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Acta de la sessió AYT/PLE/12/2014
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 03 DE DESEMBRE DE 2014
****************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 19:00 h del dia
03 de desembre de 2014, es reuneix el Ple de l’Ajuntament presidit pel Sr. PERE GRANADOS
CARRILLO, com a Alcalde-President, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra

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

Actua el vicesecretari de la Corporació, Sr. ENRIC OLLÉ BIDÓ, que estén la present acta.

 1
129
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²4Q71186Z511D6U3Q0JO0A»
²4Q71186Z511D6U3Q0JO0A»
4Q71186Z511D6U3Q0JO0

Codi de document

Núm. d’expedient

SECYI0VE

04-12-14 13:34

Hi assisteix també l’interventor municipal, Sr. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ VALLEJO.

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

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 29 D'OCTUBRE DE 2014
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 29 d’octubre de 2014, el Ple
de l’Ajuntament l’APROVA, per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 5267 FINS AL NÚMERO
5847 DE L'ANY 2014
Es dóna compte dels decrets des del número 5267 fins al número 5847 de l’any 2014. El Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

202.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP A L'EFECTE DE QUE
SIGUI MODIFICADA L'ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE
L'AJUNTAMENT DE SALOU
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Té la paraula el Sr. García.

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde. Bé, en primer lloc bona tarda a tots, veïns, veïnes de Salou, regidors,
regidores. Respecte a aquesta moció simplement dir que procedim a la seva retirada perquè
hem pogut comprovar com després de la seva presentació l’objectiu que ens havíem marcat
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dins del Grup Municipal Popular s’ha aconseguit i s’ha aconseguit perquè la part resolutòria
de la moció el que demanàvem era que s’iniciessin els tràmits oportuns a efectes de que es
modifiqués l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana i el dia després de presentar
aquesta moció vam poder comprovar com a la premsa es feia referència a què l’Ajuntament
de Salou procediria a iniciar tots els tràmits a efectes de les modificacions que nosaltres
demanàvem en la moció presentada i entenem que no cal la necessitat de que sigui sotmesa
a votació. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. García, es retira la moció però sí que voldria aclarir. Perdó Sr. Otal digui, té la
paraula.

Sr. Otal:
-És que després de la intervenció del portaveu del Partit Popular li voldria preguntar una
qüestió concreta, vostè la retira perquè gràcies al PP s’ha solucionat el problema?

Sr. García:
-Per nosaltres sí, evidentment. Sí, sí, sí, correcte.

Sr. Otal:
-Bé, doncs llavors intervindré jo perquè ho tenia preparat en què el nostre grup s’abstindria
per considerar-la una vegada més i ho he de dir que són totes oportunistes i, a més a més,
innecessàries, jo no pensava intervenir. Me parece una desfachatez, me parece una
auténtica desfachatez decir que gracias al Partido Popular, primero que no es un problema,
que ustedes han convertido en problema por sacarlo en los medios de comunicación un tema
que no tiene ninguna importancia y que se había debatido donde se tiene que debatir y que
usted jugaba con las teclas del teléfono y no intervino, así de claro, porque usted no
intervino donde se tenía que intervenir y donde el Sr. Presidente del Patronat de Turisme
dice que ya lo había solucionado, me parece increíble, empezamos bien el Pleno, decir que
este tema lo soluciona el PP, una de las mayores vergüenzas que he sentido yo aquí.
Supongo que los demás intervendrán y dirán lo mismo porque es vergonzoso.

Sr. Alcalde:
-Hi ha alguna intervenció més?

 3
129
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²4Q71186Z511D6U3Q0JO0A»
²4Q71186Z511D6U3Q0JO0A»
4Q71186Z511D6U3Q0JO0

Codi de document

Núm. d’expedient

SECYI0VE

04-12-14 13:34

Sr. Brull:
-Sí, sí, jo vull intervenir potser en la mateixa línia que acaba d’intervenir el Sr. Pablo Otal
però em sorprèn sobretot que allegui que és gràcies a vostès. Jo li faré lectura del que
m’havia preparat, ni aquell dia vostè, recordo el dia que es passa al Consell del Patronat del
mes d’agost, va dir res. Una modificació que es va debatre en el passat Consell
d’Administració del Patronat del mes d’agost i que el mateix regidor Sr. Benet Presas amb
bon criteri va prendre nota del prec que va fer una persona d’aquell Consell d’Administració i
allí mateix es va comprometre, es va comprometre a la revisió de l’ordenança, no és que ha
sortit ara a la premsa sinó al mes d’agost el regidor Benet Presas ja es va comprometre a
revisar aquesta moció. Sorprenentment ni vostè aquell dia ni en Consells posteriors ens va
comentar res. Miri, vostès estan en dret de posar mocions, retirar-les un minut abans de
començar el Plenari però també a les Comissions, li repeteixo, a les Comissions i als Consells
són per debatre, aportar i torno a repetir i jo crec que és el més important, sumar, que és el
que necessita Salou. Jo ja m’ho havia preparat i també el meu vot era l’abstenció perquè a
l’igual que el Pablo ha dit, és una moció absolutament mediàtica, per buscar vostè el
moment de glòria per convidar a la premsa i no sé realment a què està jugant perquè vaig
ser testimoni, igual que vostè va ser testimoni, que hi havia compromís per part del regidor
de revisar l’ordenança i textualment vull referir-me a l’acta d’aquell dia i vull referir-m’hi
perquè tingui tothom coneixement de què va passar. El Sr. Benet Presas deia: “Però caldrà
actualitzar l’ordenança pel que fa a aquest tema i també en alguna altra cosa. Aquest fet de
dormir als cotxes, fins ara, no s’havia detectat com a cap problema”. El Sr. Benet Presas es
va comprometre, aquell dia mateix, al mes d’agost, no fa dos dies que va sortir a la premsa i
vostès han continuat per no sé què. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Sí, alguna intervenció més?

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
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-A veure, el sentit de la meva intervenció és simplement per dir que no entrarem, no hi ha
debat per la senzilla raó que la moció s’ha retirat, no explicarem quina és la nostra posició,
no era favorable, això també ho puc avançar, però entenem que no ens pertoca a nosaltres
defensar res, en tot cas, seria l’equip de Govern, nosaltres som oposició, i vull recordar-ho
aquí, per tant, callarem.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies Sr. Zacarias. Sr. Pascual vol dir alguna cosa al respecte?

Sr. Pascual:
-Sr. Alcalde, senyores i senyors regidors, senyores i senyors, jo sí que vull parlar perquè ens
vam posar ràpidament a treballar quan va sortir aquest problema al Consell del Patronat i
recordo que era el mes d’agost i ja ho tenim enllestit i ens va saber molt de greu que això
sortís a la premsa perquè vull dir que en primer lloc a Salou no hi ha, no hi ha sigut i si és
per nosaltres no hi serà un problema de que les persones puguin pernoctar als cotxes, no
esperàvem que vostès ho demanessin a través d’una moció sinó que he dit i ho repeteixo
que des del primer moment en què es va detectar que això pogués ser un problema des de
l’equip de Govern vam decidir posar-nos a treballar amb els equips tècnics municipals per tal
d’actualitzar el més ràpid possible l’Ordenança Cívica. I els hi he de dir que ja la tenim
redactada, que s’ha modificat i que està a punt de seguir els seus tràmits per a la seva
aprovació. Vull deixar molt clar que aquesta és una mesura preventiva i que en cap cas s’ha
de prendre com una reacció a un problema sinó com una eina per evitar-ho, no podem
permetre que una actitud puntual i, a més a més, minoritària, pugui esdevenir una tendència
i molt menys en el nostre municipi que és importantíssim i que viu del món del turisme i la
imatge del turisme és molt sensible a tot aquest tipus de notícies. Enlloc de fer campanyes i
accions com la del “si no conoces Salou no conoces España”, que no aporten res i que, fins i
tot, poden perjudicar, el que haurien de fer és abstenir-se de perjudicar Salou i, en tot cas,
treballar perquè Salou es conegui pel que és, un destí turístic rellevant i de primer ordre. Per
aquest motiu, repeteixo, s’ha retirat la moció i no votarem no, però vull manifestar que des
del primer dia nosaltres ens vam posar a treballar, quan va sortir aquest petit problema en
una junta del Patronat, que això podia tirar endavant, ens vam posar a treballar perquè això
no fos mai així. Moltes gràcies Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Pascual.
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Sr. García:
-Sr. Alcalde, si em permet?

Sr. Alcalde:
-Perdó, vostè ja ha retirat la moció.

Sr. García:
-Sí, bé clar, però jo entenc que si la moció es retira tampoc cal donar lloc a debat.

Sr. Alcalde:
-Perdoni Sr. García, perdoni que no té la paraula. Miri, el debat l’ha introduït vostè.

Sr. García:
-No, jo he retirat la moció Sr. Alcalde, jo he retirat la moció.

Sr. Alcalde:
-Perdoni, deixi’m acabar Sr. García, si us plau, formes, deixi’m acabar que no té la paraula,
no la té i, per tant, no la utilitzi perquè estic parlant jo. Miri, Sr. García.

Sr. García:
-Digui.

Sr. Alcalde:
-Vostè ha tret un debat, no en el contingut de la moció però sí en la forma perquè vostè té
el dret a presentar mocions i a retirar-les quan vulgui.

Sr. García:
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-Correcte.

Sr. Alcalde:
-Però el que no és de rigor i el que no és admissible és que vostè utilitzi l’argument de dir,
com hem presentat la moció i a l’endemà vostès ho han arreglat jo la retiro, perquè això és
absolutament fals.

Sr. García:
-És a dir, que aquí es genera el debat que vostè vol.

Sr. Alcalde:
-Escolti, ja n’hi ha prou.

Sr. García:
-Aquí es genera el debat que vostè vol.

Sr. Alcalde:
-No, ja n’hi ha prou. Escolti, utilitzi l’argument que vulgui però no menteixi i no falti a la
veritat, vostè ha faltat a la veritat.

Sr. García:
-Li repeteixo Sr. Granados, aquí es genera el debat que vostè vol.

Sr. Alcalde:
-Deixi’m acabar.

Sr. García:
-Perquè a vostè no l’hi interessa i no es genera.
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Sr. Alcalde:
-Deixi’m acabar que jo li donaré la paraula, però deixi’m acabar i escolti el que tothom ja li
ha dit. Ja n’hi ha prou Sr. García, miri, vostè a aquest tema no hi ha aportat res perquè en el
moment que havia d’aportar, com molt bé s’ha dit aquí, vostè estava jugant a la maquineta,
no va obrir ni la boca i a les actes està i vostè ve aquí al cap de cinc mesos perquè li ha
sonat la flauta, no sabem d’on, i resulta que diu, presentaré una moció. Però quina carga té
aquesta moció, com molt bé estava dient el regidor Ramon Pascual, la carga de generar un
problema i donar-ho a conèixer públicament on no existeix, donar mala imatge del nostre
municipi i això ho fa un regidor i el portaveu del Grup Popular de Salou a l’Ajuntament de
Salou i a mi això em dol perquè jo crec que l’obligació de tots els regidors i regidores
d’aquest ajuntament és la de vetllar per la bona imatge del nostre municipi, com molt bé
estava dient el Sr. Pascual. Per tant, Sr. García, si us plau, madurem les coses abans de ferles, perquè la seva obligació, com la meva i la de tots, és treballar perquè el bon nom de
Salou quedi en alt i no perjudicar-lo, si us plau. Parli.

Sr. García:
-Molt bé, gràcies Sr. Alcalde. A veure, aquí doncs s’han dit moltes coses, s’ha dit que
l’objectiu del Partit Popular era buscar una repercussió mediàtica amb aquesta moció, els hi
puc assegurar que si tinguéssim aquesta intenció Sr. Brull, avui no hauríem retirat la moció,
no l’hauríem retirat i hauríem defensat aquesta moció i estaríem generant un debat per
aquesta moció, però hem retirat la moció. La intenció d’aquesta moció, per molt que no ho
vulguin veure, era ni més ni menys que, una vegada més, donar una empenta a aquest
equip de Govern perquè es posés a treballar. Vostès ho han dit, mes d’agost, agost,
setembre, octubre, novembre i desembre, cinc mesos, i encara no tenim la moció, perdó,
encara no tenim aquesta ordenança modificada, encara no la tenim modificada, no ha passat
per cap Comissió, no s’ha informat a l’oposició, absolutament res, cinc mesos, llavors
entenem que la moció ha servit per alguna cosa, ha servit perquè una vegada més l’equip de
Govern es posi a treballar, ni més ni menys. I no es tracta, aquí s’han dit moltes coses, que
si el PP intenta perjudicar els interessos i la imatge de Salou, això són bestieses, són
bestieses, perquè nosaltres som tan o més salouencs que vostès i ningú, entenc que ningú
d’aquesta Corporació pot voler cap mal per aquest municipi, ningú, Sr. Alcalde, per molt que
vostè ho digui, ningú.

Sr. Alcalde:
-Bé, Sr. Pascual vostè ha demanat la paraula, si us plau.
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Sr. Pascual:
-Sr. Alcalde, sap per què s’ha tardat a treure-ho? Perquè és un tema molt sensible i es tenia
que actuar amb seny perquè si aquestes coses s’escampen a la premsa hauria sortit a mitja
campanya turística i ens podíem carregar la destinació de Salou per això ho hem fet sense
dir res, m’entén? I ho tenim treballat. I ara que s’ha acabat la campanya turística és ara que
ho tirem endavant.

Sr. García:
-Sr. Pascual no, ara s’ha acabat la campanya turística i encara estem esperant que s’informi
a l’oposició, encara estem esperant Sr. Pascual. I si vostè realment tenia la intenció de portar
això amb molta cura perquè no tingués una transcendència mediàtica ho podia haver fet
perfectament reunint a tots els grups de l’oposició, a tots els grups amb representació en
aquesta Corporació i comentar al mes següent, estem iniciant aquests tràmits, ho
modificarem en aquest sentit i quedarà així, això no s’ha fet, no s’inventi històries, no és per
això, és perquè encara no s’havien posat a treballar i punt.

Sr. Alcalde:
-Sr. García, una pregunta, si us plau. I vostè que tan exigeix a l’equip de Govern que
l’informin, vostè per què no pregunta? Què ha fet durant aquests cinc mesos? Vagar? Pujar i
baixar? Per què no pregunta? Escolti, deixi’m acabar, per què tant interès que vol demostrar
aquí al públic, per què vostè durant aquests mesos no ha anat al Sr. Benet Presas, al Sr.
Ramon Pascual i els hi ha preguntat, escolti’m, encara que jo estava distret amb el mòbil
vaig sentir que allí es parlava d’aquest tema, em podeu dir com està? Perquè a vostè no l’hi
interessa, en absolut, perquè qui hi té interès el demostra. I aquesta és la realitat i no a
l’inrevés, vostès no m’han informat, vostès no em diuen, vostè informis, faci com fan molts
regidors i, en aquest cas, té aquí al Sr. Otal que quan hi ha un tema que l’hi interessa puja i
baixa per l’ajuntament i es reuneix amb tots els tècnics de totes les plantes, amb els polítics i
esbrina tots els dubtes que pugui tenir i saber tota la informació que hi ha. Però clar, per
això Sr. García s’hi ha d’anar i vostè no hi va, no hi va, no pregunta, vostè presenta la moció
perquè vostè el que busca és un moment de glòria, però clar aquesta moció és una moció
dolenta, és una moció que té una càrrega negativa envers la imatge de Salou i per això li
demanem que una altra vegada que ho faci, si us plau, abans miri la repercussió que pot
tenir, perquè vostè genera públicament un problema on no n’hi ha, perquè no hi ha un
problema d’ordre públic Sr. García, no existeix, no n’hi ha.

Sr. García:
-No.
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Sr. Alcalde:
-No. D’ordre públic?

Sr. García:
-No, no, que dic que no.

Sr. Alcalde:
-Aleshores?

Sr. García:
-No, li estic dient.

Sr. Alcalde:
-Però vostè, què es pensa? Que nosaltres actuem per les mocions que fa vostè? Si no en
guanya cap.

Sr. García:
-No, però treballen.

Sr. Alcalde:
-No és veritat.

Sr. García:
-Sí.

Sr. Alcalde:
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-És que això ja és absurd, que l’equip de Govern està pendent de vostè perquè cada mes
ens presenti la moció per començar a treballar.

Sr. García:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Vostè es pensa que vostè marca el ritme de la feina de l’Ajuntament de Salou? Però vostè
és conscient del que està dient?

Sr. García:
-Vostè sap que sí.

Sr. Alcalde:
-Vostè s’ho creu tot això que diu?

Sr. García:
-Sí, Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Vostè s’ho creu?

Sr. García:
-Vostè sap que van bastant a remolc.

Sr. Alcalde:
-Crec que ja està tot dit.
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Sr. García:
-De totes maneres Sr. Granados jo el que sí que li volia comentar és, per què tenen tanta
por de que als plenaris es generi debat? Els plenaris són l’òrgan on la ciutadania pot veure
realment el que es cou dins d’un ajuntament. L’altre dia parlava de transparència, ho
recorda? Transparència. Quina major transparència pot donar l’ajuntament que realment
debatre totes les qüestions que puguin ser d’interès municipal en un plenari. Hi haurà
persones que hi estaran d’acord i hi haurà persones que hi estaran en contra però escoltaran
els arguments i contraarguments de cadascun dels portaveus dels grups municipals que
tenen representació en aquest ajuntament i jo crec que d’això no n’hem de tenir cap tipus de
por.

Sr. Alcalde:
-Ja està?

Sr. García:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. García vostè un altre cop no se n’entera d’on està. Aquí no hi ha cap regidor que tingui
por de res. Però vostè què es pensa, que amb aquest debat de dir, rèplica, dúplica, els
expedients administratius estan impulsats? Escolti, vostè ha estat tres anys a l’equip de
Govern i encara no s’ha enterat com funciona, eh. Miri Sr. García, això serveix pel que vostè
vol, per lluir-se, que ja em sembla bé, no hi ha cap problema, vostè té el seu moment de
glòria cada trenta dies i nosaltres tenim 30 dies de molta feina i clar nosaltres el que volem
es treballar i vostè el que vol és fer veure, fer veure que fa alguna cosa i l’únic que fa és
parlar, parlar i parlar i, de tant en tant, portar una moció que perjudica la imatge de Salou,
aquesta és la gran diferència. Doncs miri Sr. García, els tres anys de govern li han servit de
ben poc, però jo li tornaré a dir, nosaltres treballem, tenim molta feina i el treball és diari i
aquí venim a aprovar els temes, a debatre’ls, clar que sí i no ens fa cap mena de por, però la
feina no es fa avui, només faltaria que els polítics d’aquesta Casa o de qualsevol Casa resulta
que l’impuls el donem i treballem una vegada cada 30 dies, pleguem tots si això fos així. Sr.
García moltes hores i dia a dia.

Sr. García:
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-Sr. Granados si jo vingués aquí a lluir-me o, com ha dit vostè, al meu minut de glòria cada
30 dies, el que hauria d’haver fet, torno a repetir, és no retirar aquesta moció, però hem
retirat aquesta moció i tot i així vostè em dóna l’oportunitat de poder debatre, doncs escolti,
qui es vol lluir aquí, vostè o nosaltres? Analitzi una mica, jo retiro la moció i vostè genera el
debat, si us plau Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Bé, Sr. García nosaltres treballem i vostè l’únic que fa és parlar. El Sr. Benet ha demanat la
paraula, si us plau.

Sr. Presas:
-Sí, gràcies Sr. Alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, jo francament hauria preferit que no
hagués arribat aquesta moció al Ple ni que aquest debat s’hagués produït, tot i això també
m’alegro de que l’hagi retirat, també és cert. Però jo crec que hi ha temes que es tenen que
fer i que es tenen que treballar i que s’ha d’informar quan es realitzin. Sí que és cert i vull
constatar Sr. García que jo, com a responsable de Turisme d’aquesta ciutat, vaig agafar el
compromís que vaig agafar en aquell plenari, es va dur a terme, no recordo les setmanes
que van passar, si tres o quatre setmanes de la reunió que hi va haver amb el regidor de
Seguretat Ciutadana, amb tècnics de la Casa i de diverses àrees, per tirar endavant tot el
que s’havia comentat aquell dia allà i sí que és cert que no és un problema però,
evidentment, a vegades s’han de fer petits canvis a fi i efecte de que no es pugui originar un
problema. Només volia constatar ambdues coses, aquest debat jo no crec que sigui
necessari i que tant de bo no s’hagués produït ni això ni tampoc hagués sortit a la premsa i
que realment es va fer, com ha dit el Sr. Ramon Pascual, realment es van fer els deures i, a
més, per la meva banda i pel Sr. Pascual, que també era membre del Patronat de Turisme,
es va portar a terme el que ens havíem compromès aquell dia.

Sr. García:
-Sr. Benet estem d’acord, aquí ningú està dient que això sigui un problema, nosaltres a la
moció quan parlàvem del tema parlàvem com d’una qüestió puntual i, evidentment, com
vostè ha dit aquí del que es tracta és d’intentar buscar solucions perquè no acabi sent un
problema, si jo crec que estem totalment d’acord. Evidentment, jo no sé si vostè es va reunir
amb el Sr. Pascual a efectes d’iniciar els tràmits corresponents o no i possiblement és això el
que jo comentava abans, possiblement si això s’hagués comentat amb la resta de grups
municipals doncs ens hauríem evitat aquest debat i hauria sigut tan simple com comentar,
escolteu iniciem els tràmits per modificar aquesta moció, ho plantejarem d’aquesta manera i
si voleu fer alguna aportació i jo crec que el tema hagués acabat. De totes maneres jo dono
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per finalitzat aquest debat perquè aquest debat no s’hauria d’haver donat en aquest plenari i
per aquest motiu nosaltres retirem la moció. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, està clar que l’equip de Govern ve treballant en aquesta matèria i no és perquè el Partit
Popular hagi presentat la seva moció, que quedi ben clar, crec que tots vostès s’han illustrat
molt bé de les argumentacions, crec que els regidors i regidores de l’Ajuntament de Salou,
amb independència de les Comissions oportunes que hi ha dels regidors i regidores que
estan a disposició de qualsevol altre regidor de l’oposició per informar-los d’allò que els hi
preguntin, també els regidors de l’oposició si tenen interès en un tema el que han de fer és
anar a preguntar abans d’anar a la premsa i donar a conèixer certes problemàtiques, crec
que amb això es soluciona la qüestió mediàtica i, a més a més, l’interposar una moció. Però
com veritablement no és això el que es busca sinó que el que es busca és amb el que ens
hem trobat doncs per això s’ha presentat aquesta moció i és el que jo penso i el que pensen
molts regidors i regidores d’aquesta Casa, no tots possiblement però sí molts.
Bé, dit això, dir que s’està treballant en aquest tema però no només en aquest tema perquè
l’Ordenança Cívica també patirà altres modificacions de dos o tres punts més i per això
també s’ha retardat el fet de la seva aprovació, s’ha retardat perquè el que no podem fer
sabent que estem treballant en dues línies més de modificacions d’aquesta ordenança és
presentar una modificació cada mes perquè sinó no donaríem bona imatge, dirien que cada
mes canviem una normativa i això generaria una certa inseguretat jurídica, en favor a la
seguretat jurídica i a les bones formes de treballar el que es fa és passar tot en bloc i
passaran tres punts properament en aquesta modificació de l’Ordenança Cívica i per això,
simplement, no s’ha presentat de moment, a part del que deia el propi regidor. Bé dit això i
donat que ja ha estat retirada aquesta moció continuem.

203.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE SALOU PERQUÈ
L'AJUNTAMENT DE SALOU COMMEMORI EL DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANT
Vista la moció que presenta el Grup Municipal del PP i que es transcriu tot seguit:
“Los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido por la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y el Real Decreto
2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (artículo 97.3) formulan, para su
discusión y, en su caso aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el mes de noviembre la
siguiente MOCIÓN
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Salou es un municipio conformado por diversidad cultural y racial.
En el año 2005 vivían en el municipio un total de 6.131 personas que tenían nacionalidad
extranjera. Este volumen de personas representaba el 30% de la población del municipio.
Los años siguientes se ha ido produciendo un aumento continuo y muy importante de la
población extranjera hasta el año 2009 que representaban un 41%.
A partir de entonces esa población extranjera ha disminuido ligeramente, y en fecha 31 de
diciembre de 2013 constaban empadronados en Salou 9.194 extranjeros, que representan el
34,57% de la población.
Conviven en Salou más de 20 nacionalidades, y es importante que desde la clase política
volquemos todos nuestros esfuerzos en potenciar los valores de pertenencia a una
comunidad, por que la intervención política puede y debe promover la integración de todos
los ciudadanos.
El arraigo de la identidad debe ser una apuesta política, puesto que cuanto más arraigada
esté ésta, mayor será la participación de los ciudadanos en la vida local, por lo tanto la
intervención política en un tema como el de la identidad tendrá consecuencias para la
integración de la población y así para la participación.
Si algo caracteriza a Salou es que tenemos una población flotante muy importante, y esa
población también hace posible que Salou sea hoy lo que es.
Por dar una cifra, en el año 2013 tuvimos una población estacional máxima aproximada de
180.000 personas, cuando nuestro censo es de aproximadamente 27.000 personas. Y por
ese motivo, debemos conseguir que Salou sea considerado patrimonio de todos y cada una
de las personas que residimos aquí, por que Salou lo hacemos posible todas y cada una de
las personas que vivimos aquí, sin importar nuestra procedencia, y que mejor forma que
hacer un reconocimiento a ese colectivo de personas el 18 de diciembre de 1990, día
proclamado por Naciones Unidas como el Día Internacional del Migrante.
Con ocasión de esta conmemoración, y en base a lo expuesto, el Grupo Municipal del PP de
Salou quiere reiterar su compromiso en favor de la integración de las personas inmigrantes
en nuestra municipio, pues tenemos el pleno convencimiento de que las migraciones son
positivas para las sociedades afectadas si se ordenan adecuadamente.
Tenemos el pleno convencimiento de que quienes emigran con el objetivo de trabajar y
encontrar una nueva oportunidad para ellos y sus familias están contribuyendo al avance
económico, al bienestar social y a construir un Salou con mayor diversidad y riqueza cultural.
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La integración de las personas inmigrantes debe realizarse en base a los principios de
igualdad de trato y no discriminación, normalizando el acceso a los bienes y servicios
educativos, sanitarios y sociales en las mismas condiciones que los ciudadanos y ciudadanas
españolas y propiciando el ejercicio de sus obligaciones y su participación activa en la vida
económica, social y cultural de nuestro municipio.
El trabajo en materia de integración de las personas inmigrantes requiere un amplio
consenso social y político y una responsabilidad compartida no sólo de quienes están más
directamente implicados: administraciones públicas, agentes y organizaciones sociales,
asociaciones de inmigrantes, sino también de la sociedad en su conjunto y de las personas
inmigrantes.
Para los servicios públicos, en todos los niveles y en los diferentes sectores, supone un reto
importante gestionar la diversidad de sociedades plurales, propiciando la igualdad en el
acceso a dichos servicios, su adecuación y suficiencia para dar respuesta a las necesidades
de toda la población.
En base a lo expuesto,
El Grupo Municipal del Partido Popular de Salou propone a este Pleno los siguientes
ACUERDOS:
1) Reconocer públicamente a todo el colectivo procedente de otros países su aportación a
nuestro municipio, contribuyendo al avance económico, al bienestar social y a construir un
Salou con mayor diversidad y riqueza cultural.
2) Conmemorar de manera oficial desde el Ayuntamiento de Salou el día 18 de diciembre,
día internacional del migrante, realizando algún acto público de reconocimiento a todos los
colectivos emigrantes que viven en nuestro municipio.

Mario García Vidal
Portavoz del Grupo Municipal del PP”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 11 vots en contra (7 de CiU, 2 de UMdC, 1 de UTPS i 1
de la regidora no adscrita Sra. Pino), 8 vots a favor (3 del PP, 4 dels regidors no adscrits Sra.
Pasquina, Sr. Arruego, Sr. Henar i Sra. Sanahuja i 1 de UTPS) i 2 abstencions (1 del PSC i 1
de RDS), NO APROVAR aquesta moció.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Sr. García, si us plau.

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde. Bien, yo quiero iniciar mi explicación de voto diciéndoles que en el Grupo
Municipal Popular nos sentimos orgullosos. Nos sentimos orgullosos de llevar a cabo
mociones, de llevar la iniciativa en mociones como las que hoy vamos a debatir. Y nos
sentimos orgullosos de haber podido comprobar como después de presentar esta moción a
mediados del mes de noviembre ha existido una reaccción, aunque algo lenta de reflejos,
también hay que decirlo, que no es ni más ni menos que la moción presentada por el
Gobierno municipal, PSC y RDS para reivindicar y reconocer lo mismo que nosotros hacemos
en nuestra moción: la figura del migrante en nuestro municipio.
Eso es un buen síntoma, eso significa que el Partido Popular está llevando la iniciativa desde
que pasamos a estar en la oposición, se lo decía antes y se lo repito ahora. Eso significa que
el gobierno está carente de ideas. No es la priemera vez que eso sucede y se lo decía
anteriormente Sr. Alcalde. Lo vimos con la moción que presentamos sobre los
desfibriladores, lo vimos con la moción que presentamos sobre transparencia, lo vimos con la
moción que presentamos a efectos de que se modificase la ordenaza de civismo, y ésta es
una muestra más Sr. Alcalde.
Miren, ya en el mes de abril de 2014, cuando realicé la conferencia sobre el estado de la
ciudad que titulé "un nou temps per a Salou" explicaba que durante el año en el que el
Partido Popular debía ostentar la alcaldía de este municipio de conformidad con el pacto de
Gobierno que firmamos en su día con usted y con CiU, Sr. Granados, haríamos de la
integración uno de nuestros pilares.
Por desgracia la falta de palabra y la mezquindad de nuestros exsocios de gobierno, y de
usted en primera persona, Sr Granados, se lo vuelvo a recordar, en cada Pleno se lo tengo
que recordar, no hemos podido materializar los proyectos que teníamos en cartera, y por ese
motivo nos vemos obligados a traerlos, una vez más, en forma de mociones porque tenemos
un compromiso serio con los vecinos de Salou.
En aquella conferencia, después de hacer una exposición de nuestro proyecto de ciudad
decía lo siguiente: “todo lo expuesto, todo este proyecto de ciudad de nada serviría sin todos
vosotros, sin nuestros vecinos. Salou es un municipio conformado por diversidad cultural y
racial”. Y continuaba diciendo: “Mirad, en el año 2005 vivían en el municipio un total de
6.131 personas que tenían nacionalidad extranjera. Este volumen de personas representaba
el 30% de la población del municipio. Los años siguientes se ha ido produciendo un aumento
continuo y muy importante de la población extranjera hasta el año 2009 que representaban
un 41%. A partir de entonces esa población extranjera ha disminuido ligeramente, y en
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fecha 31 de diciembre de 2013 constaban empadronados en Salou 9.194 extranjeros, que
representan el 34,57% de la población”. Y seguía diciendo: “es importante que desde la
clase política volquemos todos nuestros esfuerzos en potenciar los valores de pertenencia a
una comunidad, porque la intervención política puede y debe promover la integración de
todos los ciudadanos. El arraigo de la identidad debe ser una apuesta política, puesto que
cuanto más arraigada este ésta, mayor será la participación de los ciudadanos en la vida
local, por lo tanto la intervención política en un tema como el de la identidad que tendrá
consecuencias para la integración de la población y así para la participación”. Y finalizaba
diciendo que hay un aspecto muy interesante de la identidad que quiero resaltar por sus
consecuencias inmediatas para la vida local y la integración ciudadana, y es el sentimiento
de orgullo de pertenencia que implica. Porque Salou lo hacéis posible todos y cada uno de
vosotros, sin importar nuestra procedencia”.
Esa fue parte de la explicación que di en mi intervención, ese fue parte del discurso que
realicé en el mes de abril del 2014, y ese es el espíritu que hemos traído a este pleno en
forma de moción. De hecho, algunas de las palabras que le acabo de leer y que yo reproduje
en mi intervención son las mismas que se reproducen en esta moción.
Sé que ustedes utilizarán el dicurso fácil de que traemos a este pleno una moción
oportunista, posiblemente el Sr. Otal lo vuelva a repetir, pero no cuela Sr. Otal, no cuela,
porque les acabo de demostrar que no es una idea que haya surgido de la noche a la
mañana, es una idea muy planificada, que llevábamos nosotros en nuestra cartera para que
cuando tuviésemos el último año de Alcaldía poner en práctica todas aquellas ideas que
teníamos planificadas Sr. Otal.
Sé que ustedes dirán que porqué no lo propusimos cuando estábamos en el gobierno, y yo
les respondo que si hubiesen cumplido ustedes el pacto de gobierno, hubiesen visto como lo
proponíamos estando en el gobierno, pero que al incumplirlo nos hemos visto obligados a
proponerlo desde la oposición. Y no me voy a extender más, simplemente sí que me gustaría
hacerle una aclaración al Sr. Otal y es que espero que esta vez usted no me diga que tenía
pensado votar a favor de la moción pero que después de escucharme ha cambiado su voto
porque sí que le puedo decir que por mucho que haga y diga lo mismo pleno tras pleno yo
seguiré dando las explicaciones de voto que crea aportunas aunque con ellas lo único que
consiga sea que usted cambie el sentido de su voto. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Ja ha acabat Sr. García?

Sr. García:
-Sí.
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Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Sr. Granados moltes gràcies. Regidors, regidores, veïns i veïnes, bé el tema del
reconeixement de l’aportació en l’àmbit social i econòmic que els immigrants fan a les
societats d’acollida és un fenomen innegable, present en totes les directrius i recomanacions
de la Unió Europea i l’Organització de les Nacions Unides. En aquest sentit, la proclamació
del dia 18 de desembre com a Dia Internacional del Migrant té essencialment un triple
objectiu: reconèixer, en primer lloc, que la mobilitat humana és un factor clau en el
desenvolupament econòmic sostenible, en segon lloc evidenciar la important contribució
econòmica i social que els migrants signifiquen pels països tant d’origen com de trànsit i
destí i finalment vol ser un crit d’alerta envers al conjunt de la humanitat per tal de protegir,
de manera efectiva, els drets humans i les llibertats fonamentals de tots els migrants. Per
tant, Sr. García aquesta jornada, la jornada del dia 18 de desembre com a Dia del Migrant
proclamat per les Nacions Unides té un component clarament reivindicatiu, és, en definitiva,
una forma de conscienciar a la ciutadania sobre les condicions de vida dels migrants a nivell
internacional i lluitar pel seu reconeixement i per la millora de les percepcions de l’opinió
pública sobre els migrants i les migracions. Per això, en el fons, Sr. García, el dia del
migrant, i així és pel grup de regidors als quals represento, el dia del migrant haurien de ser
els 365 dies de l’any.
No pot ser, Sr. García, que mentre vostè, de forma clarament ben intencionada, d’això
n’estic segur, almenys n’estava segur abans d’entrar en aquest Ple, però bé diré sí que
n’estic segur, de forma ben intencionada, mentre vostè proposa la celebració institucional del
dia del migrant a Salou que el Govern espanyol del Partit Popular amb el Reial Decret
16/2012 hagi deixat a 873.000 ciutadans immigrants procedents de països no comunitaris
sense la cobertura ordinària universal de la seguretat social i només s’atenguin urgències
greus i embarassos als majors de 18 anys. No pot ser que el Comité Europeu de Drets
Socials consideri que el Reial Decret 16/2012 no és compatible amb els convenis
internacionals i que viola el dret a la salut dels immigrants espanyols no comunitaris.
No pot ser Sr. García que l’actitud del Govern espanyol i la gestió de les tanques de les
ciutats de Ceuta i Mellilla hagin provocat la mort de 15 immigrants subsaharians el passat
dia 6 de febrer de 2014 a la platja del Tarajal a Ceuta, donant ordres la Guàrdia Civil de
disparar pilotes de goma i gassos lacrimògens que els obligaren a aquests immigrants, a 30
metres de l’espigó del moll, a 30 metres de la llibertat per a ells, a endinsar-se al mar fins a
pagar amb la vida el desig i el dret de viure dignament. No pot ser Sr. García.
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No pot ser que existeixin Centres d’Internament d’Immigrants en els quals es mantinguin
internats a éssers humans en condicions deplorables, com és el cas del CIE de València en
que una plaga de xinxes devora als internats davant la passivitat de les autoritats
responsables.
No pot ser que continuïn les deportacions massives anomenades exprés dels immigrants
sense papers internats als CIE’s que no contemplen les garanties mínimes o els drets de
defensa davant les ordres d’expulsió i que es separen pares de fills, marits de mullers en un
drama més propi dels “progroms” de l’Alemanya nazi dels anys 40 que d’una societat
democràtica com és la nostra.
No pot ser que mentre debatem aquí la conveniència de la celebració del dia internacional
del migrant, el Sr. Javier Maroto, alcalde de Vitòria i membre del seu partit faci declaracions
dient que els argelins i els marroquins viuen dels ajuts socials i no volen treballar, i el seu
partit l’hi hagi donat suport, fins i tot amb les pressions gravíssimes que està generant la
societat de Vitòria i no li hagin obert cap expedient disciplinari.
Totes aquestes coses i moltes altres Sr. García són, entenem nosaltres, les que
veritablement, en el dia a dia, dignifiquen o condemnen la imatge i les condicions de vida
dels migrants i no la celebració d’una jornada més o menys folklòrica de la celebració del dia
dels migrants que permeti guanyar algun vot i tranquilitzar les nostres consciències.
Nosaltres, insistim, estem per potenciar la sensibilitat social envers el fenomen migratori els
365 dies de l’any. Si això fos així la celebració institucional del dia del migrant, com un dia
reivindicatiu tindria molt més sentit.
Nosaltres, Sr. García, tot i així votarem a favor la seva proposta perquè implica un
reconeixement de l’aportació del collectiu dels immigrants al nostre municipi, però li
demanem a canvi, que treballin dins del seu partit per canviar les polítiques del govern del
Partit Popular sobre el fenomen migratori que tantes penalitats humanes estan generant. Li
demanem això i li demanem una altra cosa Sr. García, li demanem que no ens llegeixi el seu
programa en cada Ple. Moltes gràcies.

(APLAUDIMENTS D’UNA PART DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Henar. Sr. Otal.

Sr. Otal:
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-Sí, gracias. Bueno, una breve introducción. Aquí, en cierta manera el Sr. Zacarias lo acaba
de decir, lo que subyace permanentemente es el debate en confundir el pretendido
seguidismo político del cual pretende ser protagonista el Sr. García respecto del gobierno y al
resto de miembros de la oposición que pueden coincidir y el hecho de que sistemáticamente
intentemos aclarar y denunciar su oportunismo y contradicciones pues no es lo que usted
piensa, no es seguidismo, ni usted acelera proyectos, ni nada, simplemente es que es casi
imposible asistir a un Pleno donde no se tenga que aclarar su sistemático oportunismo como
este también es. Pero vamos a ver Sr. García ¿cómo se puede venir a un Pleno, presentar
una moción en una línea donde evidentemente coincidimos en la inmensa mayor parte de los
contenidos? ¿Quién puede estar en desacuerdo con la enorme diversidad de la procedencia
nacional de más de cien nacionalidades que tenemos en Salou? Si yo trabajo en un instituto
y yo sé lo que hay mejor que nadie, de la diversidad y los enormes problemas que continuan
teniendo ¿Quién puede desconocer que la aportación que realizan estos inmigrantes al sitio
donde proceden y donde progresivamente y con muchas dificultades, muchas veces, se van
integrando? Y ¿quién puede desconocer también, porque esto no se dice, el enorme
esfuerzo, hablo de Salou, supongo que en muchos sitios, ha venido realizando el
Ayuntamiento de Salou en políticas de integración y políticas sociales, etc? En esto
coincidimos netamente, lo que pasa es que volvemos al oportunismo, o sea, lo que es
insostenible claramente es pretender presentar esta moción cuando paralelamente, y mejor
que yo lo acaba de decir el Sr. Zacarias, unas restricciones sanitarias que son una vergüenza
en un país europeo. Segundo, la retirada total del Fondo para las ayudas de Integración, las
discriminaciones sistemáticas de alcaldes y cargos electos de su partido y ahora no me diga
que es que usted lo presenta en Salou, es que usted pertenece a unas siglas y a un partido y
a un sustrado ideológico con el cual me imagino que no diga públicamente que está en
desacuerdo y si usted no está en desacuerdo es una vergüenza que presente esta moción.
Yo desde luego no tendría cara para presentar esta moción cuando su partido está haciendo
lo que hace y usted tiene esas siglas y el sustrato ideológico que lo sustenta perfectamente
definido, hay que tener cara para presentarse esta moción aquí, por supuesto oportunista,
para darse a conocer entre los miles de inmigrantes que hay en Salou.
Pero afortunadamente los inmigrantes saben leer y saben quien es su partido y esa es la
realidad y eso es lo que le contestaremos, que usted es un oportunista sistemático y, por
tanto, no le votaremos las mociones porque coincido con parte del contenido pero no
coincido con la oportunidad ni la poca vergüenza de presentar estas mociones en
contradicción con su partido, el que le da soporte y con el que se ha presentado y el que
presenta una política vergonzosa sistemáticamente en el país y esa es la realida y eso es
irrefutable y a partir de ahí dígame lo que quiera.

(APLAUDIMENTS D’UNA PART DEL PÚBLIC DE LA SALA)

Sr. Alcalde:
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-Gràcies Sr. Otal. Alguna intervenció més?

Sr. Brull:
-Sí.

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

Sr. Brull:
-Sí, la he leído con detenimiento. Como siempre las mociones que usted presenta y
concretamente la de hoy me ha hecho reflexionar sobre los acuerdos que usted plantea en la
misma. Pero proclamar de manera oficial desde nuestro ayuntamiento el día 18 de diciembre
de Día Internacional del Migrante, como proclamó el Día Internacional del Migrante, en el
2000 la Asamblea General ante el aumento del flujo migratorio en el mundo realizando algún
acto público de reconocimiento de los colectivos emigrantes que vienen a nuestro municipio
sinceramente, y se lo digo con toda razón, sorprende que después de estar ustedes tres
años al frente del Área de Acción Social, al frente del Área de Acción Social, quieran ahora
conmemorar este día. Es decir, que después de liberar las acciones de la propia regiduría en
este municipio se dan cuenta de que hay una proclamación de las Naciones Unidas para
celebrar el Día del Migrante.
Miren, el PP viene con esta moción a esconder eufemísticamente sus hechos a base de
palabras vacías y su moción además pretende perpetuar la condición de migrante a aquellos
que ya llevan años, que ya llevan años participando en nuestro municipio y nuestro
crecimiento. Reconocer la aportación de los inmigrantes debe implicar también, y no sólo
con palabras, su derecho a ser ciudadano completo, reconocer su derecho a participar
plenamente ya como ciudadano y ustedes tienen paralizados convenios de reciprocidad en la
participación ciudadana cuya mayor expresión es el del sufragio tanto activo como pasivo.
Ustedes están haciendo un abuso de ley al exigir en los expedientes de nacionalidad que
pasen un examen con preguntas como el nombre del animal que pronosticó el triunfo de
España en el Mundial de Sudáfrica y otras sin duda más ridículas. Independientemente de
esta sorpresa que sin duda acabo de comentar no vamos a ser los Socialistas los que nos
neguemos a la celebración del Día Internacional del Migrante, ni a reconocer públicamente a
todo el colectivo procedente de otros países su aportación a nuestro municipio contribuyendo
al avance económico, al bienestar social y a construir un Salou con mayor diversidad y
riqueza cultural. Sr. García el Día del Migrante significa mucho más y es ahí donde se diluye
su misión. El Secretario General de las Naciones Unidas, en su manifiesto indicaba que la
migración es una expresión de la aspiración humana por la dignidad, la seguridad y un
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futuro mejor y es parte del tejido social de nuestra condición como una familia humana, su
moción se diluye porque se olvida que el Día Internacional en su celebración también se
difunda información sobre los derechos humanos, libertades fundamentales de los
migrantes, medidas claramente discriminatorias del PP que atentan contra el respeto de los
derechos esenciales de las personas como retirar la asistencia sanitaria pública y gratuita a
los inmigrantes que viven en España, vayan más allá de las declaraciones retóricas y
atendiendo las consideraciones del Tribunal Constitucional respeten y restituyan un derecho
que no se les debió de ser arrebatado. O que su política está empujando a nuestros más de
700.000 jóvenes, no nos olvidemos, a emigrar, perdiendo el derecho a ser atendidos en la
Sanidad Pública porque ellos también son migrantes o que la práctica liquidación con los
recursos dedicados a las políticas de integración, cero euros cero iniciativas, que han sido
decisivas para el mantenimiento de la convivencia en el momento de un acceso muy
importante de los ciudadanos de otros países en el nuestro, apartado del que en la siguiente
moción hablaremos con más detalle. Se trata de un grave error, de un grave error porque la
integración Sr. García es el proceso en marcha que refuerza la cohesión social y debe seguir
siendo objeto primero en el orden de nuestras políticas públicas.
Y ya finalizando, o quizás también quieren olvidar el caso de nuestro vecino Madou y que su
deportación vulneraba el derecho de la vida en familia protegido por el artículo 8 del
Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Sr. García una moción incompleta, oportunista,
a la que no podemos dar nuestro voto afirmativo. Sr. García no podemos estar a Dios
rogando y con el mazo dando. Mi voto será de abstención.

(APLAUDIMENTS D’UNA PART DEL PÚBLIC DE LA SALA)

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Brull. Sr. Pascual, si us plau, en nom del govern.

Sr. Pascual:
-Sr. Alcalde, regidores, regidors, senyores i senyors. En relació a la moció presentada pel
Grup Popular, he de dir que al nostre entendre el millor homenatge i reconeixement que es
pot fer, és el de treballar diàriament per a la ciutadania i per a totes les persones, s’hagin
vist o no, obligades a deixar la seva llar, la seva família, el seu entorn, o el seu país, per les
causes que siguin, sense distinció del seu origen.
Això és el que venim realitzant des de l’ajuntament, dia a dia, i aquest és el nostre
homenatge i reconeixement. I el nostre objectiu, com no podia ser altre, és el de fer i sentir
Salou com un sol poble.
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Salou, és un municipi jove, on tots som o hem estat en algun moment immigrants, la nostra
realitat incipient com a municipi, ens permet incorporar i implicar al nou veïnatge en la
construcció del nostre poble. Recollint i respectant la diversitat d’orígens que ens enriqueix i
ens converteix en un municipi cosmopolita i multicultural.
Vostès diuen a la moció que “Conviven en Salou más de 20 nacionalidades” i tant que en són
més de 20, en són 100.
Les societats són canviants i la realitat obliga als poders públics a fer una actualització
constant de les prioritats, sobretot, quan els recursos són minvants.
En aquest sentit, és oportú recordar, que patim una dràstica retallada de les aportacions que
fins fa un parell d’anys rebíem de l’Estat espanyol, per promoure l’acollida i la integració de
les persones immigrades. De fet, el Fons estatal que revertia en les diferents comunitats
autònomes ha passat a la història, i això, ha tingut conseqüències molt negatives, per
exemple en els serveis d’acollida i mediació dels ajuntaments o en les aules d’acollida i els
plans educatius d’entorn.
El 2005, el Govern de l’Estat va crear el Fons Estatal d’Acollida i Integració dels Immigrants,
amb una dotació per a Catalunya de més de 27 milions d’euros, aquesta es va anar
incrementant poc a poc al llarg dels anys, fins que va començar a davallar, i va ser a l’any
2012 quan la dotació va ser de zero euros.
Tot i això, l’Ajuntament de Salou, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, aposta per
continuar oferint serveis, per tal de minorar les desigualtats en què es pot trobar la
ciutadania nouvinguda.
Cal seguir doncs, al nostre entendre, promovent una inclusió plena i efectiva de la ciutadania
perquè creiem que la integració ben entesa, des del concepte d’inclusió, rau en un procés de
doble via: la primera, es basa en el respecte de les persones procedents de la immigració a
la societat d’acollida i la seva voluntat d’adaptar-s’hi. I, la segona, en el respecte de la
població d’acollida a la diversitat i a la seva voluntat d’acceptar-la.
De la seva moció, podríem fins i tot revisar el vocabulari emprat. Així dons, cal aclarir que el
concepte racial està segons l’opinió avui en dia majoritària entre els especialistes totalment
descatalogat. La història de les races humanes és curta: el concepte es va començar a
utilitzar, en el sentit que coneixem avui, cap a finals del segle XVII, i avui no té la més
mínima credibilitat científica.
Al nostre entendre, a la persones que s’han vist obligades a migrar no se les reconeix amb
actes i dies puntuals, sinó amb la feina del dia a dia, que és el que venim fent a
l’ajuntament.
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En temes de migració, deixi’m aclarir una cosa, que tots som nosaltres, que tots som i fem
Catalunya i que tots som i fem Salou. Sense etiquetes, i sense necessitat d’homenatges i
sense reconeixements.
Dit això, creiem oportú no donar recolzament a la moció presentada pel PP. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
- Moltes gràcies, Sr. Pascual. Sr. García.

Sr. García:
-Sr. Alcalde, gracias. Pues mire, yo casi que les contestaré un poco en bloque a todos por
todas las intervenciones que se han venido reproduciendo. Y lo que me gustaría aclararles es
que yo creo que ustedes mezclan conceptos. Miren, mediante esta moción lo que se está
solicitando es que se reconozca al inmigrante en toda su extensión, en todo lo que aporta.
Critican ustedes, para justificar sus posicionamientos a la hora de votar esta moción algo que
considero un sinsentido, porque a ver si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo y si no
estamos de acuerdo lo que no tenemos que buscar es el paraguas de algo que se está
haciendo fuera de este municipio para entonces votar en contra de una moción que presenta
el Partido Popular que es lo que se ha hecho en este municipo por parte de algunos Grupos
Municipales y repito critican ustedes las políticas del Gobierno respecto a inmigración, y
evidentemente es porque tenemos un punto de vista muy diferente al respecto, al igual que
en muchos otros aspectos.
Desde la izquierda siempre se ha utilizado el discurso fácil de estar en contra de la
inmigración, al igual que en contra de nuestros mayores. Sr. Brull ¿cuántas veces hemos
oído eso de si Gobierna el Partido Popular os quedaréis sin pensiones?. Lo hemos oído una,
dos, tres hasta cuatro veces, Sr. Brull. En definitiva, siempre se ha buscado el discurso
alarmista en una clara y estratégica planificación con el discurso buenista, que es otra
característica del discurso de izquierdas, el buenismo por encima de todo, Sr. Brull.
Miren, no tenemos que escondernos de nada ni de nadie. Creemos que la inmigración es
muy positiva, pero debe ser bien gestionada por los responsables políticos. Y bien gestionada
significa para nosotros que los inmigrantes tengan exactamente los mismos derechos y
obligaciones que el resto de ciudadanos.
Somos defensores de una inmigración ordenada y estable pero basada en la ley. Apostamos
por la integración, pero dentro de la legalidad. Lo contrario es hacerle un flaco favor a los
propios inmigrantes, que no les quepa la menor duda, lo contrario es hacerles un flaco favor
porque entonces, en parte, son las mafias las que sacan tajada de una interpretación o
regulación laxa o flexible al respecto, y eso lo saben ustedes tan bien como yo.
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Los inmigrantes necesitan políticas de integración, claro que sí, pero la mayor integración,
que se les pueden ofrecer o que se le puede ofrecer a un inmigrante no es ni más ni menos
que tenga la oportunidad de tener un trabajo digno. De invertir en políticas de ocupación y
en políticas de empleo. Permítanme que discrepe de ustedes porque considero que las
políticas subsidiadas pueden ayudar a subsistir, pero no ayudan a la integración real que
todos anhelamos. Y eso es lo que define mi ideología liberal, precisamente eso, que creo
más en la igualdad de oportunidades que en la igualdad de resultados. Esa es la gran
diferencia posiblemente entre una ideología liberar y una ideología de izquierdas.
Se ha hecho mención también aquí, por parte de diversos grupos, al tema de la retirada de
la asistencia sanitaria. También discrepamos en su afirmación de que se incumpla la Carta
Social del Consejo de Europa ya que ésta compromete a los países firmantes a ofrecer la
misma asistencia sanitaria que a sus ciudadanos a todos aquellos que estén establecidos
legalmente en su país. Eso es lo que establece la carta.
Lo que sucede en España no es nada que diste demasiado del resto de los países de la UE,
porque ningún país de la UE, ninguno, reconoce el derecho a la cobertura pública de la
asistencia sanitaria en igualdad de condiciones a los extranjeros sin residencia legal que a los
residentes legales. Es más, los inmigrantes irregulares que viven en España tienen una de las
coberturas sanitarias más amplias de toda la Unión Europea. Y ustedes lo saben.
Con la reforma sanitaria, a la cual ustedes han hecho mención, lo que se hizo fue establecer
los requisitos necesarios para obtener la tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud
(SNS), entre ellos contar con un permiso de residencia en España, pero ni mucho menos se
limita el derecho a recibir asistencia sanitaria. De hecho, y eso se ha dicho aquí también, la
reforma garantiza la asistencia completa a menores de edad y mujeres embarazadas, así
como la atención en Servicios de Urgencias hasta el alta médica y el acceso a programas de
salud pública.
Y permítanme que les recuerde una cosa, las comunidades autónomas tienen un margen
amplio para dar la atención que crean oportuna.
Y les recuerdo que una de las primeras comunidades autónomas que legisló en la materia
fue precisamente la de Galicia, gobernada por el PP, donde su presidente, Alberto Núñez
Feijóo, ha garantizado que se siga prestando asistencia sanitaria ordinaria a los inmigrantes
sin papeles que acrediten que carecen de recursos y que estaban empadronados antes de
una determina fecha. Y esa medida ha beneficiado a unas 9.000 personas. Y fue
precisamente en una comunidad autónoma, repito, gobernada por el Partido Popular la que
impulsó esa medida. Ese es el ejemplo a seguir. Lo que no sirve es decir que queremos más
competencias para luego, en una clara dejación de responsabilidades, eximirse de las
mismas y pretender que el Estado lo solucione todo.
El Presidente Gallego dio cumplimiento a la legislación nacional y avanzó en los límites que
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permite la normativa estatal, la cual, válgase la redundancia, permite dar asistencia ordinaria
a los inmigrantes sin papeles vecinos de una CCAA.
Lo he dicho mil veces, y lo volveré a repetir las veces que haga falta, en política hay que
priorizar. Algunos prefieren gastarse millones de euros en campañas secesionistas y otros se
lo gastan en prestar asistencia sanitaria.
Tambíen podría replicarle, no sé si hacerlo en este turno o dejarlo para la moción posterior
que han presentado el resto de grupos municipales y el gobierno respecto a la retirada de la
dotación presupuestaria del Fondo, porque el Sr. Pascual ha hecho mención al mismo y casi
que intervendré en este turno y posiblemente ya dejo zanjado por mi parte el debate en lo
que respecta a la siguiente moción.
Miren, el Fondo para la Integración fue creado por el Gobierno Socialista en el año 2004, con
una dotación que pasó de 7 millones de euros hasta los 200 que se consignaron en el año
2009, destinados principalmente a la acogida de los inmigrantes que por desgracia muchas
veces llegan a pie de nuestras costas, a pie de playa, a políticas de aprendizaje de la lengua
y al refuerzo educativo de los inmigrantes llegados a España, mediante acuerdos con ONG’s,
comunidades autónomas y ayuntamientos. Pues mire Sr. Brull, aquel mismo 2009, el Sr.
Celestino Corbacho, entonces Ministro de Trabajo e Inmigración, Socialista, que dijo en
febrero de 2007, no sé si lo recuerda usted, cuando era Alcalde de Hospitalet, dijo que la
inmigración estaba creando una realidad que nos hace estar a todos más inseguros. El que
nada más asumir el cargo dijo que “el fenómeno de la inmigración no puede funcionar nunca
con las normas del último que se empadrone” o el que anunciaba que la contratación de
inmigrantes en origen «se aproximará a cero» insinuando que los extranjeros provocan paro
entre los nacionales. Ese fue un ministro socialista, Sr. Brull, se lo recuerdo porque ustedes
tienen una memoria selectiva, pues bien, ese ministro intentó aplicar, en su época, en la cual
estuvo al frente del ministerio, un recorte del 30% sobre el Fondo de Integración, restándole
59 millones de euros a su presupuesto. Sin embargo, distintas ofensivas parlamentarias
impulsadas, precisamente, por el Partido Popular consiguieron que el Ejecutivo diera marcha
atrás y, finalmente, la partida fue restituída.
Por desgracia, las medidas de austeridad a cuenta de la crisis económica y el descenso en el
flujo de inmigrantes a España supusieron nuevos recortes para este fondo durante los años
2010 y 2011, años de Gobierno Socialista, hasta quedar reducido a los 67 millones de euros,
a 67 millones de euros había quedado reducido el presupuesto en el año 2011, y
desgraciadamente no se ha dotado de cuantía alguna desde el año 2012.
Y fue precisamente la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso la que dio luz
verde una semana antes de la aprobación del anteproyecto de Ley de PGE en Consejo de
Ministros a una iniciativa pactada entre el PP, el PSOE y CiU que instaba precisamente al
Gobierno de España a "garantizar" la financiación del Fondo de Integración, para "dotar de
recursos" a comunidades autónomas y ayuntamientos en la tarea de integrar la inmigración.
Y le repito, ahí también estaba el Partido Popular. Esa iniciativa fue respaldada por el PP, y
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en la misma lo que se instaba, ni más ni menos, era al Ejecutivo a "continuar" cooperando
con las comunidades autónomas, de conformidad con lo previsto en la Ley de Extranjería "en
el ámbito de las políticas de integración de los inmigrantes, mediante la financiación de
programas en el marco del Fondo de apoyo a la acogida de la integración de los inmigrantes,
adoptando las medidas que permitiesen su financiación en el marco de la disponibilidad
presupuestaria".
Por lo tanto, no les quepa la menor duda de que el Grupo Municipal Popular respaldará
también la moción que ustedes han presentado, y que debatiremos a continuación, porque
eso posiblemente es lo que nos diferencia a nosotros de ustedes. Nosotros apostamos de
verdad por lo que apostamos y no buscamos excusas estériles, no buscamos excusas
externas para intentar votar en contra una moción que ha presentado un grupo municipal
con el que no estamos de acuerdo. Eso es lo que nos diferencia que no les quepa duda.
Pero permítanme que para acabar les diga una cosa: en el año 2011 el fondo tenía una
cuantía de 67 millones de euros. A fin de cuentas estamos hablando, les repito una vez más,
de una competencia autonómica, y tal vez lo que deberíamos hacer, además de exigirle al
Gobierno de España que se dote presupuestariamente el mismo, es hacer otro tanto con el
Govern de la Generalitat de Catalunya. Fíjense si el Govern Autonòmic podría haber dotado
presupuestariamente un fondo de esas características, y les pondré un pequeño ejemplo, si
dividimos linealmente los 67 millones de euros que había en el 2011 en ese fondo entre las
17 CCAA, significa que cada comunidad autónoma podía contar aproximadamente con unos
4 millones de euros, y en Cataluña nos hemos gastado 9 millones de euros en impulsar un
proceso secesionista. Eso es precisamente lo que nos diferencia a nosotros de ustedes. Al
final, gobernar significa priorizar, que no les quepa ninguna duda. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Bé, Sr. García jo li demanaria, que les coses es poden dir, efectivament, però que en la
mesura del possible si es poguessin concentrar millor, jo crec que tots li agrairíem. Dit això,
Sr. Otal.

Sr. Henar:
-Si em permet Sr. Granados, un moment. Perdó, és que voldria molt breument fer una
referència a la intervenció del Sr. García en resposta a les intervencions anteriors. En primer
lloc, parlaven, Sr. García, de bona gestió, de que tothom tingui els mateixos drets que siguin
dins la llei. Doncs miri, parlem de drets però parlem de drets humans, estem parlant de drets
humans, no estem parlant d’altra cosa, estem parlant de drets humans i dins de la llei,
escolti, la llei en l’etapa anterior reconeixia als immigrants els mateixos drets o molt similars
que a la resta dels ciutadans, estiguessin o no amb papers, estiguessin o no legalment al
nostre país. La llei ja hi era, va ser el Govern del Partit Popular que va modificar a través del
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Reial Decret 16/2012, aquesta situació i per què? En què ho justifica, en què ho fonamenta?
Ho va fonamentar en una qüestió econòmica, en una qüestió de recursos, però mentrestant
el Govern del Partit Popular és capaç de gastar-se vint mil milions d’euros o vint i pico mil
milions d’euros en el rescat de la banca, quan les persones no tenen dret a la sanitat, quan
les persones estan en situació de risc i deixant en aquest cas a la decisió de determinats
metges de guàrdia, els responsables d’urgències, la decisió de si són d’atenció o no, amb la
càrrega del que significa estar sota la supervisió dels seus responsables en els temes
manifestats que els hi poden perfectament tirar enrere decisions que hagin pogut prendre.
Per tant, escolti, no és per casualitat, vostè ha parlat d’Europa, no és per casualitat que el
Comité Europeu, organisme depenent de la Unió Europea, de Drets Socials considera que la
llei no respecta el dret a la salut com un dret bàsic.
Per tant doncs, escolti, finalment, Sr. García, de què estem parlant? Vostè defensa la política
del Govern de l’Estat del Partit Popular, del Reial Decret 16/2012? O la del Sr. Feijóo? Perquè
són contradictòries, sí, són contradictòries. El Sr. Rajoy va publicar un Reial Decret que
prohibia explícitament, l’assistència sanitària a més de vuit-cents setanta mil immigrants
espanyols sense papers, ho prohibia explícitament. El Sr. Feijóo va fer el mateix que a
moltes altres comunitats, com és el cas de Catalunya, que reconeixia aquests drets per a les
persones immigrants encara que fossin sense papers que estiguessin residint a Catalunya un
període superior als tres mesos perquè són conscients, són governs que són conscients,
independentment del partit del Govern, són conscients que és un tema de drets humans.
Per tant, és a dir, si el Sr. Rajoy no hagués, en aquest cas, publicat el Reial Decret que va
publicar evidentment no estaríem en aquesta situació. O una política és bona, vostè ha
justificat la de l’Estat o la de les Comunitats Autònomes no, és a dir, el que no pot ser és que
les dues siguin a l’hora. I, en tot cas, si les Comunitats Autònomes han tingut més
consciència que el Govern de l’Estat el que hem de fer és reconèixer-ho. Però li vull fer una
pregunta, vostè sap el que passa a Castilla? Jo sí que ho sé, jo sí que ho sé perquè sóc
castellà i sé què pateixen determinades persones conegudes de la meva família en situacions
així, no els atenen i el Govern de Castella està en mans del Partit Popular. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies.

Sr. García:
-Voldria fer una rèplica a la intervenció del Sr. Zacarias, molt breu.

Sr. Alcalde:
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-Sr. García li sembla bé que ho fem al final i així avancem.

Sr. García:
-Perfecte, no hi ha problema.

Sr. Alcalde:
-Sr. Otal, si us plau.

Sr. Otal:
-La realidad es tozuda, lo que tenemos aquí es que yo leo la moción y dice textualmente “la
integración de las personas debe realizarse normalizando el acceso a todos los bienes y
servicios educativos, sanitarios, sociales en unas condiciones como ciudadanos y ciudadanas
españolas”, es taxativo, es claro, meridianamente claro, “propiciando si bien sus obligaciones
y su participación en toda la vida económica, social y cultural”. Pues bien, a pesar de esto
que es tan claro, a pesar de sus filigranas y recursos dialécticos está en total contradicción
con la política super bien explicada por mis compañeros, que aplica el partido que le da a
usted su sustrato ideológico y del cual no reniega, y lo que es blanco es blanco y no hay gris.
Es difícil mantener otra postura, esto es clarísimo, esto está en contradicción absoluta y
neta, es decir, usted se ha empleado a fondo porque ha traido preparadas las respuestas
hipotéticas que va a dar, si no las da igual, pero ya le digo que es una filigrana, un recurso
dialéctico pero esta es la realidad, es decir, es muy difícil sostener el contenido en todos sus
términos de esta moción con la realidad que aplica su partido, se lo acabamos de decir, hay
multitud de ejemplos donde el Partido Popular ha roto una continuidad en base a la
ordenación, a la sistematización, todo esto está muy bien, pero se trata de personas,
estamos hablando de derechos humanos básicos que están en contradicción con esta
moción. Esa es la realidad.

Sr. Alcalde:
-Bé, Sr. Otal gràcies. Sr. García. Perdó Sr. Brull.

Sr. Brull:
-A veure, no seré breu per allusions segurament, a veure, ja li he dit, que considerem la
moció incompleta, jo crec que també, el Zacarias ho ha documentat molt bé, és a dir, al dia
internacional s’han oblidat d’una cosa molt important i, en base al que s’han oblidat és el que
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nosaltres afegim, alguns complements que el seu partit està aplicant en aquest país. El día
internacional en su celebración también, dice que difunda información sobre los derechos
humanos y libertades fundamentales de los inmigrantes, és la part que els hi falta a la moció
i aquí és on nosaltres complementem i en base a què vostè ha dit que l’esquerra doncs no
ha fet res, ho he entès així, fins i tot ha dit de les pensions. Miri, la Llei Orgànica del 2009,
de l’11 de desembre, era el millor instrument per perfeccionar el sistema d’ordenació dels
fluxes migratoris ajustant-los a la nostra capacitat d’acollida, millorant la integració dels
immigrants i seguir augmentant l’eficàcia en la lluita contra la immigració irregular, 2009.
També al 2009, no ens n’oblidem, hi va haver una ampliació dels drets amb convenis de
reciprocitat que van permetre a cents de milers d’immigrants la possibilitat d’exercir el seu
dret a la participació política als comicis municipals. I ja, per finalitzar, també el conveni
multilateral amb la Seguretat Social. És a dir, diu que l’esquerra, no sé com ho ha dit, que
nosaltres anàvem contra la immigració, si a les polítiques d’esquerra poden agrair molt els
immigrants per la situació en la qual estaven, el que no poden agrair disortadament és la
política que està aplicant últimament el Govern del PP.
I finalment, per acabar el tema, que ho he dit abans també, el tema de les consideracions
que deia el Tribunal Constitucional envers a l’assistència sanitària pública gratuïta als
immigrants sense papers, és una recomanació que va fer el TC a Euskadi. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Brull. Sr. García per acabar ja si us sembla bé.

Sr. García:
-Sr. Brull no hace falta que vuelva a reproducir las palabras del Sr. Corbacho, lo he dicho
antes y no lo volveré a repetir, fue el máximo representante del Gobierno Socialista y estaba
al frente del Ministerio que precisamente debía de ocuparse de hacer políticas sociales, en
fin, no hace falta que vuelva a releer lo mismo.
A ver, se hace mención aquí constantemente de la aprobación de la ley estatal, pues sí, hay
una ley estatal, pero es que yo vuelvo a preguntarme y lo pregunto de manera retórica, a
ver ¿quién tiene las competencias en Sanidad? Las competencias de Sanidad son
competencias autonómicas ¿pero por qué pretendemos siempre utilizar al Estado para
aquello que nos interesa y, sin embargo, cuando no nos interessa echarle las culpas al
Estado de algo que funciona mal? Seamos un poco responsables y les pondré simplemente
unos datos, hablamos de derechos humanos, Zacarias usted hablaba de derechos humanos,
Sr. Brull usted hablaba de derechos humanos, estamos de acuerdo, claro que sí, estamos
hablando de derechos humanos, de las personas, por supuesto que sí, pues miren, según
datos del Registro Central de Personas del Servei Català de Salut hasta enero del 2013 un
total de 2.321 extranjeros, no censados, solicitaron la tarjeta sanitaria, de los que 1.409,
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repito, de 2.321, 1.409 llevaban menos de un año viviendo en Catalunya por lo que estos
recibirán lo que se denomina tarjeta de nivel 1, que sólo da acceso a la asistencia primera y
de urgencias i 912 que llevan más de un año recibirán la tarjeta de nivel 2 que da acceso a
todas las prestaciones. Eso lo hace el propi Govern de la Generalitat de Catalunya, el propi
Govern de la Generalitat de Catalunya está discriminando entre personas que llevan aquí
más de un determinado período a efectos de que tengan simplemente prestaciones a nivel
de urgencias o las prestaciones ordinarias que tenemos todos los nacionales. Y eso lo hace el
propio Govern de la Generalitat de Catalunya ¿pero de qué estamos hablando? ¿Estamos
hablando de derechos humanos? Claro que sí ¿por qué no le solicitamos a la Generalitat de
Catalunya que se aplique el punto? Es que esa es mi reivindicación, es que les vuelvo a
repetir, es que ustedes utilizan al Estado para lo que les interesa. Gracias.

Sr. Henar:
Sr. Granados si em permet molt breument. Escolti, jo penso que ja li he contestat aquesta
pregunta, a aquest plantejament en la meva intervenció anterior. A Catalunya al cap de 3
mesos es pot tenir accés a la Seguretat Social en allò que l’Estat prohibeix Sr. García, en allò
que l’Estat prohibeix, que és qui ho ha prohibit. Però és que resulta que després les
transferències no ho contemplen allò que no està a la llei i, per tant, les transferències no ho
contemplen, aquí això significa que és un esforç suplementari i extraordinari dels ciutadans
de Catalunya, que segurament ho fem amb molt de gust, evidentment que ho fem amb molt
de gust, però no seria així si l’Estat espanyol, si el Govern del PP no hagués aplicat o no
hagués publicat el Decret 16/2012, aquesta és la qüestió Sr. García i no intentem confondre,
no intentem confondre, l’Estat espanyol, governat pel PP, ha negat la sanitat a 873.000
immigrants no reconeguts legalment, aquesta és la qüestió i això són drets humans i això és
el que és impossible d’acceptar per aquests que tenim sensibilitat social. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies, donem per acabades les intervencions.

204.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP A L'EFECTE DE QUE EL
GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DETERMINI LES ANUALITATS
ECONÒMIQUES A CONTEMPLAR ALS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER A
L'EXECUCIÓ DELS PROJECTES D'INVERSIÓ, INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
SIGNATS MITJANÇANT ACORD DE DATA 19 DE NOVEMBRE DE 2014, AMB LA
FINALITAT DE QUE EXISTEIXI UNA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA EN LA QUAL ES
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REFLECTEIXIN LES QUANTIES QUE DES DEL GOVERN ES DESTINARAN AL NOSTRE
MUNICIPI DURANT L'ANY 2015, EN COMPLIMENT DEL CITAT ACORD
Vista la moció que presenta el Grup Municipal del PP i que es transcriu tot seguit:
“Los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido por la
Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del régimen local y el Real Decreto
2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (artículo 97.3) formulan, para su
discusión y, en su caso aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el mes de noviembre la
siguiente MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el pleno extraordinario celebrado el 18 de noviembre de 2013 se aprobó el que se
denominó como “ACORD DE COLLABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE SALOU PER A L’IMPULS DEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES
D’INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES I SERVEIS”, que se rubricó con esa administración el
día 19 de noviembre de 2013, como consecuencia del acuerdo alcanzado entre el
Ayuntamiento de Salou y la Generalitat de Catalunya, en relación a la fiscalidad del CRT.
Las inversiones a las que hace referencia el acuerdo vienen reconocidas por el mismo como
“dèficits històrics relacionats amb determinades infraestructures i serveis”, y han sido
presupuestadas por nuestra administración en uns 30 millones de euros aproximadamente,
concretándose en los siguientes proyectos:
-

Canalización del Barranc de Barenys.
Las estaciones de bombeo Cala Crancs, Maripins i Pla de Maset/ Camí del Racó, Platja
Llarga y Mirador de Salou.
La canalización de aguas pluviales C/Barcelona-Espigó del Moll, Plaça 11 de
setembre-C/ Barcelona.
El vial de conexión entre el centro urbano de Salou y el Parque a través del trazado
actual del ferrocarril.
Variante de la Plaça Europa adaptada a las necesidades urbanísticas y de movilidad
que surgan en el desarrollo de BCN World.

En el propio acuerdo se establece de manera textual que “el Govern de la Generalitat en
l’àmbit de les seves competències, vol collaborar amb l’Ajuntament de Salou en la
planificació i l’execució d’aquests projectes per tal de resoldre els dèficits abans referits
dotant pressupostàriament el finançament necessari per a portar a terme els esmentats
projectes”.
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De igual modo se establece la creación de una Comisión Técnica Paritaria formada, como
máximo por 6 miembros en total, designados a partes iguales y en representación de cada
una de las partes, con la finalidad de proponer el Govern de la Generalitat la planificación y
ejecución de los mencionados proyectos.
A fecha de hoy, 3 de diciembre de 2014, no tenemos constancia de que la Comissió Tècnica
Paritària haya propuesto al Govern de la Generalitat la planificación y ejecución de los
proyectos acordados ni la cuantía global de los mismos, y no se ha dotado
presupuestariamente ni un solo céntimo para la ejecución de los proyectos comprometidos,
por lo que estando en fase de elaboración los presupuestos autonómicos del año 2015, se
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:
1) Instar la Comissió Tècnica Paritària a efectos de que, antes de la aprobación de los
presupuestos para el año 2015, proponga al Govern de la Generalitat de Catalunya la
planificación y ejecución de los proyectos acordados, así como la cuantía global de
los mismos.
2) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a efectos de que, en base a la
planificación y cuantificación determinada por la Comissió Tècnica Paritària,
determine las anualidades económicas a contemplar en los presupuestos de la
Generalitat para ejecución de los proyectos relacionados en el acuerdo, con el objeto
de que exista una partida presupuestaria en la que se reflejen las cuantías que desde
el Govern se destinarán a nuestro municipio durante el año 2015, en cumplimiento
del acuerdo de fecha 19 de noviembre de 2013.
3) Instar a los Grupos Parlamentarios del Parlament de Catalunya a efectos de que
presenten las enmiendas oportunas a los presupuestos de la Generalitat de Catalunya
para el ejercicio 2015 con el objeto de que los mismos sean modificados si no se
reflejan las partidas presupuestarias oportunas que den cumplimiento al acuerdo de
fecha 19 de noviembre de 2013.
4) Trasladar la presente moción al President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller
d’Economia i Coneixement y a todos los Grupos Parlamentarios del Parlament de
Catalunya.

Mario Garcia Vidal
Portavoz del Grupo Municipal del PP”
El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 11 vots en contra (7 de CiU, 2 de UMdC, 1 de UTPS i 1
de la regidora no adscrita Sra. Pino), 8 vots a favor (3 del PP, 3 dels regidors no adscrits Sra.
Pasquina, Sr. Henar i Sra. Sanahuja) i 1 abstenció de RDS, NO APROVAR aquesta moció.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Sr. García té la paraula per defensar la seva moció.

Sr. García:
-Gràcies. Bien, en esta ocasión seré bastante sucinto, la moción yo creo que es lo
suficientemente explícita. El objetivo perseguido con esta moción es que en base a la
planificación y cuantificación determinada por la Comisión Técnica Paritaria que se creó
como consecuencia del acuerdo firmado en fecha 19 de noviembre de 2013, la Generalitat
determine las anualidades económicas a contemplar en los presupuestos de la Generalitat
para la ejeución de los proyectos relacionados en el acuerdo. O dicho de otro modo, que se
dote presupuestariamente en el presupuesto del 2015 las inversiones de nuestro municipio.
Todos sabemos que ayer se presentaron los presupuestos de la Generalitat de Catalunya y,
por lo tanto, el objetivo que persigue esta moción no es ni más ni menos que para el caso de
que esos presupuestos no recojan suficientemente los intereses de nuestro municipio pues
poder entrar en esa fase de negociación, de debate parlamentario para que los diferentes
grupos parlamentarios puedan plantear las enmiendas que crean oportunas a efectos de que
los intereses de nuestro municipio se vean reflejados presupuestariamente. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. García. Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Moltes gràcies Sr. Granados. Bé, l’aprovació que el Consistori de Salou va fer el passat 18
de novembre del 2013, de l’anomenat ACORD DE COLLABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SALOU PER A L’IMPULS DEL DESENVOLUPAMENT DE
PROJECTES D’INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURAS I SERVEIS va significar, al nostre judici,
l’abandonament per part d’alguns grups polítics d’aquest consistori, i especialment per part
de l’equip de Govern i de vostè Sr. Granados, l’abandonament, repeteixo, de la posició que
unificava a tots els grups polítics i que es resumia en una idea clara i senzilla: Salou té dret a
percebre els tributs i impostos que es generin al seu territori. Però aquesta idea clara,
senzilla, evident i unificadora es va substituir per una altra molt més complexa d’entendre i
acceptar: “Puix que la Generalitat no ens deixa ser un municipi com els altres i no podem
percebre els impostos que es generen al nostre territori, la Generalitat ens compensarà per
la pèrdua d’ingressos que signifiqui la renúncia a no percebre els impostos i tributs del nostre
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territori”. I aquest posicionament proposat per vostè Sr. Granados, va trobar també l’acord
unitari, amb molts esforços per part de tothom, s’ha de reconèixer, i ens vàrem submergir en
un conjunt de propostes i terminis amb la finalitat de que no es perdés ni un euro de la
nostra fiscalitat. Ens vàrem marcar un termini de 10 anys per a la realització d’obres i
infraestructures per un import equivalent als ingressos que Salou deixava de percebre,
vàrem decidir quines serien les cinc obres primeres urgents i els mecanismes per valorar si
efectivament l’obra executada era equivalent a la fiscalitat perduda i, vàrem acordar, també,
que l’incompliment de la realització d’aquestes obres en aquest termini de 10 anys facultaria
al municipi de Salou per dur a terme la gestió i recaptació directa dels seus impostos. Però
res de tot això va ser possible perquè, finalment, l’Ajuntament de Salou amb el vot contrari
del Grup Municipal Socialista d’aleshores, la majoria dels membres del qual actualment som
regidors no adscrits, del portaveu de UTPS, i l’abstenció d’UMdC, avui al Govern, va aprovar
la proposta que la Generalitat havia presentat el dia 22 d’abril i que tots els grups,
unànimament havíem rebutjat al mes d’agost. Una proposta que significava cedir part de la
nostra fiscalitat, passant a una distribució de la fiscalitat del 57 per cent per Salou i 43 per
cent per Vila-seca a canvi de la promesa de realització de les obres que ja s’han fet constar
en la lectura d’aquesta Moció, això sí, sense donar garanties, ni de calendari d’execució, ni
de projectes, ni d’inici de les dates d’expropiació ni de consignació pressupostària. I per això
vàrem votar en contra, per aquestes qüestions, perquè era un xec en blanc a la Generalitat
que es comprometia a fer unes obres, sense calendari. La nostra posició, dels quatre
regidors no adscrits i el portaveu de UTPS, és ara la mateixa que aleshores i li tornem a dir
molt clar: aquell va ser un mal acord Sr. Granados, per la impossibilitat d’exigir el seu
compliment i així, vostè va anunciar que les obres començarien al 2014, després al 2015, i
ara es parla del 2016. Vostè en aquest mateix lloc, ens ha dit que tinguéssim confiança, que
la Generalitat tenia els diners per començar les expropiacions,i segurament ens ho dirà i
nosaltres sempre li hem contestat que difícilment seria així quan no podia pagar ni els
medicaments a les farmàcies, en el temps i forma corresponent, i ara, es posa de manifest
que ni diners ni voluntat política. Abans s’ha fet referència als pressupostos, després en
parlarem, als pressupostos de la Generalitat presentats ahir, 43 milions d’euros pel Camp de
Tarragona i ni un sol euro per aquestes obres.
No basta que ens digui per enèsima vegada que la Comissió Mixta diu que sí que es tenen
els diners. Cal que la Generalitat ho consigni als seus pressupostos perquè aquesta és la
condició “sine qua non” per poder exigir l’execució dels projectes. Per això votarem a favor la
moció que presenta el PP i que en resum consisteix en què la Generalitat consigni en els
seus pressupostos els recursos necessaris per portar a terme els seus compromisos
d’inversió a Salou. La resta són paraules buides i manca de voluntat i diligència política per
complir el que s’ha acordat. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
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-Bé, gràcies. Sr. Zacarias ja he sentit diverses vegades aquest discurs, són opinions
divergents i diferents en el qual no ens posem d’acord, el que passa és que vostè veurà la
realització d’aquest projecte i és una qüestió de temps.

Sr. Henar:
-Jo estaria encantat Sr. Granados de veure’l, eh. Jo estaré encantat.

Sr. Alcalde:
-És qüestió de temps, és qüestió de temps.

Sr. Henar:
-Però de molt de temps Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Escolti, això ho diu vostè.

Sr. Henar:
-És veritat que ho dic i els fets m’estan donant la raó, vostè va parlar del 2014 i estem
gairebé al 2015 i no està als pressupostos.

Sr. Alcalde:
-Al 2014 era la creació de la Comissió.

Sr. Henar:
-Després en el següent punt li llegiré les actes que les tinc aquí.

Sr. Alcalde:
-Escolti, està tot.

 37
129
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²4Q71186Z511D6U3Q0JO0A»
²4Q71186Z511D6U3Q0JO0A»
4Q71186Z511D6U3Q0JO0

Codi de document

SECYI0VE

Núm. d’expedient

04-12-14 13:34

Sr. Henar:
-Molt bé, molt bé. Doncs, ja veurem, ja veurem Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Vostè tranquilitzi’s.

Sr. Henar:
-Jo estic molt tranquil, qui està nerviós és vostè amb aquesta qüestió, sincerament.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias és un bon acord i Salou hi surt guanyant. Sr. Otal.

(EN AQUEST MOMENT EL REGIDOR SR. MANEL MACHO-QUEVEDO SURT DE LA SALA DE
PLENS)

Sr. Otal:
-Gràcies. El nostre Grup votarà en contra perquè si canviéssim el sentit d’aquest vot, ho
fonamentaré en dos aspectes, estaríem en una flagrant contradicció amb el que vam fer al
novembre, precisament, del 2013. És veritat que el Partit Socialista de llavors, amb tots els
membres, va votar i va tenir una posició que no coincidia amb la resta, pràcticament només
que amb l’abstenció d’UMdC dient que hi havia una manca de calendari i de pressupostos.

(EN AQUEST MOMENT EL SR. MACHO-QUEVEDO TORNA A LA SALA DE PLENS)

Jo vaig assistir personalment a una reunió que va haver-hi al Centre Cívic on vaig pregunta si
hi havia alguna manera de poder garantir les inversions a les quals es feia referència amb un
quadre d’amortitzacions i d’inversions i a mi se’m va donar una resposta en aquell moment,
crec que era octubre o finals d’octubre o primers de novembre, que potser per l’experiència
que tenia d’altres anys, que ja fa molts anys que estic a l’ajuntament, vaig creure amb la
Generalitat, vaig creure en la persona que m’ho deia, és veritat que en aquell moment no hi
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havia, ni hi ha de moment, després intentaré explicar-ho, un document concret que això ho
expliciti però han sigut tantes les vegades amb les platges, la plaça Europa, el carrer
Saragossa, els centres, que la negociació amb l’ajuntament ha sigut així que per
desbloquejar el problema s’havia de fer un acte de fe, si es vol, un acte de fe i nosaltres el
vam fer. Si aprovéssim aquesta moció ara estaríem en contradicció amb el que vam dir, però
no només això sinó que també creiem que hi ha una sèrie d’inexactituds o de falta de
precisió en alguns continguts que té la moció. Bàsicament és el següent, el Ple d’avui porta,
el primer que s’ha fet és establir unes prioritats en l’actuació en el Barranc de Barenys que
amb un pressupost aproximat de 15 milions d’euros, que passa per cinc estadis dels quals
estan pràcticament tots fets. A mi és que m’han explicat tres vegades diferents, per tres
persones diferents, perquè és un tema pel qual m’he preocupat perquè jo vaig donar el vot
del meu Grup. En primer lloc, avui al punt 401 passa la desvinculació, donar compte de
l’aprovació per part de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona de l’aprovació definitiva de la
desvinculació del Sector 03, sector mar, del Pla Parcial. I, en segon lloc, s’aprova
definitivament el Pla Parcial, al juliol es va engegar l’expedient per expropiar, amb la
comunicació als propietaris dels béns immobles afectats. I finalment està feta, totalment
feta, se m’ha comunicat, el procés de reparcellació del Sector que desbloquejarà. En aquest
moment la Generalitat signarà un conveni, que és imminent, pot ser al desembre segons se
m’ha dit, amb l’Ajuntament de Salou amb el procés d’execució i, evidentment, amb el
compromís explícit d’inversions que hi ha. Tot això és fruit d’aquesta priorització i aquest
estadi d’actuació d’una Comissió Paritària Tècnica de la qual jo he pujat moltes vegades a
parlar amb els tècnics perquè m’interessa bastant i a mi se m’ha assegurat que s’ha reunit al
desembre de 2013, a l’abril de 2014, al juliol de 2014, a l’agost de 2014 i ha adjuntat, per
això em sorprèn que hi ha algunes afirmacions aquí que es diu que no tenen coneixement,
jo sí que en tinc coneixement dels documents que s’han enviat, molt explícits, a Barcelona i
que constituiran la base del conveni futur que es signarà probablement al mes de gener,
amb un pla d’inversions i amb una priorització al Barranc de Barenys.
Per tant, reconec que el nostre grup va fer un acte de fe, com el va fer tot el govern i altres
grups, el Partit Socialista va votar-hi en contra, donava sortida a un tema que és veritat que
era diferent a l’inicialment acordat però de vegades la política té aquestes coses per
desbloquejar, la realitat és que hi ha un compromís ferm i, per cert que les inversions,
segons se m’ha dit, és veritat que no estan explícitament a cap partida per Salou però també
se m’ha dit que poden constar en partides molt més àmplies on s’explica, per exemple,
infraestructures hidràuliques, de moltes quantitats. Jo degut a la meva experiència em crec
que la Generalitat complirà pot ser que tardi, pot ser que li costi però tinc la plena certesa
que cap al mes d’octubre, novembre pot estar fet i desenvolupat totalment el procés de
reparcellació i podem veure les màquines amb moltes possibilitats, podem veure les
màquines treballant una vegada que s’hagi fet la reparcellació per excloure tot el que ocupa
el barranc. Això és la veritat. Llavors clar, el meu vot no pot estar a favor d’aquesta moció,
tot i que entenc les bones intencions que pugui tenir la moció perquè estaria en contradicció
amb el que fem nosaltres. I, per cert, que va fer el PP, perquè el PP també va fer un acte de
fe, els únics que no el van fer va ser el Partit Socialista, els demés tots.
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Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies Sr. Otal. Sr. Brull.

Sr. Brull:
-Molt bé. El passat 18 de novembre al plenari d’aquell dia ja vàrem explicar de forma
detallada el posicionament d'aquest Grup, cosa que no reproduiré avui en la seva totalitat,
només cal anar a la web i llegir l'acta de la sessió plenària. Però sí que m’agradaria reproduir
una breu part de l'acta d'aquella sessió.
En la seva intervenció Sr. García, deia, en referència a la demanda que en aquell moment
feia UMdC, el portaveu del Grup de UTPS i aquest grup, de compromís de garanties
pressupostàries a l'Acord de collaboració entre la Generalitat i l’Ajuntament de Salou.
Deia vostè “tindríem més garanties perquè totes les parts complissin amb la proposta, amb
les obligacions que cadascun de nosaltres ens marquem?”. Doncs possiblement tampoc,
perquè al final del que estem parlant, ja s'ha dit aquí, és d'un compromís polítics i aquí
estem per fer política.
I afegia, “hi ha una qüestió bàsica i una qüestió clau i és la confiança a la qual han de
sotmetre's els convenis de collaboració entre les administracions públiques”.
I aquí Sr. García, és que l'acord que vostè va votar favorablement el 18 de novembre, avui ja
no ofereix garanties? Ni confiança? O és que va enganyar a la ciutadania de Salou? Perquè
és el que jo entenc i així crec que es desprèn de la seva moció, i així s'entén, a què ve ara
aquesta moció per part del seu grup?
I és aquí, Sr. García, on perden credibilitat les seves mocions, després de 3 anys en el
govern i ara que estan a l'oposició, volen que aparegui una partida als pressupostos del
2015.
Miri, recuperaré part de la intervenció d'aquest grup, “és veritat que la garantia al 100% no
la tindrem, deia llavors el seu portaveu, però per tenir més garanties qualsevol projecte que
la Generalitat ens proposi és impossible que es porti a terme sense la consignació
pressupostària plurianual pertinent i és per aquest motiu que vam demanar, també, que en
el termini d’un any, la Generalitat es comprometés a aprovar les plurianualitats que
permetrien portar a terme els projectes de l’acord a bon fi.”
Coincidents en els termes Sr. García, però en aquell Ple vostè i el seu grup no ens van donar
suport, un any després continuem reivindicant el mateix. Fet pel qual el meu vot serà
favorable a la moció, per coherència Sr. García.
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Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Brull. Sr. Montagut, si us plau, té la paraula.

(EN AQUEST MOMENT, QUAN SÓN LES 20:30 H, EL REGIDOR SR. AITOR ARRUEGO MARXA
DE LA SESSIÓ PLENÀRIA)

Sr. Montagut:
-Molt bé alcalde, regidors, veïns de Salou, bona tarda a tothom, bon vespre. Bé, intentaré
resumir, en tot cas, els punts que tenia per respondre a aquesta moció que planteja el PP
perquè alguns ja s’han exposat. En tot cas, sí que m’agradaria deixar clar alguns punts que
crec que són molt importants, per tal que quedin clars. En primer lloc, com ja s’ha dit, el 19
de novembre 2013 es va signar l’Acord de collaboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Salou per a l’impuls del desenvolupament de
projectes d’inversió en infraestructures i serveis.
A proposta de l’Ajuntament de Salou els projectes que han de ser objecte de planificació i
execució són els següents, i que ja s’han dit:
-

endegament Barranc de Barenys, 15.575.932 €
estacions de bombament de Cala Crancs, Maripins i Pla de Maset/Camí del Racó,
Platja Llarga i Mirador de Salou, 1.568.000 €
Canalització d’aigües pluvials c/Barcelona, 4.676.424 €
Vial de connexió entre el centre urbà de Salou i el Parc, 9.480.933 €
Variant Plaça Europa adaptada al desenvolupament del CRT, 2.265.191 €

Això dóna un total de 33.566.480 €.
A partir de la signatura d’aquest document es crea una Comissió Tècnica que tindrà com a
finalitat proposar al Govern la planificació i execució dels projectes esmentats.
La primera reunió d’aquesta Comissió té lloc, com ja s’ha dit abans, el 3 de desembre del
2013. En aquesta reunió es constitueix aquesta comissió i s’acorda establir el projecte del
Barranc de Barenys com a projecte prioritari. I per què? Doncs perquè evidentment el
Barranc de Barenys tots som conscients que suposa un greu problema de ciutat i perquè és
un projecte que s’emporta el 50% d’aquest total d’inversions aprovades. A més, els altres
projectes molts d’ells depenen d’intervencions o d’actuacions que encara no són executables
perquè depenen d’efectes de tercers, d’efectes d’inversions terceres, en tot cas. Per tant,
s’estableix un full de ruta de modificació del planejament municipal i de les expropiacions a
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dur a terme per tirar endavant el que és la inversió del Barranc de Barenys. Això a la primera
reunió ja.
La segona reunió d’aquesta Comissió Tècnica, del 4 d’abril de 2014, s’aporta l’acord del Ple
de l’Ajuntament de Salou de 26-3-14 on s’inicia la modificació de planejament per tirar
endavant el que és la urbanització del barranc. S’acorda també que l’Ajuntament de Salou
serà l’administració actuant que executarà les expropiacions amb la collaboració de la
Generalitat. I es fa entrega ja a la Generalitat de Catalunya del projecte d’urbanització pel
seu detingut estudi.
Tercera reunió d’aquesta Comissió, 6 de juny de 2014, es presenta un calendari que s’està
complint en quant a la modificació i adequació del planejament, pel qual i quan aquestes
modificacions estiguin ja aprovades i publicades es podran iniciar les expropiacions. Es
comenta que encara que es compliquin els tràmits de les expropiacions, es podrien iniciar les
obres per la part de dalt del sector, preveient un possible conflicte jurídic que pugui sorgir en
les expropiacions. I, important, ja al mes de juny es determina un plànnig econòmic:
-

2015: expropiacions i inici obres (20%)
2016: obres (60%)
2017: obra i liquidació (20%)

Quarta reunió de la Comissió Tècnica, de 17 de juliol de 2014, es treballa en dos aspectes
claus:
1.- L’esborrany del conveni de finançament entre les conselleries afectades de la Generalitat,
que són Presidència, Territori i Hisenda, el qual quan s’aprovin les modificacions del
planejament, que sempre estem dient, caldrà donar-hi el seu vistiplau definitiu per a la seva
signatura.
2.- La gestió de les expropiacions, a resulta d’una reunió prèvia duta a terme a Barcelona
amb els tècnics de l’Ajuntament i de la Generalitat.
I arribem ja a la cinquena i última reunió d’aquesta Comissió Tècnica, que va ser el passat
26 de setembre de 2014. En aquesta es fa el seguiment dels temes de planejament que tots
els tràmits s’estan complint i, per cert, cal dir, que en un any pràcticament s’hauran liquidat
tots els temes pendents de forma positiva i s’explica que s’ha aprovat la relació de béns i
drets afectats, pas imprescindible i previ per tirar endavant l’inici de l’expedient de les
expropiacions.
En quant al conveni que s’ha comentat abans, que s’ha començat a treballar ja en anteriors
comissions es diu que aquest conveni pel que fa a les expropiacions es concretarà com es
farà la gestió per part de l’Ajuntament i com la Generalitat es farà càrrec de la part
econòmica, per tant ara comencem a parlar de la possibilitat de tenir aportacions
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econòmiques, fins ara no es podia perquè hi havia alguns elements que ho impedien, com
era el tema del planejament.
Pel que fa al barranc es determinarà qui gestionarà l’obra i el període d’execució amb el seu
finançament.
I per fer fer aquests passos, evidentment, caldrà una disposició pressupostària plurianual,
com s’ha dit abans, tant de les expropiacions, com de les obres del barranc. Per tant, amb
aquesta explicació de la feina d’aquesta Comissió Tècnica entenem des del govern municipal
que aquesta moció queda sense sentit perquè, efectivament, el que sí ha fet el Govern de la
Generalitat i el Govern de l’Ajuntament de Salou és treballar per tirar endavant aquests
projectes prioritzant-ne un que necessita una sèrie de passos previs per poder funcionar i
que s’estan portant a terme, avui n’aprovem dos, com ja s’ha dit abans, i que, per tant, quan
ja estiguin aprovats podrem demanar i exigir aquesta disposició de diners per poder
començar el primer projecte que creiem que és el més transcendent, que és el Barranc de
Barenys, els altres projectes es segueixen treballant, hi ha també algunes reunions que s’han
fet per començar-los a tractar però evidentment la prioritat número u és el Barranc de
Barenys i aquesta és la realitat que hi ha. Per tant, aquest Govern té la completa seguretat
que això es tirarà endavant, com ha dit l’alcalde, i això en tot cas, d’aquí a un temps ho
podrem observar. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Montagut. Alguna intervenció més?

Sr. García:
-Sr. Alcalde, per fer un torn de rèplica.

Sr. Alcalde:
-Sí, sí.

(EN AQUEST MOMENT SURT EL REGIDOR SR. RAMON M. PASCUAL DE LA SALA DE PLENS)

Sr. García:
-Per replicar les intervencions que s’han fet pels diferents grups municipals. A veure Sr. Otal,
vostè diu que ha de votar en contra d’aquesta moció perquè si no entraria en una clara
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contradicció amb el que va votar al seu dia, aquí ja s’ha dit, nosaltres el Grup Municipal
Popular va votar favorablement al seu dia el conveni i no ens penedim d’haver-ho fet així
però és que com abans també ha comentat el Sr. Brull i ha donat lectura a part d’una
intervenció meva en aquell plenari, jo ho vaig dir, aquí estem per fer política, evidentment
que sí, estem per fer política i fer política, entre d’altres coses, jo considero que és tancar
aquest tipus d’acords per després fer la pressió necessària a efectes de que es puguin dur a
terme. Quina és la pressió necessària que s’ha de fer a efectes de que es pugui dur a terme?
Doncs precisament veure que hi ha consignació pressupostària perquè es faci, ni més ni
menys. I això és el que nosaltres, dit això, nosaltres vam votar al seu dia favorablement
aquest conveni perquè creiem, hi creiem i no hem canviat d’opinió, creiem en el conveni,
però ara la nostra feina com a polítics és fer les pressions necessàries a la Generalitat de
Catalunya perquè es doti pressupostàriament a efectes que això es faci, perquè els acords
als quals vam arribar, els projectes als quals vam arribar doncs que es facin realitat el més
aviat possible.

(EN AQUEST MOMENT EL REGIDOR SR. PASCUAL TORNA A LA SALA DE PLENS)

Jo no he posat en dubte en cap moment que la Comissió Tècnica que es va crear a l’efecte
no hagi treballat. El Sr. Marc Montagut ha fet una sèrie de referències de les diverses
reunions que s’han celebrat, jo això no ho he qüestionat mai i estic convençut que aquesta
Comissió ha treballat però és que aquí no estem parlant de que aquesta Comissió hagi
treballat o no, no hem de focalitzar la responsabilitat en els tècnics, aquí estem els polítics i
som els polítics els qui hem d’assumir les responsabilitats polítiques corresponents i per això
es presenta aquesta moció perquè aquí nosaltres l’únic que li demanem a la Comissió
Tècnica és que emplaci o que doni informació necessària a la Generalitat de Catalunya a
efectes de que es doti pressupostàriament amb les quanties corresponents perquè els
projectes que es van acordar es puguin dur a terme.
Però l’únic cert és que més d’un any després de que es signés aquest acord ens trobem que
no hi ha cap dotació pressupostària per realitzar els projectes als quals la Generalitat es va
comprometre al seu dia. I el més curiós de tot és que se’ns diu que properament es signarà
un conveni de finançament on es determinaran les quanties i es determinaran les anualitats
econòmiques a contemplar en els diferents pressupostos de la Generalitat de Catalunya. I
curiosament els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2015, que torno a repetir que es
van presentar ahir, doncs no hi ha cap partida pressupostària en la qual es faci referència a
inversions al nostre municipi. I també se’ns diu que bé, que ja se’ns va dir al seu dia que
clar, que no pot existir una partida pressupostària específica pel municipi de Salou, que serà
una partida pressupostària genèrica. Doncs miri, una ullada ràpida dels pressupostos que es
van presentar ahir, abans ha comentat el Sr. Zacarias que ha fet referència a la quantia que
es destina a inversions al Camp de Tarragona que són 43,35 milions d’euros, però és que i
tant que es determinen específicament les quanties als diferents municipis i els hi ficaré
alguns exemples: 6,18 milions d’euros per Calafell per fer-hi un institut, 4 milions d’euros per
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un nou palau d’esports a Tarragona, 3,71 milions d’euros per la segona fase de remodelació
del Joan XXIII, 4,5 milions d’euros per equipaments i obres de l’escomesa d’aigua de la
presó Mas d’Enric, 2,18 milions d’euros per la depuradora del Catllar, més d’1 milió d’euros
pel Pavelló Sant Jordi de Tarragona, i també podem anar a quanties més petites, no cal que
mirem quanties tan grans, 680.000 € per la Comissaria de Mossos d’Esquadra de
Torredembarra, 450.000 € pel projecte bàsic i executiu d’arranjament de restes
arqueològiques del Teatre Romà de Tarragona, 274.000 € per la remodelació de les Muralles
de Tarragona, més d’un milió d’euros pel centre de salut de Vila-seca, i el que ja és més
evident és que, fins i tot, els pressupostos recullen l’acord que es va signar entre
l’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya per millorar la carretera de Misericòrdia i
es contempla una quantia de 585.000 € per dur a terme aquest acord, és a dir, estem en un
cas singular, no igual però similar al cas de Salou, un acord que s’hi arriba entre una
administració local i l’administració autonòmica, en aquest cas de Reus sí que es dota
pressupostàriament, sí que consta als pressupostos de l’exercici 2015 i en el cas de Salou no
trobem, per molt que mirem per davant i per darrere els pressupostos el nom de Salou
enlloc, no està, no està, i jo crec que la nostra obligació com a polítics és reivindicar i
demanar al Govern de la Generalitat i demanar als nostres grups parlamentaris al Parlament
de Catalunya, ja els hi anticipo que el Partit Popular així ho farà, demanar esmenes a aquest
pressupost que s’ha presentat perquè està incomplint un acord, està incomplint un acord que
es va signar amb aquesta administració. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, per aclarir una qüestió, si us plau. Sr. García a veure, jo ja sé que a vostè no l’interessa
escoltar quan hi ha reunions i més quan vostè presenta mocions que l’únic que pretenen és
fer veure el que no és. Vostè parla d’incompliment de la Generalitat de Catalunya, no s’ha
donat un incompliment, no hi ha incompliment per part de la Generalitat. Miri Sr. García a
vostè se li va explicar per activa i per passiva com està tot el procés del que és el projecte
del Barranc de Barenys i avui justament aprovarem un punt que és fonamental per tal de
signar aquest conveni per executar l’obra prèviament a la seva adjudicació i a la seva dotació
pressupostària però a vostè això no l’hi interessa perquè vostè vol fer veure mediàticament i
al públic que ens acompanya que la Generalitat incompleix. Doncs miri, no incompleix, no ha
tingut possibilitat ni ocasió d’incomplir, per tant, no pot parlar d’incompliment.
I jo li vull dir una altra cosa Sr. García, la responsabilitat política del govern no l’eludeix ningú
ni cap membre de l’equip de Govern, tranquil, i també li he de dir una altra cosa, no perquè
vostè presenti la moció vol dir que nosaltres ens esforçarem més, perquè no ens cal la seva
moció, perquè ja ho estem fent de mutu propi i per convenciment perquè nosaltres treballem
en interès i benefici de Salou, Sr. García. Per tant, és una moció absolutament innecessària,
és una moció que si vostè hagués escoltat una vegada més el que jo li he explicat la retiraria
per inoportuna, però escolti miri, és lliure de fer el que cregui convenient.

 45
129
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²4Q71186Z511D6U3Q0JO0A»
²4Q71186Z511D6U3Q0JO0A»
4Q71186Z511D6U3Q0JO0

Codi de document

SECYI0VE

Núm. d’expedient

04-12-14 13:34

El conveni aquest es signarà, com molt bé han dit el Sr. Otal i el Sr. Montagut, a
començaments d’aquest any 2015 i preveu un finançament del projecte trianual, d’un 25%
aproximadament, i no es quedin amb aquestes xifres perquè pot variar però pensin que hi
haurà tres anualitats, una d’un 25% aproximadament en aquest 2015, una altra d’un 50%
aproximadament al 2016 i una tercera d’un 25% aproximadament al 2017, i les obres
s’iniciaran a finals del 2015, les obres, perquè s’han d’adjudicar prèviament i per adjudicarles es necessita consignació pressupostària i aquesta vindrà en el moment que es signi
aquest conveni i no es pot signar avui perquè això ha d’estar aprovat, els punts aquests als
quals s’ha fet referència, que s’han de passar properament i no es pot perquè l’Ajuntament
de Salou ha de desvincular, com molt bé aprovarem, tot el tema del finançament per part
dels propietaris i del propi Ajuntament de Salou d’aquest projecte i també perquè hem de
facilitar la reparcellació. Però escolteu, el camí ja s’ha iniciat, ja s’ha notificat a tots i
cadascun dels propietaris la relació de béns i drets que és un pas essencial i necessari per
tirar endavant tot l’expedient d’expropiacions.
Per tant, Sr. Zacarias al que vostè feia referència ja ha començat, al 2014. Perquè aquest,
com molt bé se l’hi ha dit aquí és un pas absolutament necessari per iniciar les
expropiacions, però no podem anar més enllà fins que això no estigui aprovat, fins que la
CUT no hagi donat el vistiplau i després s’hagi aprovat la seva acta i una vegada que estigui
l’acta aprovada es signarà aquest conveni i això s’ha explicat i s’ha explicat a la Junta de
Portaveus i si vostè hagués tingut el més mínim interès en saber com estava només calia
anar, com molt bé estava dient el Sr. Otal, a qualsevol despatx a preguntar com van les
coses. I Sr. García les coses van bé i quan vostè estava al govern s’han fet tres reunions,
pregunti als tècnics que hi participen perquè són comissions mixtes i si no vol venir als
despatxos dels polítics pregunti a veure com està el tema. I com molt bé li van dir a ell els
tècnics, escolti’m Sr. García, no es pot parlar d’incompliment de la Generalitat de Catalunya
perquè no ha incomplert i no es pot dir que això farà que la Generalitat dotarà de
consignació perquè, escolti, no li cal, perquè ja es ve treballant des de l’equip de Govern i ja
es ve treballant des de la Comissió Tècnica perquè es doti de pressupost. Per tant gràcies
però és innecessari.

Sr. García:
-Sr. Granados em sembla que a la moció, enlloc de la moció es parla d’incompliment de la
Generalitat.

Sr. Alcalde:
-Ho ha dit vostè o és que no se’n recorda, en el seu discurs.

Sr. García:
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-No, no, perdó, li repeteixo.

Sr. Alcalde:
-No, no, no.

Sr. García:
-Deixi’m parlar, ara tinc el meu torn de paraula, deixi’m parlar.

Sr. Alcalde:
-Però utilitzi la veritat.

Sr. García:
-A la moció enlloc es parla d’incompliment de la Generalitat, a la moció. Quan parlo de
l’incompliment de la Generalitat és quan veiem uns pressupostos perquè quan vam presentar
la moció els pressupostos encara no estaven presentats, no sabíem si es pressupostaria o
no, i en conseqüència nosaltres no podíem parlar d’això. Actualment tenim els pressupostos i
sabem el que diuen els pressupostos i sabem que Salou no surt per enlloc en aquests
pressupostos. Ara vostè em diu que no es podia fer res perquè avui passa un punt a l’ordre
del dia de la desvinculació del sector a efectes de que els veïns del sector doncs no se’ls hi
imputi cap cost del tema de l’endegament del Barranc de Barenys, perfecte. Llavors la meva
pregunta és la següent, avui que ja aprovarem aquesta desvinculació, teòricament diu vostè
que ja tenim llum verda, la meva pregunta és la següent, el grup al qual vostè representa al
Parlament de Catalunya presentarà esmenes a efectes de que es modifiquin els pressupostos
de la Generalitat de Catalunya? Perquè ja tenim llum verda, veritat? Ho farà?

Sr. Alcalde:
-Escolti Sr. García, és que de veritat, jo crec que té un problema profund de comprensió i ho
dic amb tot el carinyo del món, de veritat, li ho dic en serio, comprensió política de les coses
perquè si no, no puc entendre-ho. No li dic jo només. Li han dit, li han dit tècnics que
participen en aquesta Comissió, ahir, i li van explicar per activa i per passiva i vostè va fer
preguntes i repreguntes i vinga, el que passa és que sembla ser que no se n’assabenta i
vostè ha estat al govern on s’han fet moltes reunions i se li han explicat algunes qüestions
als equips de Govern però vostè no les vol entendre. Miri, el Grup Municipal que diu vostè
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que jo represento en aquest cas al Parlament, el Grup Parlamentari de CiU, que es refereix a
aquest, escolti, en el moment en què hi hagi un incompliment per part de la Generalitat de
Catalunya, si és que hi sigués, segurament que ho faria però miri, li diré una cosa, no ha
incomplert, ni incomplirà, aquesta és la gran diferència entre un govern català, de la
Generalitat, i el que vostè representa, aquesta és la gran diferència, quan incompleixi vostè
parli, perquè vostès sí que incompleixen i vostès sí que perjudiquen els interessos de Salou
des de Madrid i des de Tarragona.

Sr. Henar:
-Si em permet.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Sr. Granados, dues qüestions molt ràpides. Una, jo he dit en aquesta mateixa sala, en altres
moments en d’altres plens, sobre el tema del compliment o incompliment de la Generalitat.
La Generalitat aquest conveni, aquest acord que va establir amb l’Ajuntament de Salou no
l’incomplirà mai per la senzilla raó que no té data ni calendari ni valoracions, pot estar
quaranta anys i no haurà incomplert cap acord perquè només es compromet a que ho farà
algun dia. Per tant, Sr. Granados, la qüestió és aquesta, aquesta és la qüestió fonamental
per la qual la nostra posició en l’etapa socialista i actualment com a no adscrits i la del Sr.
Macho-Quevedo és sempre la mateixa.
De la intervenció del Sr. Montagut hi ha una cosa que agraeixo enormement, i de la seva
també Sr. Granados, darrerament, i és el reconeixement de la necessitat d’una planificació
que determini la quantia i la planificació plurianual, si això haguéssim sigut capaços de
demanar-ho unànimament tots els grups polítics d’aquest Consistori ja faria dos anys
pràcticament que tindríem aquest acord, aquesta valoració i aquesta plurianualitat. Per tant,
em reconeix que allò que estem dient sistemàticament sempre és una cosa que s’ha de fer i,
evidentment, si la tinguéssim no l’hauríem d’estar demanant.
I acabo dient-li una cosa Sr. Granados, en el moment en què vostè presenti un acord de
compliment de valoració de percentatges i de calendari el nostre grup, evidentment, votarà a
favor si considera que això és beneficiós pels interessos de la ciutadania de Salou,
mentrestant hem de votar en contra perquè és la manera, entenem nosaltres, d’exigir i
collaborar d’una manera molt clara, en aquest cas, al compliment de l’obligació i del
compromís per la Generalitat perquè no només treballen vostès també treballem des de
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l’oposició, no només treballa el Govern, això ho ha de reconèixer perquè si no estaria
reconeixent que quan vostès estaven a l’oposició no pegaven ni brot. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, Sr. Zacarias, primera qüestió i primera reflexió, vostè té un punt de vista que nosaltres
evidentment no compartim, jo me n’alegro molt que digui que en un moment donat vostès
es sumaran a aquest tren, deixi’m acabar.

Sr. Henar:
-Si hi estem d’acord.

Sr. Alcalde:
-Deixi’m acabar.

Sr. Henar:
-Si estem d’acord.

Sr. Alcalde:
-Deixi’m acabar. En un moment donat es sumaran a aquest tren que significa, ni més ni
menys, que solucionar el problema més greu que pateix la nostra ciutat i que són les
inundacions del Barri de la Salut, me n’alegro molt, espero, espero, miri, mai és tard, però
espero que en algun moment es donin compte que es van equivocar, que vostès estan fent
oposició, sí estan fent oposició, però una oposició demagògica perquè escolti, miri, és molt
més fàcil sumar, com aquí s’ha dit, que no pas restar. I ja està, un punt de vista diferent.

Sr. Henar:
-En tot cas, Sr. Granados, jo li he dit clarament que en el moment en què vostè proposi a
aquest Consistori, a aquest Ple, un conveni, un acord d’execució de plurianualitats, de
definició de projectes i de concreció d’aquests compromisos per suposat que nosaltres i ja li
dic, que si hi estem d’acord, la votarem a favor. Evidentment ho haurem de veure, l’haurem
de veure per saber si hi estem a favor, però insisteixo, la Generalitat no incomplirà mai, ni
que estigui 40 anys, ni que estigui 40 anys i, per tant, és a dir, per nosaltres, jo li vaig dir en
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una ocasió, un conveni amb aquestes característiques a 5 anys és un bon conveni, a 20 anys
pot ser un conveni regular i a 100 anys és un desastre. Per tant, la qüestió del calendari és
una qüestió fonamental i nosaltres amb plena consciència vam votar en contra perquè
entenem que és la manera d’exigir i reivindicar sistemàticament el compliment dels acords
per part de la Generalitat i tan de bo que sigui en un curt termini i que acabi amb les
penúries del Barri de la Salut.

Sr. Alcalde:
-Per la seva tranquilitat, insisteixo, jo li agraeixo molt que vostè es pensi que d’acord amb el
seu posicionament sembla ser que hagi d’empènyer a algú. Però, insisteixo, a nosaltres no
ens cal, pensi que treballem exactament igual voti a favor o voti en contra, jo prefereixo que
de cara a la ciutadania de Salou hagués votat a favor perquè entenem que és un bon acord i
que és una qüestió essencial i prioritària pel nostre municipi acabar definitivament amb les
inundacions del Barri de la Salut. També m’agrada dir que encara que sigui a posteriori Sr.
Zacarias es donin compte i al final es sumi i voti també a favor.

Sr. Henar:
-Perdoni, està tergiversant.

Sr. Alcalde:
-No, no. Deixi’m acabar, si us plau, deixi’m acabar. Insisteixo, tranquil que nosaltres
continuarem exactament igual, treballant perquè això surti i treballant perquè això tiri cap
endavant, faci el que faci, amb tots els respectes, eh.

Sr. Henar:
-Sr. Granados recordi que en la primera proposta sobre compensacions en obres i en obres
d’infraestructures per a Salou tots els grups polítics també estàvem d’acord. Nosaltres en
aquell moment i ara, ja s’ha explicitat, de forma unànima en aquest cas els grups que ens
vam posicionar en contra continuen estan en contra però la qüestió fonamental no són les
obres, sempre hem reconegut malgrat que en la seva pàgina web vostè va dir que estàvem
en contra, no, no, estem a favor de les obres, estem a favor.

Sr. Alcalde:
-No, no voten a favor.
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Sr. Henar:
-Estem a favor de les obres i ho hem dit una i una altra vegada, estem a favor perquè és
una absoluta necessitat, és una absoluta necessitat de la ciutadania, no tergiversi les meves
paraules, estem a favor. No estem a favor d’un posicionament de la Generalitat que en
aquest cas l’Ajuntament es va tragar com una roda de molí, no estem a favor d’acceptar un
conveni d’aquestes característiques que no especifiqui plurianualitats, recursos a invertir, ni
dates, per tant, amb això és amb el que no estem d’acord i això és el que exigim
sistemàticament i continuarem exigint. El dia que ho tinguem, si considerem que és bo per a
la ciutadania, per la ciutat, per Salou, si és bo hi votarem a favor i mentre considerem que
no és bo per a la ciutadania ni per Salou hi votarem en contra. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Un aclariment, un aclariment, i acabem. Miri, Sr. Zacarias, si vostè a posteriori s’hi suma vol
dir que vostè avala aquest conveni perquè miri, deixi’m acabar, tot el que s’està fent tots i
cadascun dels passos que es donen, fins i tot, aquests punts que aprovarem aquí són deguts
a l’Acord del 19 de novembre de 2013, un acord que vostè no l’ha votat a favor i no l’ha
votat a favor i no el votarà a favor perquè ja se li va passar, després vostè s’hi apuntarà però
pensi que si arriba, i arribarà el Barranc de Barenys, la seva solució, el seu projecte, el seu
finançament i definitivament la seva estrena perquè no hi hagi més inundacions al Barri de la
Salut és perquè al seu dia es va signar un acord del qual vostè diu discrepa que no està
d’acord i que no li convenç i que no el va votar a favor, molt bé. Doncs gràcies a aquest
acord es pot fer tot, que ho tingui clar, eh, gràcies a aquest acord, no en trobarem cap més.
Si no fos per aquest acord no estaríem parlant de res.

Sr. Henar:
-Sí, sí.

Sr. Alcalde:
-Escolti’m, de res.

Sr. Henar:
-Perdoni, però si hi hagués hagut un acord millor segurament ara s’estarien expropiant.
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Sr. Alcalde:
-Sr. Otal, si us plau.

Sr. Otal:
-Gracias. A mi a pesar de la extensión del debate me parece que hay un elemento clave que
aquí no se ha dicho o no se ha dicho lo explícitamente que se debiera por su importancia, es
decir, yo pregunté personalmente, creo recordar que a mi me contestó el Sr. Calvet, i he
partido de la base y no niego que quizás hicimos un acto de fe pero a mi la experiencia me
lo dice. Es decir, de cinco proyectos valorados en 33 millones de euros, cinco en mi opinión
es absolutamente imposible dotarlos de consignación presupuestaria precisa y a distribuir un
tiempo y voy a tratar de explicarme y así se me dijo y así me lo creí y así lo estudié y así lo
pregunté porque ¿quién es capaz de decir cuando acaba y que financiación se le pone al
Barranc de Barenys si todos los instrumentos de planificación no están desarrollados? ¿Cómo
se le pone precio a las expropiaciones si no están desarrollados ni se había iniciado el
expediente? ¿Quién es capaz de decir como se hará, como se ejecutará en el tiempo la
canalización de pluviales de la calle Barcelona y la dotación presupuestaria? ¿Quién podría
decir el vial de conexión del eje cívico su proceso temporal de ejecución y el dinero que se
necesita? Y no hablemos de la plaza Europa que dice textualmente, y esta es la prueba, en
la descripción del proyecto se dice, variante de la plaza Europa adaptada a las necesidades
urbanísticas y de mobilidad que en el futuro surjan en el desarrollo del BCN WORLD, es
decir, no podemos conocer ni los tiempos, ni las cuantías, ni el desarrollo. Claro, a partir de
aquí, hay uno que sí, que es las estaciones de bombeo porque están instaladas en un sitio
físico y concreto, es decir, a mi me parece que pedir, cuando se pidió en el mes de
noviembre, y el PP lo hizo también, el ayuntamiento con buen criterio, en ese momento se
dijo, yo no sé si se acordarán los miembros que estaban allí, yo lo pregunté y dijo, no
podemos adjudicar ni tiempo ni dinero porque no hay manera, no se sabe, dependemos de
terceros, dependemos de instrumentos de planificación, dependemos de conexión. No se
podía. Es verdad que es legítimo tomar dos posiciones, o no aprobarlo o aprobarlo, el Partido
Socialista no lo aprobó, me parece correcto, nosotros sí. Pero que quede bien claro que se
me explique a mi como a cinco proyectos se les puede poner calendario y financiación
cuando no dependes de ti para nada y tiene una complejidad tremenda. Esa es la realidad
en mi opinión. Así se me explicó y así se me ha confirmado ahora.

Sr. Henar:
-Sr. Otal.

Sr. Alcalde:
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-Gràcies Sr. Otal.

Sr. Henar:
-Sr. Otal vostè ha fet referència a projectes que recullen aquestes prioritats i que fa vint i
pico d’anys que estan pendents i per què? Doncs perquè al seu moment no es van negociar
adequadament. Miri, vostè sap perfectament que una carretera que val milions d’euros
comença a vegades per una partida 100.000 €, vostè ho sap perfectament i, per tant, no
argumenti això Sr. Otal, no argumenti aquesta qüestió perquè si hi ha en aquest cas acord
real amb plurianualitats definides i encara que puguin ser unes quantitats excepcionalment
grans o petites, depèn de com es pugui valorar, en el moment que hi ha pressupost, en el
moment que hi ha plurianualitats el compromís és molt més ferm. Per tant, aquesta és la
qüestió, jo respecto perfectament la seva posició, jo conec la Generalitat o nosaltres, en fi,
vam valorar altres aspectes i sabem com funciona i sabem, Sr. Otal, que acords de govern
per a construccions de centres educatius potentíssims que en el seu moment es van fer per
un acord de govern es desfan, això per acord de govern, què no pot passar sense acord de
govern. Aquesta és la qüestió. Vostè té fe, nosaltres el que volem és allò de basta ya de
predicar i comencem a donar una mica de blat i aquesta és la qüestió per nosaltres almenys.

Sr. Alcalde:
-Sr. Brull.

Sr. Brull:
-Sí, aportaré una dada més al debat potser i potser ens posarem tots a saber de què estem
parlant igual que és el que parlàvem fa un any i posaré les paraules del Sr. Alcalde quan ell
mateix deia: “vostè sap molt bé que li van dir que hi havia uns diners que estaven preparats
per començar els primers tràmits”, d’això parlem del 18 de novembre de 2013.

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sr. Brull:
-“Del que és la construcció del Barranc de Barenys i això es començarà a inicis d’any, és a
dir, a inicis del 2015, perdó inicis del 2014, una vegada que estigui el pressupost de la
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Generalitat del 2014 aprovat”, 2014, o sigui de l’exercici passat, i això li va dir la mateixa
secretària d’Hisenda i representants de la Generalitat de Catalunya. I llavors diuen que serà
al 2015 i esperem i així ho desitgen, no estem dient el contrari, però si podem fer força amb
aquest aspecte doncs nosaltres ho fem aquí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Brull perdoni però la força és innecessària, nosaltres no la necessitem.

Sr. Brull:
-Nosaltres donarem suport a demanar-ho de forma més coherent.

Sr. Alcalde:
-Jo no estic dient que no però, escolti, vostè va assistir a una reunió on van venir els
representants de la Generalitat de Catalunya?

Sr. Brull:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-No els hi van dir i els hi van parlar els tècnics? I vostès, no obstant això, van fer una aposta
política, no votar a favor aquell acord, van fer una aposta política que anava més enllà del
que era el propi acord, que anava més enllà del que era el repartiment de la fiscalitat, que
anava més enllà del que podia ser això que estem parlant ara, el que passa és que Sr. Brull,
clar les coses s’han de dir com són, miri, la marxa, encara que vostès vulguin dir que no, va
bé i és una qüestió de temps, i és una qüestió de temps. La Generalitat de Catalunya no ha
incomplert, ni incomplirà, ni incomplirà, escolti, de la mateixa manera que vostès estan dient
que incompleix doncs escolti, nosaltres diem que no.

Sr. Brull:
-Aquí ningú està dient que incompleix, aquí l’únic que es demana és un altre aspecte de
caràcter econòmic.
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Sr. Alcalde:
-Sr. Brull vostès, el Partit Socialista de Salou, va votar en contra d’aquest acord.

Sr. Brull:
-El Partit Socialista de Salou es va abstenir en aquest acord.

Sr. Alcalde:
-No va votar a favor aquest acord.

Sr. Brull:
-No Sr. Granados, no vam votar en contra d’aquest acord perquè enteníem que les obres
eren necessàries per a la ciutat.

Sr. Alcalde:
-Escolti, que els hi consti, de cara al futur i generacions futures, que mai es tard perquè es
puguin sumar però qualsevol pas que es faci en relació a això és degut a un acord del qual
vostès no en van formar part. Gràcies.

Sr. García:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sr. García.

Sr. García:
-Per la meva part i per finalitzar el debat. Miri Sr. Otal, podríem fins i tot estar d’acord amb el
que vostè ha dit anteriorment, és veritat que quan aquí van venir representants de la
Generalitat de Catalunya ens van explicar el projecte, ens van explicar la planificació del
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mateix, el que es podia quantificar, el que no es podia quantificar, hi estem totalment
d’acord, en aquell moment possiblement no es podia quantificar res però és que a data
d’avui del que estem parlant i aquí s’ha dit pels propis representants del Govern és que la
Comissió Tècnica s’ha reunit en cinc ocasions, que està tot quantificat i que està tot
planificat, llavors què és el que fem amb la nostra moció? Diem doncs, si està tot quantificat
i està tot planificat demanem que els pressupostos de la Generalitat tinguin la deferència de
posar ni que sigui un cèntim d’euro pel municipi de Salou i això no ho fa la Generalitat,
llavors ara la seva argumentació decau perquè en aquest moment tenim la planificació i
tenim la quantificació, nosaltres el que demanem és que la Generalitat inclogui una partida
pressupostària pel municipi de Salou.

Sr. Alcalde:
-Sr. García, si us plau, és que al final no acabem les intervencions perquè repetim
exactament el mateix, això ho ha dit ja per activa i per passiva. Ja li hem dit, miri, vostè està
en el seu dret de presentar una moció, nosaltres la trobem innecessària i, per tant, com és
innecessària no la votarem a favor i ja està. Miri, per arribar a aquest punt fixi’s vostè si és
pràctica la cosa.

205.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GOVERN MUNICIPAL DE SALOU RECLAMANT AL
GOVERN DE L'ESTAT CENTRAL LA RECUPERACIÓ DEL "FONDO PARA LA
INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES"
Vista la moció que presenta el Govern Municipal de Salou i RDS, que es transcriu tot seguit:

“La nostra realitat com a municipi jove i turístic, amb una població de dret de 27.000
habitants, ens permet amb més facilitat incorporar i implicar al nou veïnatge en la
construcció del nostre municipi, tot recollint i respectant la diversitat dels seus orígens, que
és allò justament que ens converteix en un municipi cosmopolita, plural i multicultural.
Salou la formen ciutadans i ciutadanes de 100 nacionalitats d'origen, i amb això veiem que la
mobilitat internacional és una realitat social que defineix i caracteritza la nostra ciutat, i que
des de la gestió pública municipal hem de tenir especial cura i atenció. És així que des de
l’Ajuntament de Salou treballem per donar resposta a aquestes necessitats producte de la
migració i la diversitat inherent a aquest fenòmen, i apostem per treballar activament de
cara a garantir la igualtat, la cohesió social i el sentiment de pertinença, i a eliminar
prejudicis que dificulten la bona convivència i el respecte, que malauradament encara
persisteixen i generen actituds d’incomprensió i xenofòbia.
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Per tant, la nostra acció política va encaminada ha promoure la integració de tots els
ciutadans i ciutadanes, i per aquest motiu treballem el repte de la “integració” des del
concepte de “ciutadania”, tot apostant per promoure la participació i la implicació del conjunt
de tota la ciutadania en aquest repte.
L’eix de treball es centra, doncs, en la construcció de polítiques públiques comunes que ens
permetin incorporar totes les identitats dels veïns i veïnes del nostre municipi; i per això des
de l’Ajuntament treballem diàriament per la ciutadania i per aquelles persones que s’han vist
obligades al seu viatge migratori i a deixar la seva llar, la seva família, el seu entorn, el seu
país, per diverses causes, amb el propòsit i l’esperança de poder millorar o donar resposta a
les seves necessitats de supervivència.
I en aquest sentit nosaltres formem part de la seva esperança, i per això cal seguir
promovent una inclusió plena i efectiva de la ciutadania nouvinguda i arribada al municipi per
reduir les diferències i, en alguns casos, les desigualtats que es detecten.
Fer de Salou un sol poble aquest és el nostre objectiu, mitjançant la promoció d’una política
global d’inclusió que afavoreixi la cohesió social, tot respectant les arrels de cadascú.
I la integració ben entesa des del concepte de la inclusió rau en un procés de doble via: la
primera es basa en el respecte de les persones procedents de la immigració a la societat
d’acollida i la seva voluntat d’adaptar-s’hi, i, la segona, en el respecte de la població
d’acollida a la diversitat i la seva voluntat d’acceptar-la.
Però per garantir aquest repte d’integració, d’inclusió i d’accés a la igualtat d’oportunitats de
tots els ciutadans i ciutadanes nouvinguts, s’ha de subsanar la mala gestió de l’Estat vers la
qüestió de la immigració, dotant de partides pressupostàries suficients per abordar-la amb
capacitat i amb suficiència una vegada arribada en el mon local.
El govern del Partit Popular ha abandonat la seva obligació legal de dotar de recursos la
política d’integració, i li ha dedicat cero iniciatives i cero euros, retallant, a més, politiques i
drets socials. A partir del 2011 el “Fondo para la Integración de Inmigrantes” del govern
espanyol va quedar suprimit i buidat de recursos, malgrat que d’aquests depèn el
finançament dels plans d’acollida, d’integració i d’inserció social, laboral i educativa del
colectiu. La suspensió del fons estatal que revertia en les diferents comunitats autònomes ha
tingut conseqüències molt negatives, per exemple en els serveis i aules d’acollida dels
ajuntaments o en els plans educatius d’entorn, o en el foment de l’ocupació i mediació
intercultural; a més de contravenir els acords amb la Unió Europea como l’Agenda Europea
per a la Integració, fixada el juliol de 2011. Sense les accions d’integració i cohessió social
que permitia el fons de l’Estat, augmenta el risc de marginalitat i d’exclusió dels immigrants.
Tot i això l’Ajuntament de Salou, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, aposta per
continuar oferint aquest serveis, malgrat les dificultats econòmiques. Des del nostre
municipi, s’ofereix un servei d’acollida i altres serveis municipals que faciliten que ajudin a
l’accés als serveis i recursos en igualtat de condicions.
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Per tot l’exposat, el Govern municipal de Salou i RDS presenten la següent
proposta d’acord a aprovació plenària:
1.- Adherir-se a la “Declaració del Diàleg d’Alt Nivell sobre la Migració Internacional i el
Desenvolupament”, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 4 d’octubre
de 2013; on es reconeix la importància i la contribució de la migració en el desenvolupament
dels països d’origen i de destí; i reafirma la necessitat de promoure i protegir els drets
humans i les llibertats fonamentals dels migrants, alhora que es condemnen els actes,
manifestacions i expressions d’intolerància, racisme, exclusió i discriminació racial i xenofòbia
contra els migrants.
2.- Reconèixer el paper dels migrants estrangers a Salou, com a font de riquesa econòmica,
cultural i social; i en concret reconèixer la importància en el desenvolupament d’una societat
salouenca plural, multicultural i rica en la diversitat, que ha contribuït decisivament al nostre
progrés i benestar, i a consolidar un exemplar estat de respecte i convivència a la nostra
ciutat. Per tant, el nostre reconeixement no el circumscribim a un sol dia, sinó durant tot
l’any amb el treball diari que es realitza amb tots els collectius d’immigrants per assolir la
seva millor integració i qualitat de vida; i amb els quals s’organitzen activitats diverses i
serveis d’atenció.
3.- La nostra condemna més enèrgica a les polítiques i actituds racistes, xenòfobes, i de
discriminació, com també a expressions de poc respecte i menyspreu cap a les persones
migrants.
4.- Reclamar que l’Estat central torni a dotar de fons per a la integració d’immigrants, suspès
des de 2012, sense els quals dificulta el treball a nivell local d’integració i inclusió tant
necessaris per a la nostra cohessió social i la nostra convivència.
5.- Notificar la present moció al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya, al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, i als grups parlamentaris Català i
del PSOE, del Congrés de Diputats.
Jesús Barragán Pascual

Martina Fourrier Martinez

Portaveu grup Municipal de CiU

Portaveu del grup Municipal de UMDC

Reyes Pino Mota

Pablo Otal Viña

Regidora no adscrita

Portaveu del grup Municipal de RDS

Ramon Pascual Poy

Regidor del grup municipal d’UTPS”
El Ple de l’Ajuntament APROVA, per unanimitat, aquesta moció.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Té la paraula la Sra. Martina Fourrier en nom del Govern.

Sra. Fourrier:
-Sr. Alcalde, regidors, veïns bona nit. Seré molt breu perquè la moció ja s’explica molt bé i en
relació a la moció presentada pel PP ja hi ha hagut un debat que jo crec que ja han quedat
les coses bastant clares. Salou, municipi jove i molt dinàmic, no pot girar l’esquena a la seva
realitat social. El nostre municipi està format per un encaix de diversitat cultural, i és per
aquest motiu, que cal treballar en polítiques socials per tal de fer realitat la inclusió dels
immigrants i que aquests puguin exercir els seus drets com altres veïns del poble.
En aquest sentit cal dur a terme polítiques proactives de prevenció de l’exclusió social, i
polítiques reactives que actuïn sobre la realitat present i la problemàtica actual.
Per dur a terme totes aquestes actuacions i per promoure la participació i la igualtat
d’oportunitats, calen més recursos econòmics.
L’Ajuntament de Salou dedica esforços per fer possible la inclusió dels collectius
d’immigrants, una necessitat indispensable és de dotar de fons suficients, per poder tirar
endavant totes les polítiques necessàries d’ajuda a aquest collectiu i polítiques que permetin
la plena integració dels nouvinguts.
I és per això que reclamem la recuperació del “Fons Estatal d’Acollida i Integració dels
Immigrants”, que es va crear al 2005, i que la partida del 2012 va ser zero. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, gràcies Sra. Martina. Alguna intervenció al respecte?

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
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-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. En la moció presentada pel Partit Popular sobre la celebració del dia
del migrant creiem que hem deixat molt clara la postura dels nostre grup en relació als
fenòmens migratoris que es concreta en tres objectius fonamentals que voldria sintetitzar:
reconeixement de la contribució cultural, social i econòmica que els migrants signifiquen pels
països d’origen, de trànsit i de destí, protecció dels drets humans i laborals així com les
llibertats fonamentals dels migrants, i lluita per la millora de les percepcions de l’opinió
pública sobre el fenomen de la immigració. La nostra posició es resumeix en una sola frase:
per nosaltres el dia del migrant són els 365 dies de l’any.
Per tant, la nostra posició serà favorable a la moció en tot el seu contingut, fil per randa,
perquè entenem que l’existència o no existència d’aquest fons és una qüestió capdal per
polítiques de cohesió social, per polítiques d’integració sense les quals els riscos
d’enfrontaments, dificultats per la convivència ciutadana, les dificultats per a la integració
social, en definitiva, s’incrementa.
Ara bé, no volem deixar de manifestar la nostra oposició a una qüestió fonamental, una
política pública de caràcter estratègic com és la immigració per a un municipi com el nostre,
conformat, com diu la moció, per 100 nacionalitats d’orígens diferents, s’hagi presentat en
forma de moció des d’un plantejament sectari i partidista, en això no hi estem d’acord.
Malgrat que a la moció que ens disposem a aprovar es manifesta literalment, com ha llegit el
secretari de la Corporació, la voluntat d’apostar per “promoure la participació i el conjunt de
tota la ciutadania en el repte de la immigració” en la pràctica aquesta voluntat brilla per la
seva absència en la mecànica mateixa de presentació de la moció. Sense que hagin estat
convidats tots els grups polítics del Consistori a signar-la, sense que s’hagi convidat al debat i
a l’intercanvi a tots els regidors que integrem aquest Consistori, sense que s’hagi fet cap pas
per integrar i consensuar les dues mocions que sobre els fenòmens migratoris avui es
presenten en aquest Ple, parlar de participació i d’implicació és pura retòrica formal buida,
per nosaltres, de contingut real.
Sr. Granados vostè com a alcalde és el màxim responsable dels procediments que
s’endeguen en aquest Consistori i sabrà perquè ho fa, però nosaltres no podem deixar de
denunciar aquesta actitud que per nosaltres és sectària i partidista d’un alcalde que diu de
paraula que vol ser l’alcalde de tots els salouencs i salouenques i que a la pràctica, en moltes
ocasions, i aquest és un cas molt explícit, no predica amb l’exemple. Per totes les raons ja
exposades el nostre vot serà favorable a la moció tot i aquestes consideracions crítiques.
Gràcies.

Sr. Alcalde:
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-Gràcies Sr. Zacarias. Vostè quan va tenir accés a la moció?

Sr. Henar:
-El dia que es va convocar el Ple, Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Per tant, això va ser divendres.

Sr. Henar:
-Sí Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Si tant interès tenia en participar, per què no ens ho va comunicar? Perquè, escolti, vostè
sap molt bé que quan hi ha hagut interès, fins i tot nosaltres, hem parlat amb vostè per
consensuar mocions i aquí mateix les hem canviat. A veure Sr. Zacarias, em sembla molt bé
el seu oportunisme, jo sé que a vostè li costa votar a favor alguna moció que presenta el
govern, ho sé, ho sé, perquè ho ha posat de manifest ara mateix però escolti, la realitat és la
que és i no m’acusi a mi de sectari quan vostè ha tingut la possibilitat de formar-ne part i no
ha vingut. Gràcies.

Sr. Henar:
-Sr. Granados perdoni que li digui, perdoni que li digui Sr. Granados, és que em sembla, en
fi, no li posaré adjectius perquè realment no seria correcte però Sr. Granados recapaciti una
mica el que vostè acaba de dir. Quan jo conec la moció em trobo que hi ha unes quantes
antesignatures de determinades persones i grups polítics Sr. Granados, hi ha una voluntat
explícita, una voluntat explícita de marginar, concretament al grup, ara deixi’m parlar, vostè
ha provocat aquest debat, vostè ha provocat aquest debat, vostè fa de frontón sempre,
provoca aquest debat doncs deixi, en tot cas, que se li respongui. Hi ha una voluntat
explícita de marginar determinades persones d’aquest Consistori en un procés que es pretén
unitari, Sr. Granados, és responsabilitat seva com a alcalde, aquí haurien d’haver
antesignatures, jo no en tenia coneixement, nosaltres no teníem coneixement, aquí hi hauria
d’haver antesignatures de grups polítics, en aquest cas no només d’un dels representants de
UTPS si no també del seu portaveu i s’hauria d’haver ficat al Grup de no adscrits, si volien o
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no volien, com en tot en moltes altres ocasions. El que no aparegui aquesta antesignatura és
que se’ns ha escamotejat la possibilitat, se’ns ha furtat la possibilitat, la possibilitat d’estar
aquí representats. Però malgrat tot Sr. Granados la qüestió, és a dir, no em costa gens ni
mica votar allò que en consciència nosaltres creiem que hem de votar, ho hem fet, nosaltres
ho hem fet i ho farem perquè sempre hem dit i li tornem a repetir que per nosaltres el
contingut de les mocions o de les propostes no van vinculades al grup polític que les
presenta sinó al contingut i a la coherència de la moció en relació als nostres principis i als
nostres projectes polítics. Per tant, Sr. Granados, aquí el responsable de que no hi siguem
representats és vostè i no un altre i no li tornaré a contestar. Digui el que vulgui Sr.
Granados però la realitat és aquesta, aquí les antesignatures vostè no les veu, jo tampoc,
simplement perquè no hi són, perquè s’han volgut excloure explícitament i demostrar que hi
ha uns grups marginals o voler demostrar que aparentment hi ha uns grups marginals que
no consten, aquest és el seu objectiu polític que va més enllà del contingut de la moció i
amb el qual no hi podem estar d’acord ara i no hi estarem mai d’acord. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias vostè ha tingut la possibilitat de fer seva aquesta moció i ha renunciat a la
mateixa en el moment en el que no l’ha exercitada, des del divendres fins avui, fins just
abans de començar el plenari tenia aquesta possibilitat i vostè ha renunciat justament,
justament per crear un debat fals i acusacions falses Sr. Zacarias, aquesta és la realitat, li
agradi o no, perquè vostè sap molt bé que nosaltres hem negociat mocions i les hem
consensuat i les hem redactat just abans de començar el plenari, vostè ho sap molt bé.

Sr. Henar:
-Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Deixi’m acabar, deixi’m acabar.

Sr. Henar:
-Sí, sí.

Sr. Alcalde:
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-Deixi’m acabar, si us plau. I vostè sap molt bé que estic dient la veritat, el que passa és que
vostè ha volgut aquí avui utilitzar aquesta renúncia conscient seva per dir el que estava dient
perquè vostè sap que això es pot fer. Ara em pregunta vostè, per què estan aquí els altres
regidors que l’han signada? Molt senzill Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Perquè algú els ha cridat Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-No. Miri Sr. Zacarias, jo em reuniexo cada 15 dies amb grups municipals de l’Ajuntament de
Salou, a banda del que són les comissions, a banda del que són també les Juntes de
Portaveus, vostè no és portaveu, per tant, no pot venir formalment, però escolti, si vostè hi
té interès per la meva part no hi cap problema, vingui, si no hi ha cap problema amb això.
Ara, escolti’m, miri, jo crec que estic en el dret de poder-me reunir amb qui vulgui i si vostè
es sent exclòs, escolti, vostè sabrà perquè. Jo li vaig dir a vostè, fa temps, que jo no li tinc
confiança i li vaig dir més, la confiança es perd i es pot tornar a guanyar però és que jo li dic
una cosa, políticament parlant, jo a vostè no li tinc confiança i ho dic davant de tothom,
perquè no se la guanya, perquè l’ha perduda Sr. Zacarias. Aleshores clar, jo he de parlar
amb els grups municipals que a mi concretament em donen confiança, amb diferència del
respecte que s’ha de tenir institucionalment amb la resta de grups polítics d’acord amb la
formalitat de les comissions i d’acord amb la formalitat de la Junta de Portaveus, clar que sí.
Però, escolti’m, les coses s’han de dir pel seu nom, hi ha grups polítics, hi ha regidors i
regidores que a mi em causen més o menys confiança i, per tant, jo parlo amb els qui més
confiança em donen i és així. Sr. Zacarias no es senti discriminat, és una qüestió de
confiança.

Sr. Henar:
-Sr. Granados quan vostè discrimina, que discrimina, no ens discrimina a nosaltres, no ens
discrimina a nosaltres, discrimina el 25% del Consistori i discrimina a un percentatge
elevadíssim de representació social d’aquest ajuntament. Perdoni, no, no, jo no em sento
discriminat, no m’hi sento perquè vostè a mi no em pot ofendre Sr. Granados, aquí estem
fent política, no s’equivoqui, vostè no em pot ofendre. Però, en tot cas, quan vostè actua
d’aquesta manera buscant aquesta polèmica, perquè vostè la busca, evidentment, si no és
tan senzill com, miri, escolti, igual que el Sr. Pablo Otal va ser cridat a signar o el Sr. Brull,
perfectament legítim, perfectament legítim Sr. Granados, vostè no va cridar al Grup dels no
adscrits però el que és més greu o tan greu o més greu que això, és que vostè no ho va
plantejar així a la Junta de Portaveus perquè si ho hagués plantejat i vostè ara posa aquest
argument i és una fallàcia, aquest argument és una fallàcia perquè això en la darrera Junta
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de Portaves no es va plantejar ja que si s’hi hagués plantejat el Sr. Macho-Quevedo que és
membre de la Junta de Portaveus amb ple dret, doncs n’hauria tingut coneixement i hauria
pogut dir la posició seva perquè ell sap que és la seva posició i la de tots nosaltres perquè ell
sap que ens representa.
Per tant, ha sigut la seva voluntat política i no una altra cosa Sr. Granados. I vostè sap
perfectament que vol potenciar un model on margina el PP i al grup de no adscrits. A mi el
que em sorprèn és que tothom hi collabori i li faci el randevou a vostè. Però Sr. Granados jo
sincerament insisteixo vostè diu que ha perdut la confiança en mi doncs jo Sr. Granados no li
puc tenir confiança. Si vostè vol guanyar-se com a alcalde la confiança dels grups polítics,
que no van vinculats a les persones sinó també al que representen des del punt de vista de
la ciutadania, vostè ha d’actuar en conseqüència i en sintonia amb aquest voler ser guanyat,
és la seva responsabilitat i no la de la resta.

Sr. Alcalde:
-A veure Sr. Zacarias, miri, vostè és un regidor no adscrit, per tant, té uns drets d’acord amb
la llei. Amb independència d’això, escolti’m Sr. Zacarias, amb independència d’això jo no tinc
cap inconvenient el dia que vostè vulgui parlar amb mi vingui a parlar però deixi’m escollir a
mi, a banda del que és institucional, aquells grups polítics o regidors o regidores que a mi
em causen confiança Sr. Zacarias. I vostè la va perdre, ho sento, la va perdre, és veritat.
Ara, jo no discrimino a ningú en el moment en què respecto sempre tota la qüestió
institucional. I per què em recrimina a mi i tan mal li sap això de la Junta de Portaveus de la
meva moció quan ahir n’hi havia tres més i ningú ho va exposar? Quan el Sr. MachoQuevedo sabia el contingut de la moció i no va explicar absolutament res, perquè jo vaig
parlar de les mocions i vaig dir, escoltin, les mocions cada grup municipal farà el que cregui
conveninet, allà hauria pogut dir, escolti Sr. Alcalde, jo tenia interès en subscriure aquesta
moció i jo li hauria dit, em sembla molt bé, cap problema. Jo he d’endevinar el seu
pensament?

Sr. Macho-Quevedo:
-Si em permet un moment?

Sr. Alcalde:
-Sí parli, per favor.

Sr. Macho-Quevedo:
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-Bé, no em vaig pronunciar al respecte perquè l’exclusió ja s’havia produït.

Sr. Alcalde:
-L’exclusió ja s’havia produït? L’exclusió? La que vostè va exercir.

Sr. Macho-Quevedo:
-Perdó, el redactat de la moció el van fer vostès, perdoni.

Sr. Alcalde:
-Miri Sr. Macho-Quevedo, sembla que comenci avui, el redactat de les mocions sempre el
presenten, el redacten i el presenten qui el presenti, escolti deixi’m acabar, tranquil. Sempre
que s’ha presentat una moció, miri l’última del Partit Socialista, del Sr. Brull, la que estava
relacionada amb el tema de la pobresa energètica, la va presentar el Grup Municipal del
Partit Socialista, escolti, cap problema, ells van tenir la iniciativa i em sembla molt bé, es van
adelantar, perfecte. Nosaltres la vam veure quan la van presentar, una vegada presentada,
ho vam veure i vam dir escolti, creiem que la podem assumir, creiem que nosaltres la podem
fer nostra, hi ha algun inconvenient Sr. Brull? Però clar, ell què ha de dir? Ha d’endevinar el
que pensem els demés si no li diem res? En el moment en el qual li comentem perquè
veritablement hi tenim un interès en assumir-la com a pròpia ell no va dir, escolti, vostès no,
això sí que seria un acte de discriminació, però vostès han renunciat a això, perquè sí que ho
vam fer, li poso això com a exemple i això ha passat en més d’una moció. Per tant, escolteume un moment, siguem rigurosos, si us plau.

Sr. Macho-Quevedo:
-Jo si em permet i seré no breu, brevíssim, em reitero en les paraules d’abans, penso que
l’exclusió ja estava feta, no li diré res més.

Sr. Alcalde:
-Es va autoexcloure i a la prova em remeto.

Sr. Henar:
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-Miri Sr. Granados, si em permet, en català no em surt la paraula, en castellà es diu
desfachatez, vostè té una extraordinària desfachatez, és a dir, vostè discrimina i després
pretén presentar bou per bèstia grossa, és a dir, volen dir que els discriminats, la
discriminació l’assumim o la fem nosaltres perquè no hem volgut signar. Sr. Granados que no
se n’adona del ridícul que està fent, no tornaré a parlar d’aquest tema en aquest Ple. Sr.
Granados ja n’hi ha prou, ja n’hi ha prou de voler entabanar el personal, ja n’hi ha prou.

Sr. Alcalde:
-A vostè el que li sap greu és haver perdut la condició de portaveu i no tenir el
protagonisme. És que s’ha de dir tot.

Sr. Henar:
-Per veure-li a vostè la cara. Estic mig plorant de no poder anar a les Juntes de Portaveus,
Sr. Granados. Escolti, per favor, no em faci riure.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias està clar que vostè s’ha autoexclòs i hem posat, fins i tot, exemples, justament
per muntar aquest numeret que a vostè li agrada molt.

Sr. Henar:
-És de risa.

Sr. Alcalde:
-Evidentment que sí, vostè està fent verdaderament el ridícul. Sr. Zacarias miri una cosa,
vostè a aquest alcalde no té confiança com a regidor d’aquest ajuntament però jo li
respectaré, li respectaré formalment tot, no es preocupi, perquè vostè la va perdre i ja està,
així de clar. Ara, no li trec oportunitats, ja li vaig dir, fa un any que vostè l’ha podria tornar a
tenir, ara, se l’ha de guanyar perquè no la tinc.

Sr. Henar:
-Sr. Granados aquest grup continuarem plantejant les qüestions que considerem oportunes,
sense fer-li a vostè la pilota, no li farem mai, ni a vostè ni a ningú, ni a vostè ni a ningú, i per
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tant no em digui, home, si es porta bé el deixaré venir a jugar, no em sigui ridícul, si us plau,
si es porta bé el deixaré venir a jugar, ara li tiro la pilota i li trec la corda i no pot jugar,
home per favor Sr. Granados, no se n’adona que fa el ridícul?

Sr. Alcalde:
-Sigui una mica més respectuós amb els companys.

Sr. Henar:
-Sóc absolutament respectuós però és que vostè s’està guanyant perfectament això, està
fent el ridícul Sr. Granados, perdoni que li digui.

Sr. Alcalde:
-En absolut. Sr. Zacarias no té la meva confiança i ja està.

Sr. Henar:
-Es pensa vostè que em preocupa això? Vostè es pensa que ploraré per això?

Sr. Alcalde:
-No però escolti, deixi el tema.

(LA REGIDORA SRA. ROSA PASQUINA SURT DE LA SALA DE PLENS)

Sr. Henar:
-Per tant, vostè compleixi amb la seva obligació que jo, en aquest cas, com a portaveu, com
a representant de membres del Consistori faré el que consideri oportú.

Sr. Alcalde:
-Sóc totalment respectuós amb els seus drets, totalment respectuós.
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Sr. Henar:
-Doncs ja està, molt bé.

Sr. Alcalde:
-Però escolti no em demani.

Sr. Henar:
-No li demano res, vostè sabrà el que fa, perquè ho fa tot això, vostè ho sabrà, ara, és difícil
d’entendre Sr. Granados.

(LA REGIDORA SRA. PASQUINA TORNA A LA SALA DE PLENS)

Sr. Alcalde:
-Estem repetint molt les coses, jo crec que ha quedat clar. Alguna intervenció més, si us
plau?

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde. A ver, a mi lo que desde luego me resulta más curioso es que se enarbole la
bandera de la confianza y la enarbole precisamente el Sr. Alcalde y en este caso es que no
me puedo callar, lo tengo que decir, cuando precisamente él incumplió un pacto de gobierno
firmado y rubricado con el PP. Y él enarbola la bandera de la confianza, pues Sr. Alcalde
permítame que le diga una cosa, usted sí que tendrá que volver a ganarse la confianza del
PP y me parece que le va a costar mucho. No he acabado todavía Sr. Alcalde, no he acabado
todavía. Es que como decía el Sr. Zacarías hay que tener desfachatez para venir a esta
sesión plenaria y enarbolar la bandera de la confianza, dice, oiga es que a ustedes no les
tengo confianza, yo soy la confianza personificada y a partir de aquí son ustedes los que
tienen que hacerme reverencia si se quieren ganar de nuevo la confianza conmigo, por Dios,
ya vale, ya está bien.
Se hablaba de exclusión, por supuesto que ha habido exclusión en esta moción y le pondré
un ejemplo muy sencillo. El PP presentó una moción que podía estar íntimamente
relacionada con la que presentaron ustedes el último día, con margen legal, el último día
para poderla presentar. El PP la presentó a mediados del mes de noviembre, hacía referencia
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a la inmigración, hacia referencia al reconocimiento del inmigrante y hacía referencia a que
se celebrase el Día del Migrante. Evidentemente no hacía referencia al tema de los fondos
establecidos por el Estado, pero si realmente su voluntad fuese la de no excluir a nadie
perfectamente todos los grupos que han presentado esta moción que estamos debatiendo
ahora, podía haber llamado al Grupo Municipal Popular, podían haber llamado al Grupo de
no adscritos, podían haber llamado a todo el mundo y decir, oigan, com el Grupo Municipal
Popular ha tenido esta iniciativa ¿qué les parece si hacemos unas modificaciones al respecto
y también ponemos que se dote presupuestariamente el fondo del inmigrante? No lo han
hecho, por lo tanto no venga ahora usted aquí a darnos lecciones ni de integración ni de
lecciones de confianza, por favor.

Sr. Alcalde:
-¿Ha acabado ya? No se repita Sr. García.

Sr. García:
-De todas formas, como he dicho antes, nuestro voto es favorable a la moción porque eso
precisamente es lo que nos diferencia a nosotros de ustedes.

Sr. Alcalde:
-Nos diferencian muchas cosas y por eso el pacto usted lo tiró por los aires. Sr. García mire,
tanto que habla del pacto porque a mi también me gusta hablar del pacto y me gusta debatir
y no me da miedo y no tengo prisa. Mire Sr. García, el pacto usted lo rompió. ¿Usted sabe lo
que significa la palabra “lleialtat”? Eso seguro que en su vocabulario o en su diccionario no
existe. Usted ha sido un desleal desde el primer día que entró en el gobierno y le recuerdo
que le dije públicamente para que todo el mundo se enterase y a partir de ese momento el
pacto está roto y usted está haciendo teatro una vez más Sr. García, porque no solamente
yo sinó que regidors del equipo de Gobierno a usted, en reiteradas ocasiones, le dijeron que
el pacto lo había roto y que no le votarían como alcalde, Sr. García, que se marchara y usted
quiso aguantar hasta el final, que también se le dijo que posiblemente sería por cuestiones
económicas, algunos regidores se lo recordaban a usted, acuérdese, quiso aguantar para
hacer ver lo que no es porque usted si tiene algo es esa desfachatez que dice y que me
acusa a mi de la confianza y desconfianza de hacer teatro. Sr. García usted se cargó el pacto
y su partido, le recuerdo, que recibió una carta de un miembro de su grupo al cabo del año
de estar aquí en el gobierno advirtiendo que usted estaba tirando el pacto por tierra porque
usted ha sido desleal, no solamente con este alcalde sinó con todos los regidores del equipo
de Gobierno, usted ha jugado a la contra porque usted aplicaba lo que aplican algunos
dirigentes de su partido en Tarragona, cuanto peor mejor. Porque como usted muy bien dice
Sr. García cuando iba a ser alcalde ¿qué tenía usted? ¿Qué tenía usted? ¿Qué tenía, que aquí
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lo repite en cada sesión? ¿Qué tenía usted? ¿Y con quién había contado para hacer ese
programa de Gobierno? Con nadie. ¿Me entiende? Con nadie porque usted ha sido desleal
hasta el último día desde el primero y por eso usted no es alcalde. Y, además, como usted
ha incumplido de forma consciente porque seguramente, seguramente tenía hasta cierto
respeto a ser alcalde, no exija que los demás cumplan, Sr. García no exija porque las
obligaciones son recíprocas y yo lo dije públicamente en una cadena de radio, el Sr. García
es un desleal.

Sr. García:
-Sr. Granados vayamos por partes. Mire, usted habla de lealtad y vuelvo a repetir otra vez el
mismo adjetivo que ha pronunciado aquí el Sr. Zacarías hace un momento ¿pero cómo se
puede tener tanta desfachatez si estando con usted en el equipo de Gobierno y estando
negociando temas trascendentales para este municipio, como el Consorcio CRT, usted tuvo
la desfachatez de llevarse a miembros de la oposición al Palau de la Generalitat y ni tan
siquiera informar a este grupo municipal, ni tan siquiera informarlo, pero es que nos tuvimos
que enterar, como aquel que dice, por la prensa, entre comillas. ¿A eso le llama usted lealtad
Sr. Granados? ¿A eso le llama usted lealtad? ¿Le llama usted lealtad a presentar en plenos
mociones para excluir al Grupo Municipal Popular? ¿A esto le llama usted lealtad? Eso lo ha
venido usted haciendo mes tras mes y tenemos constancia de ello porque es así Sr.
Granados y usted lo sabe. Usted a todo eso le llama lealtad pero hablemos más de lealtad,
usted está hablando del último año prácticamente de esa relación de equipo de Gobierno
que tuvimos pero es que usted a la primera de cambio, es decir, cuando llevábamos un año
y medio de mandato ya estaba lanzando mensajes mediáticos de que posiblemente no se
cumpliría el pacto, que ya veríamos si el Sr. García se portaba bien, si el Sr. García se porta
bien yo cumplo el pacto.

Sr. Alcalde:
-Claro.

Sr. García:
-Es decir un poco el discurso que usted hoy lanzaba aquí. Muy bien, si tú te portas bien te
ganas mi confianza si no te portas bien te excluyo y claro ya lo que me faltaba por oír, lo
que me faltaba por oír hoy es que usted diga que es que el Sr. García le daba respeto ser
alcalde, apaga y vámonos, por favor, apaga y vámonos. Vamos que usted tiene una
preparación tan superior para ser alcalde que el resto de los mortales nunca podemos ser
alcaldes de este municipio, solamente podrá serlo usted, por la gracia de Dios. Por Dios Sr.
Granados ya vale, ya vale porque hoy se está cubriendo de gloria, se está cubriendo de
gloria.
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Sr. Alcalde:
-Bien, ya veo que estaba todo muy bien ensayado como vienen acostumbrados ya en estas
sesiones plenarias, yo no voy a insistir más, yo he sido absolutamente coherente con nuestro
posicionamiento en todo momento. Creo que con la ruptura del pacto Salou va a salir
ganando y a la prueba me remito, el Gobierno sigue estando estable, hay un Gobierno fuerte
y los proyectos que son interesantes para la ciudad son los que están saliendo a excepción
de aquellos que nos boicotean o no nos dan margen para poderlos financiar y no es
justamente la Generalitat. Bé, dit això, si no hi ha cap intervenció més.

Sr. Brull:
-Sí, sí.

Sr. Alcalde:
-Perdó Sr. Brull. Perdó Sr. Brull pensava que ja havíem acabat.

Sr. Brull:
-Poden vostès continuar parlant de tot el que vulguin. Sincerament jo crec que és una
llàstima que es desviïn del propi esperit de la moció. La moció parla de reclamar a l’Estat
Central la recuperació del Fons per a la Integració d’Immigrants, no reclamar l’alcaldia ni res
d’això i sí que crec que la moció no pretenia res de tot això. Jo el meu vot lògicament serà
favorable ja que comparteixo plenament, i així he sigut informat i, fins i tot he sigut convidat
a aquesta moció, comparteixo plenament amb tot, el plantejament i el contingut de la
mateixa, perquè està ben explicada i sobretot que ha sigut molt ben explicada a la part
expositiva i a la seva part de propostes. Intentaré ser breu i de forma telegràfica perquè,
com en cada plenari, aquí ja ens acostumem a sopar tard.
Pel que fa al Fons per a la Integració d'Immigrants depèn del finançament dels plans, i això
és l’important. Aquests fons, i de forma telegràfica, serveixen per a la inserció social, per a la
inserció laboral i educativa d’aquest collectiu, això és el realment important i del que estem
parlant i debatent en aquesta moció. I també, com hem dit en l’altre moció, garantir els
drets humans dels immigrants i que siguin protegits. No m’extendré més. El meu vot
lògicament serà favorable.

Sr. Alcalde:
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-Gràcies Sr. Brull, doncs procedim.

300.- CARTIPÀS MUNICIPAL

301.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DE REVOCACIÓ DE
COMPETÈNCIES I ATORGAMENT DE NOVES DELEGACIONS I DE CANVI DE
PRESIDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
Es dóna compte dels següents Decrets d’alcaldia:
PRIMER.- Decret d’alcaldia núm. 5846, de data 28 de novembre de 2014, que es transcriu
tot seguit:
“Identificació de l’expedient
Expedient número 5061/2011 relatiu al Cartipàs Municipal (legislatura 2011-2015)
Tràmit: Revocació de competències i atorgament de noves delegacions.

Fets
1. El dia 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 11 de juny de 2011.
2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, es considera necessària la delegació de funcions a la Junta de
Govern Local i als regidors delegats.
3. Vist el decret de data 19/08/2014, núm. 4272, pel qual es determinen les regidories
delegades i la delegació de competències de l’alcaldia a la Junta de Govern Local i a les
regidories (publicat al BOP de 4 de setembre de 2014, núm. 204).
4. Atès que a l’apartat tercer del decret de data 19/08/2014, núm. 4272, s’efectua una
delegació genèrica de funcions, d’acord amb el que estableix l’article 434 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, al regidor Sr. Ramon Maria Pascual Poy, de la
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Regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Mobilitat, Acció Social, Salut Pública i
Medi Ambient.
5. Atès que a l’apartat quart del decret de data 19/08/2014, núm. 4272, s’efectua una
delegació genèrica de competències administratives resolutives, d’acord amb allò que
estableix l’article 43.4 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, per resoldre els
assumptes relacionats amb cada regidoria i, concretament, en relació a la següent
regidoria s’estableix el següent:

“SR. RAMON MARIA PASCUAL POY: REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA,
PROTECCIÓ CIVIL I MOBILITAT, ACCIÓ SOCIAL, SALUT PÚBLICA I MEDI AMBIENT.
1. L’atorgament de tota classe de llicències i autoritzacions relatives a la matèria
delegada. La delegació inclou les competències relatives a revocacions, caducitats,
desistiments, inspeccions.
2. Sancionar les infracció de les ordenances municipals relatives a la matèria
delegada, excepte els casos en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
3. Incoació i resolució d’expedients disciplinaris a membres del cos de la Policia Local.
4. L’aprovació i modificació dels projectes de serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost. La contractació menor
relativa a contractes de la regidoria quan l’import no superi els 9.000 €. La delegació
comprèn totes les facultats atribuïdes a l’òrgan competent relatives a inici,
adjudicació, execució, modificació, interpretació i resolució de contractes i les seves
adjudicacions.
5. Exercici de la potestat sancionadora en matèria de trànsit.”
6. Atès que les regidores Sra. Martina Fourrier Martínez i Sra. Núria Buira Clua, del Grup
Municipal de UMdC, entren a formar part de l’equip de Govern.

Fonaments de dret
1. Article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2. Article 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
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Resolució
Primer.- Revocar la delegació efectuada per decret d’alcaldia de data 19/08/2014, núm.
4272, al regidor Sr. Ramon Maria Pascual Poy, en relació a la Regidoria de Seguretat
Ciutadana, Protecció Civil i Mobilitat, Acció Social, Salut Pública i Medi Ambient.
Segon.- Efectuar a favor dels regidors següents una delegació genèrica de funcions, d’acord
amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per
gestionar els assumptes relacionats amb la matèria següent:
SR. RAMON MARIA PASCUAL POY:
REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL I MOBILITAT
SRA. MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL
SRA. NÚRIA BUIRA CLUA
REGIDORIA DE SALUT PÚBLICA I MEDI AMBIENT

L’abast de les funcions d’aquesta delegació només inclou facultats de direcció del servei,
gestió, organització, que conclouen amb l’atribució de dictar propostes de resolució. Sota
aquesta delegació resten excloses les potestats resolutives.

Tercer.- Efectuar a favor dels regidors següents una delegació genèrica de competències
administratives resolutives, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del RD 2568/1986,
de 28 de novembre, per resoldre els assumptes relacionats amb cada regidoria segons es
descriu tot seguit:
SR. RAMON MARIA PASCUAL POY: REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA,
PROTECCIÓ CIVIL I MOBILITAT
1. L’atorgament de tota classe de llicències i autoritzacions relatives a la matèria
delegada. La delegació inclou les competències relatives a revocacions, caducitats,
desistiments, inspeccions.
2. Sancionar les infracció de les ordenances municipals relatives a la matèria delegada,
excepte els casos en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
3. Incoació i resolució d’expedients disciplinaris a membres del cos de la Policia Local.
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4. L’aprovació i modificació dels projectes de serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost. La contractació menor
relativa a contractes de la regidoria quan l’import no superi els 9.000 €. La delegació
comprèn totes les facultats atribuïdes a l’òrgan competent relatives a inici, adjudicació,
execució, modificació, interpretació i resolució de contractes i les seves adjudicacions.
5. Exercici de la potestat sancionadora en matèria de trànsit.

SRA. MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ: REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL
1. L’atorgament de tota classe de llicències i autoritzacions relatives a la matèria
delegada. La delegació inclou les competències relatives a revocacions, caducitats,
desistiments, inspeccions.
2. Sancionar les infracció de les ordenances municipals relatives a la matèria delegada,
excepte els casos en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
3. L’aprovació i modificació dels projectes de serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost. La contractació menor
relativa a contractes de la regidoria quan l’import no superi els 9.000 €. La delegació
comprèn totes les facultats atribuïdes a l’òrgan competent relatives a inici, adjudicació,
execució, modificació, interpretació i resolució de contractes i les seves adjudicacions.

SRA. NÚRIA BUIRA CLUA: REGIDORIA DE SALUT PÚBLICA I MEDI AMBIENT
1. L’atorgament de tota classe de llicències i autoritzacions relatives a la matèria
delegada. La delegació inclou les competències relatives a revocacions, caducitats,
desistiments, inspeccions.
2. Sancionar les infracció de les ordenances municipals relatives a la matèria delegada,
excepte els casos en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
3. L’aprovació i modificació dels projectes de serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost. La contractació menor
relativa a contractes de la regidoria quan l’import no superi els 9.000 €. La delegació
comprèn totes les facultats atribuïdes a l’òrgan competent relatives a inici, adjudicació,
execució, modificació, interpretació i resolució de contractes i les seves adjudicacions.

Totes les delegacions efectuades en aquest apartat comprenen totes les potestats inherents
per a dictar els corresponents actes administratius resolutius en les matèries delegades, així
com autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions dels pagaments que se'n derivin i
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realitzar totes les actuacions fins a la total conclusió dels expedients, així com la revisió dels
actes i la resolució dels recursos, a què fa referència l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, i l'article 115 del RD 2568/86, interposats contra els actes dictats en virtut de les
funcions delegades.

Quart.- Notificar aquesta Resolució als interessats. L’eficàcia d’aquesta Resolució, quant a les
delegacions específiques, resta condicionada a l’acceptació per l’òrgan delegat. Si, en el
termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de l’acord, l’òrgan delegat no fa cap
manifestació expressa davant de l’òrgan delegant, la delegació s’entén acceptada.
Cinquè.- La delegació serà eficaç des de l’endemà de la data de la Resolució.
Sisè.- La resta del contingut del decret d’alcaldia de data 19/08/2014, número 4272 (publicat
al BOP de 4 de setembre de 2014, núm. 204), resta invariable i continua vigent.
Setè.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï, i fer-la
pública mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província del corresponent edicte,
d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.”
SEGON.- Decret d’alcaldia núm. 5847, de data 28 de novembre de 2014, que es transcriu
tot seguit:
“Identificació de l’expedient
Expedient número 5061/2011 relatiu al Cartipàs Municipal (legislatura 2011-2015)
Tràmit: resolució canvi presidents Comissions Informatives

Fets
1. Vist el decret d’alcaldia número 2931, de data 22 de juny de 2011, de nomenament dels
presidents de les diverses Comissions Informatives (BOPT núm. 159, de data 12 de juliol de
2011). I vist el decret d’alcaldia número 3378, de data 30 de juny de 2014, de modificació
del decret anterior (BOPT núm. 178, de data 2 d’agost de 2014).
2. Atès que les regidores Sra. Martina Fourrier Martínez i la Sra. Núria Buira Clua, del Grup
Municipal de UMdC, entren a formar part de l’equip de Govern.

Fonaments de dret
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1. Articles 201c i 211c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
2. Article 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Articles 124 i 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Resolució
1. Modificar el decret d’alcaldia número 3378, de data 30 de juny de 2014, que modifica a la
vegada al decret d’alcaldia núm. 2931, de data 22 de juny de 2011, en el sentit de nomenar
nova presidenta de la COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL a la Sra. MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ,
en substitució del Sr. Ramon Maria Pascual Poy.
2. La resta de nomenaments continuen vigents.”
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

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

Sr. García:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. García.

(LA REGIDORA SRA. M. DE LOS REYES PINO SURT DE LA SALA DE PLENS)

 77
129
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²4Q71186Z511D6U3Q0JO0A»
²4Q71186Z511D6U3Q0JO0A»
4Q71186Z511D6U3Q0JO0

Codi de document

SECYI0VE

Núm. d’expedient

04-12-14 13:34

Sr. García:
-Faré una intervenció. Bien, dicen que la política es el arte de lo posible, y para muestra un
botón. Hoy vemos como dos concejalas de UMdC se integran en un Gobierno liderado por
unas personas y un partido que lideraron, a su vez, una moción de censura contra el que en
su día era candidato de CiU, el Sr. Salvador Pellicé. Moción de censura que hizo que éste no
pudiese alcanzar la Alcaldía del municipio, como usted bien sabe Sr. Granados.
Hoy observamos como dos concejalas integrantes de un partido que surgió como una
escisión de CiU, como consecuencia de aquella moción de censura, liderada por usted, Sr.
Granados, para impedir que la Alcaldía estuviese en manos del Sr. Salvador Pellicé, le presta
apoyo a un gobierno municipal que estaba en minoría después de que ese mismo gobierno
municipal incumpliera un pacto de gobierno con el PP de la forma más mezquina, también
para impedir en esta ocasión que se produjese un relevo en la Alcadía del municpio tal y
como se había pactado al inicio del mandato. Ahora entendemos porqué todas estas
maniobras, usted lo ha dejado claro, porque aquí el único que puede ser alcalde es usted, el
resto no estamos preparados, eso lo tenemos todos claro.
Pero imagino que esta maniobra no sorprende a ninguno de los presentes, porque hoy lo
único que se hace es formalizar una situación que de facto se estaba dando desde que el PP
abandonó el equipo de Gobierno.
Como decía la canción de Presuntos Implicados “como hemos cambiado” Sr. Alcalde, como
hemos cambiado Sra. Martina. En el discurso de toma de posesión del presente mandato,
en el Pleno celebrado el 29 de junio de 2011, el Sr. Pellicé manifestaba lo siguiente: “a ningú
li hauria de sobtar el fet de no voler formar part d’aquest nou equip de Govern seguint la
coherència que hem demostrat en tot moment i amb la voluntat de continuar sent fidels als
nostres compromisos amb la ciutadania”. Hoy por desgracia no queda nada de aquella
coherencia, no queda nada de aquel compromiso.
Y ahora, hoy entendemos Sr. Barragán, porqué motivo hizo usted las cuentas que hizo
cuando presupuestó para retribuciones de personal de órganos de gobierno para el ejercicio
2015, 572.510,90 €. En el anterior Pleno le preguntaba ¿cómo es posible que después de
que el PP abandonase el Gobierno, como consecuencia de que ustedes incumpliesen de una
manera tan mezquina el pacto que habíamos suscrito en su día mediante el cual existía el
firme compromiso de que yo ostentase la alcaldía de Salou desde el mes de junio pasado
hasta final de mandato, los gastos de órganos de gobierno hubiesen bajado sólo 12.483,10
€? Aquí tenemos la respuesta, hoy tenemos la respuesta, porque esto era una maniobra que
ustedes tenían orquestada desde hace tiempo, porque si algo son ustedes es políticos
agradecidos. Lo han sido con la Sr. Reyes Pino y lo son ahora con la Sra. Martina. Gracias.

Sr. Alcalde:
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-Sr. García ¿me permite una pregunta?

(EN AQUEST MOMENT TORNA LA SRA. PINO A LA SALA DE PLENS?

Sr. García:
-Sí, sí.

Sr. Alcalde:
-Con los problemas que tiene usted en su partido y los que ha tenido en su grupo municipal,
¿Cómo se mete usted en casa de los demás?

Sr. García:
-Sr. Alcalde aquí estamos valorando lo que está pasando hoy en el orden del día, estamos
valorando el nuevo Cartapacio Municipal.

Sr. Alcalde:
-Me ha entendido perfectamente.

Sra. Fourrier:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sra. Martina, si us plau.

Sra. Fourrier:
-Jo només vull fer un prec al Sr. García. Vostè de mi pot dir el que vulgui, però jo li faig un
prec, del Sr. Pellicé, no està aquí present i no vull que en torni a parlar més. Aquest senyor
no es pot defensar ni pot parlar. Vostè a mi em pot dir el que li plagui però, si us plau, del
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meu company, el Sr. Pellicé, aquí no en té que parlar que no està aquí, no està representat
aquí. Només li demano això.

Sr. García:
-Sra. Martina pensava que vostè el representava, però ja veig que no. En qualsevol cas, el
Sr. Pellicé ha sigut una persona pública, ha sigut regidor d’aquesta Corporació i jo crec que
tots els presents tenim dret a parlar d’una època passada, de qualsevol regidor que hagi
estat en aquesta Corporació, el que no faré mai serà parlar ni del Sr. Pellicé ni de ningú dels
aquí presents de qüestions que no tenen a veure amb el que aquí estem tractant, però
estem debatent i estem parlant d’una qüestió que té a veure amb la vida municipal d’aquest
municipi i, en conseqüència, considero que ni m’he extralimitat amb els comentaris que he
fet ni, en aquest cas, el Sr. Salvador Pellicé no s’ha de defensar de res perquè jo al Sr.
Salvador Pellicé no l’he jutjat de res amb la meva intervenció, ni he dit res que pugui ofendre
al Sr. Pellicé, Sra. Martina.

Sra. Fourrier:
-Escolti, fem una cosa vostè i jo, cadascú que es cuidi de casa seva, que jo crec que tots ja
tenim prou problemes.

Sr. García:
-Sí, sí, cadascú es cuida de casa seva Sra. Martina, però la casa nostra és l’Ajuntament de
Salou, Sra. Martina.

Sr. Alcalde:
-Miri Sr. García, a veure, perquè ho entengui vostè, ja que crec que tampoc ha entès això.
Vostè arremet contra aquest alcalde, arremet contra una regidora de su grupo que tiene
todo el derecho a ser regidora no adscrita, como el resto de regidores que no lo son, pero
arremete contra ella. Ya sabemos porqué. Y escúcheme, estas regidoras han decidido formar
parte del gobierno de forma libre y consciente, también habiendo valorado, durante todo
este tiempo como trabaja este alcalde y el gobierno. Lo han visto, en contra de lo que usted
predica, dice y mal piensa, porque no piensa, mal piensa, que este alcalde no es tan malo ni
los concejales del gobierno tampoco porque están trabajando bien para su ciudad, porque
hay proyectos interesantes en el cual han querido sumarse y quieren sumarse desde el
gobierno a que este pueblo siga progresando, con lo cual Sr. García usted perdió la
oportunidad por su actitud y comportamiento y mire que el malo, en definitiva, creo que no
soy yo. Gracias.
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400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

401.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL
D'URBANISME DE TARRAGONA APROVANT DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LA DESVINCULACIÓ DEL SECTOR 03 DEL
SISTEMA URBANÍSTIC DEL TRAM FINAL DEL BARRANC DE BARENYS,
CLASSIFICAT DE SÒL URBÀ DE SALOU
Vist el següent acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, de data 30
d’octubre de 2014:
“-1 Aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal
referent a la desvinculació del Sector 03 del sistema urbanístic del tram final del Barranc de
Barenys, classificat de sòl urbà de Salou, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.
-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l’efecte de la
seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 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.
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.”
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

402.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR-03. PLA DE LES POMERES-BARENYS PEL
QUE FA ÚNICAMENT A L'EXCLUSIÓ DE TOTS ELS COSTOS DE L'ENDEGAMENT DEL
BARRANC DE BARENYS TANT DINS COM FORA DEL SECTOR

Identificació de l’expedient
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Expedient administratiu núm. 3349/2014 de modificació puntual del Pla parcial urbanístic del
Sector-03. Pla de les Pomeres-Barenys, pel que fa únicament a l’exclusió de tots els costos
de l’endegament del Barranc de Barenys tant dins com fora del sector.
Tràmit:

Aprovació definitiva.

Fets
I.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2014 s’aprova inicialment la
modificació puntual del Pla parcial urbanístic del Sector-03. Pla de les Pomeres-Barenys, pel
que fa únicament a l’exclusió de tots els costos de l’endegament del Barranc de Barenys tant
dins com fora del sector.
II.- S’exposa a informació pública pel termini d’un mes mitjançant la publicació dels
corresponents edictes al BOP (05-07-2014), al DOGC (04-07-2014), Diari El Punt (03-072014) i tauler d’edictes municipal (02-07-2014), no havent-se presentat cap allegació al
respecte.
III.- Així mateix, es demana informe preceptiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona segons el que determina l’article 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, la
qual ha emès informe favorable en data 30 d’octubre de 2014.

Fonaments jurídics
1.- Art. 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l’art.
117.3 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya (RLUC), sobre el procediment per tramitar les modificacions del planejament és el
mateix que el previst per la seva formulació.
2.- Art. 81.1 del TRLUC, que estableix que correspon als Ajuntament, sens perjudici del que
estableix l’art. 77.7, un cop vist l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme competent,
l’aprovació dels Plans parcials urbanístics que afecten a llur terme municipal i que són
promoguts d’acord amb les determinacions d’un pla d’ordenació urbanística municipal.
3.- Art. 107.1 del TRLUC, segons el qual els acords d’aprovació definitiva de tots els
instruments de planejament urbanístic s’ha de publicar al diari o Butlletí Oficial corresponent
i han d’indicar expressament el lloc i mitjans adequats perquè es puguin exercir
correctament els drets de consulta i d’informació, si bé prèviament, d’acord amb els articles
88 i 107.5 del mateix TRLUC, cal lliurar en el termini d’un mes a la Comissió Territorial
d’Urbanisme corresponent la documentació tècnica i administrativa completa de l’expedient.
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Atès tot l’anterior i la competència del Ple prevista a l’art. 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, per a l’aprovació que posi fi a la tramitació
municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 16 vots a favor (7 de CiU, 2 de UMdC, 1 de UTPS, 3 del
PP, 1 del PSC, 1 de RDS i 1 de la regidora no adscrita Sra. Pino) i 4 abstencions (1 de UTPS i
3 dels regidors no adscrits Sra. Pasquina, Sr. Henar i Sra. Sanahuja), el següent:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació del Pla parcial urbanístic del Sector03. Pla de les Pomeres-Barenys, pel que fa únicament a l’exclusió de tots els costos de
l’endegament del Barranc de Barenys tant dins com fora del sector.
SEGON.- LLIURAR a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en el termini màxim
d’un mes i als efectes d’informació, coordinació i arxivament, la documentació tècnica i
administrativa completa de la modificació puntual del Pla Parcial del Sector-03 de Salou,
aquest lliurament és condició per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva.
TERCER.- PUBLICAR íntegrament aquest acord i les normes urbanístiques en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, així com al tauler d’anuncis de la Corporació.
L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 103 del TRLUC, als
Serveis Administratius Territorials (3ª.planta) de l’Ajuntament de Salou, Passeig de 30
d’octubre núm. 4.
QUART.- TRASLLADAR el present acord als Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura i al
Departament d’Informàtica, a fi i efecte d’actualitzar la informació de la pàgina web
municipal per tal de garantir la consulta telemàtica d’aquest instrument de planejament.

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

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias, si us plau.
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Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Bé aquest tema ja el vam tractar en el Ple del mes d’abril passat amb
motiu de l’aprovació de l’encàrrec als Serveis Tècnics Municipals per tal que s’iniciés la
tramitació d’aquesta modificació puntual. El vàrem tornar a tractar al Ple del mes de juny en
ocasió de l’aprovació inicial d’aquesta modificació puntual del POUM i el tornem a tractar avui
en l’aprovació definitiva. Doncs bé, res ha canviat des del moment inicial, el nostre vot va ser
el d’abstenció i avui continuarà sent el d’abstenció.
Les raons que vàrem donar per abstenir-nos continuen sent absolutament vàlides, des del
nostre punt de vista. Nosaltres hem defensat sempre una proposta de solució a les
avingudes del Barranc de Barenys que no comportés cap expropiació als propietaris de béns
immobles de la zona, i continuem defensant la mateixa posició. Aquesta operació, ho hem dit
en alguna ocasió, la consideràvem intrínsecament injusta pels ciutadans de Salou i la
continuem considerant injusta, ja que, com hem dit en diverses ocasions, a uns, els més rics,
els que tenen possibilitats de fer grans inversions en hotels i ressorts se’ls exonera de
l’obligació de pagar les despeses de l’endegament del barranc que estaven vinculades a les
obres d’urbanització del Sector 03, mentre que a d’altres, els més pobres, els que no tenen
més que el seu habitatge se’ls expropia aquest habitatge i es queden sense res, o amb
recursos insuficients per comprar un habitatge similar en la mateixa zona quan cobrin el
valor de les expropiacions. Finalment, argumentàvem i continuem argumentant, el nostre
desacord amb el fet que les compensacions que la Generalitat va oferir al municipi de Salou
a canvi de cedir part de la fiscalitat que ens corresponia del CRT no concretaven calendari,
no adjuntaven projectes, etc. És a dir, avui de forma àmplia hem debatut sobre aquesta
qüestió i no em reiteraré. En tot cas, sí deixar constància que malgrat als inicis del 2014
vostè ens va dir que començarien i així consta en acta, avui el Sr. Brull ho ha llegit
textualment, al Ple del mes d’abril sí que vull llegir-li, per ser fidel a les seves paraules
textuals exactament tal i com consten en acta en resposta a una intervenció meva, diu: “jo li
vaig dir que en el decurs del 2014 sobretot a finals de 2014”. Un cop més Sr. Granados s’ha
equivocat, ni al principi del 2014 ni al final, i a jutjar per la no consignació en els
pressupostos de la Generalitat, ja n’hem parlat i debatut, però estem absolutament segurs
que tampoc serà al 2015.
Res d’això passaria si s’hagués acceptat la proposta que en aquell moment per escrit alguns
Grups Municipals UTPS, UMdC i PSC vàrem presentar al delegat del Govern, i que ens va fer
cas omís, per aconseguir la concreció de les anualitats econòmiques necessàries.
En tot cas, nosaltres tenim moltes raons, com ja hem dit, per poder, fins i tot, votar en
contra però com ja hem dit també en moltes ocasions ens agradaria que les obres del
Barranc de Barenys s’iniciessin i s’acabessin en el menor temps possible, avui hem tornat a
reiterar-ho. Per això, malgrat tenir sobrades raons per votar en contra d’aquest acord,
nosaltres ens abstindrem.
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Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Zacarias. Alguna intervenció més?

Sr. García:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. García.

Sr. García:
-Sr. Alcalde. Bé, amb aquesta aprovació, ja s’ha dit, es modifica el contingut del Pla Parcial
del Sector 03 que es va aprovar definitivament en la sessió plenària de data 21 de desembre
de 2011.
Una modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic que ve derivada de l’acord que es va
signar, ja s’ha dit, el dia 19 de novembre de 2013, entre aquest Ajuntament i la Generalitat
de Catalunya, per impulsar el desenvolupament de projectes d’inversió en infraestructures i
serveis, del qual hem debatut anteriorment, i que té per objecte excloure les despeses de
l’endegament del Barranc de Barenys imputades als propietaris del Sector 03, tant dins com
fora del sector, a efectes de que vagin en la seva totalitat a càrrec de la Generalitat de
Catalunya.
El dia 18 de novembre de 2013 el Grup Municipal que represento ja va votar favorablement
en sessió plenària l’Acord de col.laboració entre la Generalitat de Catalunya i l´Ajuntament
de Salou per a l’impuls del desenvolupament de projectes d’inversió i en coherència amb
aquell vot, i entenent que és un pas necessari perquè d’una vegada per totes aquest mal
endèmic es vegi solucionat, el nostre vot serà favorable a aquesta aprovació definitiva. Però
tinguin clar que continuarem fent totes les gestions i totes les pressions que siguin
necessàries perquè la Generalitat compleixi amb els seus compromisos amb la major celeritat
possible. I en relació amb aquestes pressions, en relació amb aquestes gestions és on s’ha
d’enquadrar la moció que hem debatut anteriorment en la qual demanàvem que d’alguna
manera hi hagués una consignació pressupostària per tal que realment es puguin dur a
terme aquests compromisos per part de la Generalitat de Catalunya. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
-Molt bé. Si no hi ha cap intervenció més.

Sr. Brull:
-Sí, sí. Sempre s’oblida de mi Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Perdó Sr. Brull. Es que sap què passa? És que encara recordo quan el Sr. Zacarias era
portaveu del Grup i em faig a la idea que és un regidor no adscrit, perdó.

Sr. Brull:
-No, no. S’està equivocant. Tinc criteri propi i defenso aquest Grup Municipal amb la meva
intervenció.

Sr. Alcalde:
-Li demano disculpes.

Sr. Brull:
-Doncs crec que fer una mica de cronologia, sense fer-me reiteratiu, ajudarà a argumentar el
meu posicionament en aquest punt.
A l'agost del 2010, Déu n’hi do el temps que fa, ens trobàvem en aquest mateix saló de
plens aprovant la PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LA
VINCULACIÓ, recordem-ho, “vinculació”, Al SECTOR 03 DEL SISTEMA URBANÍSTIC
HIDROGRÀFIC DEL TRAM FINAL DEL BARRANC DE BARENYS. I vostè Sr. Alcalde contestava
al llavors portaveu d'aquest grup: “aleshores que d’acord amb les allegacions dels
propietaris del Sector 03, aquest barranc l’hauria de pagar, aquest desviament l’hauria de
pagar l’ACA”.
L’ACA (recordo que llavors l’ajuntament tenia un acord signat), continuava vostè dient: ”ja li
puc garantir que no està en disposició de fer cap mena d’inversió perquè econòmicament no
pot sostenir-ho. Per tant, i d’acord amb la llei, entenem que són els propietaris, perquè són
en definitiva els qui es beneficien de tot el que és el desviament del Barranc de Barenys en
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la part del Sector 03, qui han de fer front a aquesta inversió de millorar frontalment la zona
on passa el barranc. Simplement aclarir això.”
Després de l'acord, que ja hem comentat abans, de 19 de novembre de 2013, això
lògicament modifica bastant la situació, aquest Acord de Collaboració entre la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Salou per a l’impuls del desenvolupament dels projectes
d’inversió i, no oblidem que aquest acord compensatori, compensatori, és conseqüència de la
negociació fiscal, i no em reiteraré sobre aquest tema, del Consorci Recreatiu i Turístic.
Avui ens presenten, quatre anys després la modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic del
Sector-03, Pla de les Pomeres-Barenys, el títol és el mateix però ara diu que ara no, ara
exclusió dels costos d’enegament tant dins com fora del Sector.
Aquest tràmit administratiu és necessari i, abans el regidor de Gestió del Territori també ho
ha explicat, per necessitat de la Comissió Tècnica i motivat per l'acord, abans esmentat amb
la Generalitat, perquè es faci càrrec de la planificació i execució de l’endegament del Barranc
de Barenys.
Una vegada aprovat aquest tràmit s'iniciarà la redacció, així s’ha dit aquesta tarda
reiterativament, la redacció del conveni de finançament, probablement a finals de gener, i
així se’ns va explicar a la Comissió Tècnica, per a iniciar el procés executiu.
Ara no reproduiré el que abans li he comentat sobre el tema que parlàvem que parlava del
2014 doncs haurem d’esperar als pressupostos del 2015, aquests que ara han vist
l’esborrany i que tots ja en som coneixedors i que de moment, que de moment, no hi ha cap
partida, potser aparegui a la partida de Presidència com així m’ho va dir en alguna ocasió. Si
la moció d’abans, presentada pel PP i que hem votat a favor pot ajudar, i que vostès han
rebutjat, doncs benvinguda sigui. Tot el que pugui ajudar doncs que ajudi.
No voldria ser pessimista, però cal recordar que el Pla Únic d'Obres i Serveis, el POUM del
2015 i 2016, la Generalitat ja li ha donat trasllat a les diputacions, igual que va fer fa dos
anys per allò de la despesa també de les guarderies. A veure on trobarem els calés.
Acabant, aquest grup no es negarà al fet que el procés administratiu continuï, suficient
retard porta ja el projecte que és el que avui es vota, la modificació puntual, i que d'una
vegada per totes tiri endavant, encara que com ja li he dit anteriorment tinc dubtes de la
certificació pressupostària i sobretot, sobretot, que aquest procés polític del país no ens porti
novament a més retards.
El meu vot serà favorable a aquesta modificació puntual, perquè l’altre, el finançament, és a
dir, els diners és dogma de fe.

Sr. Alcalde:
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-Moltes gràcies Sr. Brull. Bé, en primer lloc, fer referència a que és un punt molt important
per a la ciutat de Salou el que ara s’aprovarà perquè aquest punt ens permet ja iniciar tot
l’expedient administratiu per tal que es signi aquest conveni al qual hem fet referència i es
doti pressupostàriament aquest projecte i a finals de l’any 2015 es puguin iniciar les obres
per la part de dalt del Barranc de Barenys. En quant al tema pressupostari, jo Sr. brull n’estic
convençut, crec que els Grups Parlamentaris Socialista i de CiU del Parlament, igual que han
arribat a un bon acord pel territori i per Salou respecte al desenvolupament del BCN World,
jo n’estic convençut també que el seu Partit representat al Parlament de Catalunya donarà
suport al pressupost en quant a la partida a la que aquí estarà inclosa. Deixi’m acabar Sr.
Brull. N’estic convençut que li donarà suport, per tant, tingui fe, tingui fe en el Govern de la
Generalitat i tingui fe també en el seu propi Grup Parlamentari perquè crec, insisteixo, que
avalaran aquesta decisió per part del Govern de la Generalitat.

Sr. Brull:
-Repeteixo que desitjo que surti en una partida pressupostària, donarem totalment suport a
aquesta partida perquè creiem que és una obra completament necessària però ja li dic,
dogma de fe.

Sr. Alcalde:
-Insisteixo, el seu Grup va arribar a un acord en el desenvolupament del BCN World amb el
Govern de la Generalitat de Catalunya amb CiU i pensi que estan molt interessats en què el
projecte del BCN World tiri endavant i això és important perquè aquest projecte també tiri
endavant. N’estic convençut i sap al què m’estic referint. És un bon punt per Salou.

403.- RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DEL DECRET DE L'ALCALDIA D'INTEPOSAR
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA L'ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, PEL REBUIG PRESUMPTE DEL REQUERIMENT
PREVIST A L'ART. 44 DE LA LLEI 29/1998, DE LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA, ADREÇAT A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE
TARRAGONA, REFERENT ALS SOLARS SITUATS ENTRE ELS CARRERS BARCELONA,
MAJOR I LLEVANT D'AQUEST MUNICIPI

Vist el Decret de l’alcaldia de data 11 de novembre de 2014, que textualment diu el següent:
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“Identificació de l’expedient:
Recurs contenciós-administratiu contra el silenci de la
Generalitat de Catalunya en relació al requeriment efectuat per l’Ajuntament dins de
l’expedient de la Modificació Puntual del POUM.
Tràmit: Interposició del recurs contenciós-administratiu i designació d’advocats.

Fets
1. Vista la Modificació Puntual del POUM referent als solars situats entre els Carrers
Barcelona, Major i Llevant (antiga duana de Salou), aprovada provisionalment per
l’Ajuntament per acord del Ple de data 03-10-2012.
2. Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona (CTUT) de data 18-112013 per la qual s’acordà:
“-1 Mantenir la suspensió de l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal referent als solars situats entre els carrers Barcelona, Major i Llevant.
Antiga Duana, de Salou, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text
refós que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:
1.1 Cal completar la memòria del document i raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i
l’oportunitat i conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents, d’acord
amb el que determina l’article 97.1 del TRLU i d’acord amb allò exposat a l’apartat quart de la
part valorativa de l’acord.
1.2 Cal donar compliment als articles 99 i 100 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,
d’acord amb la part valorativa de l’informe.
1.3 Cal incorporar a la normativa les prescripcions de l’informe de la Direcció General de
Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació de data 18 de setembre de 2012.
1.4 Es recomana, d’acord amb l’informe dels Serveis Territorials de Cultura de Tarragona, de
28 de maig de 2013, restituir la façana de l’Antiga Duana a la plaça Bonet.
-2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment
de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de
juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de
planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva
aprovació definitiva.
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.”
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3. Vist el requeriment efectuat per aquest Ajuntament davant la CTUT, en data 20-01-2014,
que té entrada a la Generalitat el mateix 20-01-2014.
4. L’Ajuntament, en defensa dels seus interessos, interposarà recurs contenciós administratiu
contra l’Administració de la Generalitat de Catalunya, pel rebuig presumpte del requeriment
previst a l’article 44 de la Llei 29/1998, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, adreçat
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, el 20 de gener de 2014, d’aprovació de
la Modificació Puntual del POUM de Salou, referent als solars situats entre els carrers
Barcelona, Major i Llevant d’aquest municipi, al que es fa esment al punt anterior.
5. El recurs s’interposarà davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, TSJC, tot i haver transcorregut el termini de dos mesos per interposar
recurs contenciós administratiu, a comptar des del mes en que s’ha d’entendre
presumptament rebutjat el requeriment de l’article 44, en aplicació de l’article 46.6 de la Llei
jurisdiccional; entenent-se que el termini resta obert mentre l’Administració no resolgui
expressament el requeriment. És particularment així quan el requeriment l’adreça un
ajuntament o altra entitat local a l’Administració de la Generalitat, segons que té establert la
Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, en Interlocutòria de 12 de març de 2014, dictada
en recurs 251/2013.
En aquesta resolució, la Sala aplica als requeriments formulats per entitats locals la mateixa i
consolidada jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, en el sentit que
el termini de sis mesos per iniciar recursos contra desestimacions presumptes de l’article
46.1 de la Llei jurisdiccional no s’aplica i que el recurs contenciós es pot interposar en
qualsevol moment posterior.

Fonaments de Dret
1. Article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local,
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, que faculta expressament a l’Alcalde per
l’exercici d’accions administratives i judicials, en relació amb l’article 53.1.k) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.

Resolució
1. Interposar recurs contenciós-administratiu contra l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, pel rebuig presumpte del requeriment previst a l’article 44 de la Llei 29/1998, de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, adreçat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona, el 20 de gener de 2014, d’aprovació de la Modificació Puntual del POUM de
Salou, referent als solars situats entre els carrers Barcelona, Major i Llevant d’aquest
municipi.
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2. Encarregar al despatx amb seu a Barcelona, Tornos Advocats, la direcció i defensa jurídica
de l’Ajuntament de Salou en la interposició del recurs contenciós-administratiu indicat al punt
anterior davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3. Ratificar aquest Decret en la propera sessió que se celebri de l’Ajuntament Ple, en tractarse d’un assumpte de Planejament Urbanístic.”
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CIU, 2 de UMdC, 1 de UTPS, 1 de RDS i
1 de la regidora no adscrita Sra. Pino), 4 vots en contra (1 de UTPS i 3 dels regidors no
adscrits Sra. Pasquina, Sr. Henar i Sra. Sanahuja) i 4 abstencions (3 del PP i 1 del PSC),
RATIFICAR aquest Decret d’alcaldia.

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

Sr. Henar:
-Sí. Bé, aquest és un tema històric que en el seu darrer capítol es remunta al Ple del 25 de
novembre del 2012 quan l’equip de Govern ens va presentar per a la seva aprovació un
conveni amb l’empresa ANSAMAR, propietària de l’edifici de l’antiga Duana, per tal de fer
una modificació puntual del POUM la qual, canviant a la finca de referència determinats
paràmetres del POUM fos acceptada per la propietat en pagament de la indemnització
compensatòria que la pèrdua de l’edificabilitat derivada de l’aprovació del POUM a l’octubre
del 2003 els hi havia generat. És a dir, han perdut edificabilitat, la Justícia els hi dóna la raó i
accepten com a compensació la modificació del POUM. La nostra posició, Sr. Granados, vostè
recordarà, va ser favorable a aquesta iniciativa, vàrem votar a favor en aquell Ple, malgrat
que quan nosaltres governàvem, una iniciativa similar va tenir per part de vostè, aleshores a
l’oposició, una resposta furibunda i enconada en contra d’una modificació puntual del POUM
que ajudés a resoldre la situació i vull recordar els apellatius i les calúmnies que en aquell
cas es van llançar sobre alguns membres d’aquell govern d’aquell moment.
En qualsevol cas, vostès han fet la tramitació de la modificació puntual del POUM i han estat
incapaços de gestionar-la adequadament. No han complert amb els terminis que vostès
mateixos es varen fixar en el Conveni amb ANSAMAR. Vostès es varen comprometre per
escrit davant la propietat a tenir la modificació puntual del POUM amb data màxima de 26
d’abril del 2013 però han estat incapaços de presentar la documentació, no oblidem que
estem al 2014, finals del 2014, i han sigut incapaços de presentar la documentació i requisits
que els hi ha demanat el Departament de Comerç, el Departament de Cultura i el
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Departament de Territori i Sostenibilitat. El Departament de Comerç els hi demanava, el 18
de setembre del 2012, que s’afegís a la tramitació de la documentació puntual la definició
d’ús comercial i la classificació dels establiments comercials que es podrien ubicar en aquest
nou edifici i que la modificació s’adeqüés al que determina la normativa sobre el nombre de
places d’aparcament que, en aquest cas, han de ser de dues places cada 100 metres
quadrats. El Departament de Cultura va emetre, el 19 de setembre de 2012, un informe
desfavorable que inclou el fet que tot i que l’edificació protegida ja no existeix, doncs l’edifici
de l’antiga Duana va ser enderrocat per qüestions de seguretat, considera que la prescripció
enfocada a la preservació d’un determinat paisatge urbanístic existeix, encara que no
existeixi l’edifici, i que no es podrà modificar l’ordenació dels volums i recomana la
restauració de la realitat física alterada inclosa la font del Rei Ferran VII en un marc idèntic a
l’original. I finalment, el Departament de Territori i Sostenibilitat, entre altres requeriments
documentals que no s’havien aportat fa una consideració fonamental que paralitza tot el
procés i aquesta congelació és: que “la indemnització derivada del compliment de la
sentència a favor de ANSAMAR no és raó suficient com per justificar la formulació d’una
modificació puntual que, des del seu punt de vista, des del punt de vista del Departament de
Territori i Sostenibilitat s’ha de justificar sempre en l’interès públic, cosa que considera que
no hi és, en la necessitat de la iniciativa i en la conveniència amb relació als interessos
públics i privats, i continua dient, atès que, en altre cas, la potestat discrecional de
l’Administració, en aquest cas de la Generalitat, esdevindria arbitrarietat”. És per això que es
denega o es parlitza tot el procediment.
Miri Sr. Granados, en aquest cas, tres Departaments de la Generalitat li estant dient que tal i
com vostè està tramitant aquesta modificació puntual, no li poden aprovar, perquè ells, els
Departaments, són responsables del compliment de la Llei i que la Llei és igual per a tots i en
comptes de tornar a asseure’s amb la propietat i valorar conjuntament el millor camí a
prendre, no sé per quines raons, puc endevinar o puc preveure, puc pensar que per
incompetència o per supèrbia, no ho sé, vostès ens proposen un camí contenciós
administratiu contra la Generalitat, que en res pot modificar la Sentència 518 del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, de data 15 de juny de 2010, que ja es ferma, en la qual
es reconeix que hem de pagar unes quantitats importants i amb els interessos de demora. El
contenciós administratiu contra la Generalitat difícilment el podem guanyar, però en
qualsevol cas, la resolució definitiva del cas no arribarà fins d’aquí a un temps, d’aquí
probablement a uns anys i, mentrestant podria ser, hi ha un risc evident important que els
interessos de demora a pagar a ANSAMAR, que ja se sap que ara pugen una considerable
quantitat de milions, en aquests moments, encara poden fer-se molt més grans.
Per tant el nostre vot serà contrari a presentar aquest contenciós administratiu i advoquem
perquè l’equip de Govern i la mercantil ANSAMAR negociïn la finalització ràpida d’aquest
conflicte en benefici d’una solució urbanística raonable i definitiva en un solar en una zona
emblemàtica de la ciutat. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
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-Gràcies Sr. Zacarias. A veure, no vull contestar-li a tot però simplement aclarir-li alguna
qüestió. Miri, jo no sé si aquest procediment es guanyarà o no es guanyarà, el que està clar
és que els terminis van ser els que es van acordar amb la propietat i així se’ls hi va advertir i
sabien que al final el termini no depenia de nosaltres sinó d’una tercera administració i que
aquest era un risc que estava assumit per la pròpia propietat. Si no s’han sentat amb
nosaltres a negociar és perquè ha arribat un punt que a ells no els hi interessa, sembla ser,
tirar cap endavant aquest document. Però miri, jo crec que si vostè té una assentada amb
els tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament de Salou, no cal anar a la Generalitat de Catalunya,
aquí a l’Ajuntament de Salou, amb la Dolors Español, li explicaran molt bé que hi ha
discrepàncies jurídiques no polítiques, Sr. Zacarias, Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Sí, sí, l’estic escoltant, l’escolto amb molt d’interès i estic prenent nota.

Sr. Alcalde:
-D’interpretació jurídica perquè aquí estem parlant d’interpretacions jurídiques i per això se’n
va cap allà, en el sentit que sí que queda justificat l’interès general en tant en quant amb
aquest acord el que es pretén i el que pretenia és donar compliment a una sentència. Una
sentència que té un caràcter públic, evidentment que sí, no fa falta posar-ho de manifest.
Per tant, els tècnics de l’Ajuntament de Salou amb una interpretació jurídica entenen que
amb la propietat es va arribar a un acord i que aquest acord obeeix a l’interès general. Una
sentència que no parla d’indemnització econòmica sinó d’indemnitzar. I la indemnització Sr.
Zacarias, en el món jurídic pot ser econòmica o també pot ser la restitutiva i aquí sembla ser
que els tècnics de l’Ajuntament de Salou arribats en aquest acord, perquè aquest acord
obeeix a l’interès públic de donar compliment a aquesta sentència, entenen que és exigible a
través dels Tribunals. Per tant, escolti, nosaltres com a polítics crec que hem de defensar
l’interès general i, en aquest cas en concret, els interessos del municipi de Salou que són els
que representem i per això, en consonància amb els informes i amb les propostes que ens
fan els tècnics nosaltres el que fem és tirar cap endavant, aquest procediment. Miri, els
tribunals ens donaran o no la raó però, com a mínim, ho hem d’intentar Sr. Zacarias.
Simplement això.

Sr. Henar:
-Simplement Sr. Granados jo he parlat d’una quantitat considerable, en el millor dels casos
per a l’ajuntament sembla que poden ser set o vuit milions d’euros o en el pitjor poden ser
tretze o catorze. Perdoni Sr. Granados ara estic parlant jo. De totes maneres parlem de
molts diners. Si en un moment determinat d’aquest procediment, és a dir, es paralitza i, en
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aquest cas, no s’executa la sentència a la qual he fet referència del Tribunal Superior,
evidentment els interessos de demora s’aniran acumulant. O sigui, jo entenc Sr. Granados,
vostè sempre responsabilitza a l’altra part, abans sí, sí, els regidors som responsables de
l’exclusió que vostè mateix fomenta, però és que ara resulta que vostè diu que la
responsabilitat del no diàleg o del no acord està en l’altra part. Sí, sí, ens ho està dient
clarament que no volen dialogar, això vostè ho ha dit i, per tant, és a dir, en base al fet que
no volen dialogar, és a dir, vostè responsabilitza a l’altra part perquè diu que no hi té interès.
Jo Sr. Granados el que li dic si al 2012 hi havia interès alguna cosa s’ha fet malament i vostè
ha d’assumir les seves responsabilitats, alguna cosa s’ha fet malament perquè en aquests
moments aquest interès hagi decaigut i no existeixi. En qualsevol cas, miri Sr. Granados,
vostè un tema cabdal, importantíssim, que costarà, li puc garantir, vostè ho sap, tothom ho
sap, molts milions a l’Ajuntament de Salou, molts milions a l’Ajuntament de Salou, doncs
escolti, és un tema que vostè al llarg d’aquests quatre anys no ha resolt, no, no, vostè no ha
resolt, aquests quatre anys vostè no ha resolt i no ho ha resolt vostè com a alcalde, vostè
com a alcalde no ho resol. Quan no es sap o no es resol una qüestió és per tres motius,
sempre: o perquè no es sap, o perquè no es vol o perquè no es pot. I entenc que no és
perquè no es vol, que vostè ho vol resoldre, per tant, és a dir, és perquè no ha pogut o
perquè no ha sabut, ja no és possible entendre, ja no és possible explicar-li a vostè Sr.
Granados com s’ha de fer. Evidentment, és a dir, és possible que un altre alcalde hagi de
resoldre aquesta qüestió. I, en tot cas, perquè vostè no ha sigut capaç, és a dir, no ha
pogut. En tot cas, li donem el benefici del dubte, jo en tot cas, li dic i afirmo que treballaré i
lluitaré en aquest municipi per aconseguir també ser capaç de tenir la possibilitat de resoldre
aquest problema que vostè no ha sabut resoldre.

Sr. Alcalde:
-Bé, miri Sr. Zacarias, en les relacions bilaterals són dues voluntats les que s’han de sumar.
Per tant, a mi em sembla molt bé que vostè dins de les seves funcions de desgast polític
doncs pretengui fer veure el que no és. Quan una de les parts no vol, no hi ha voluntat,
doncs escolti, per molt que l’altra ho intenti doncs no n’hi ha, escolti, el motiu pel qual ells
han desistit de tirar endavant aquest acord, escolti, per què vostè em culpa a mi quan ells no
han tingut la voluntat de tornar-se a seure? Escolti, deixi que acabi. No podria ser Sr.
Zacarias dins d’aquesta boleta màgica, que vostè ja sap la quantitat que hem de pagar
l’Ajuntament de Salou, vostè ja ho sap, no podria ser que la propietat per raó del mercat no
l’hi interessi ara? Pregunto. No pot haver-hi un seguit de qüestions que fan que la propietat
ara digui, escolti miri, nosaltres anem a executar la sentència i ja diran alguna cosa els
Tribunals. Però escolti Sr. Zacarias, jo li aconsello una cosa a l’hora de parlar del quàntum
indemnitzatori que vostè parla de molts milions i ha dit sis o vuit. Tant d’interès que té en
aquest tema, que té molt d’interès en aquest tema, que va tenir dos anys i no el va saber
resoldre, escolti una cosa Sr. Zacarias, llegeixi bé tot l’expedient perquè veurà vostè com la
pròpia propietat, la pròpia propietat dins del procediment principal fa una valoració del
quàntum indemnitzatori, a partir d’aquí parlem, d’acord? Gràcies.
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Sr. Henar:
-Sr. Granados, en tot cas, és a dir, doncs la gestió que vostès han fet no ha estat correcta,
això vostès ho han de reconèixer. Vostès es van comprometre a un pacte en què en un any
estaria resolt i estaria feta la modificació del POUM i vostès no han esta capaços de fer-ho,
no, no, això Sr. Granados és un error que no és imputable, en aquest cas, a ningú més que
a qui ha fet la gestió. Si vostès es consideraven capaços de fer-ho, no han sabut demostrarho davant de les administracions públiques, davant de les administracions de la Generalitat,
no es tregui aquesta responsabilitat, és la seva responsabilitat.
I, per tant, Sr. Granados m’he mirat molt bé l’expedient, me’l coneixo molt bé. I, en tot cas,
és a dir, en el prec de modificar de tal manera que en alguna ocasió, concretament fa un
any, al novembre de l’any passat, jo li vaig preguntar si hi havia una entrada al Registre
d’una documentació, en aquest cas de l’empresa ANSAMAR, relativa a l’execució de
sentència i vostè em va dir que no ho coneixia. I perdoni, després s’ha demostrat que algun
membre d’aquest Consistori ho sabia i no va dir res, perdoni, el tenen mal informat els
senyors regidors, no va dir res. Però de la mateixa manera doncs, també li preguntaré
després una qüestió molt clara sobre aquest tema.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias, quin és el contingut del seu últim parlament? Perquè diu tantes coses que al
final ja ens perdem una miqueta tots.

Sr. Henar:
-No, jo ja sé que a vostè li costa, no és la primera vegada que ho diu.

Sr. Alcalde:
-Digui on vol arribar.

Sr. Henar:
-Miri, no és on es vol arribar si és que ho he dit ben clar, vostès tenen la responsabilitat
política important perquè no ho han sabut gestionar bé i a vostè això, evidentment, li costa
de reconèixer però jo li estic dient que clar, si nosaltres en aquesta documentació que m’he
llegit molt bé, que m’he llegit molt bé, no en tingui vostè cap dubte, parla d’un acord, la
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clàusula 4 concretament, de l’acord amb ANSAMAR, on es fa referència a la duració d’un any
el període de modificació puntual i vostès es comprometen amb això o és perquè estaven
molt segurs o perquè van ser inconscients de prendre una decisió d’aquestes característiques
Sr. Granados, no ho van saber fer bé i ja està.

Sr. Alcalde:
-O sigui que tot el que vam fer està malament.

Sr. Henar:
-Sr. Granados no, no diem que tot estigui malament, però vostè en aquest cas, és a dir, hi
ha qüestions, i aquesta és una d’elles, que jo insisteixo, o no ha sabut o no ha pogut o no ha
volgut, vostè sabrà quina d’aquestes tres qüestions. De totes maneres, qualsevol de les tres
és molt greu.

Sr. Alcalde:
-Vol intervenir el regidor Montagut. Sr. Zacarias, per acabar, es posa de manifest el que jo li
he dit, desgaste, desgaste, desgaste, no passa res, és la seva funció.

Sr. Montagut:
-Una petita puntualització Sr. Zacarias. Potser, potser no tot és culpa de l’Ajuntament de
Salou per aquesta mala tramitació, potser. I potser per això hem fet aquest contenciós
administratiu, potser.

Sr. Henar:
-Sr. Montagut però miri, segur que vostè que va gestionar el conveni ho va fer malament
perquè vostè, en aquest cas, políticament ho va fer malament perquè es va comprometre
com a ajuntament i aquí es va votar i vostè era membre de l’equip de Govern i va gestionar
que el període de tramitació del POUM seria d’un any. Sr. Montagut, vostè que és el
responsable d’aquesta Àrea, quants expedients d’aquestes característiques duren un any?
Cap, cap, digui’m quin, desgraciadament més d’un any en general la major part d’aquests
expedients. Doncs vostès van aprovar això, no em digui que això no és un error polític. I, en
tot cas, sembla quan vostès plantegen aquesta qüestió, quan el Departament de Comerç,
quan el Departament de Sostenibilitat i Territori, quan el Departament de Cultura, quan tots
aquests Departaments, no un, ni una qüestió, li estan plantejant tantes i tantes qüestions
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que han sigut incapaços de gestionar en el termini que vostès van plantejar i que varen
acordar i que, teòricament, estaven discapacitats per resoldre. Això vol dir que alguna cosa
han fet malament, Sr. Montagut, alguna cosa han fet malament. I, en tot cas, evidentment,
els tribunals decidiran, tant de bo li dic, tant de bo que puguin dir coses favorables a
l’Ajuntament de Salou, tant de bo, tant de bo en benefici de la ciutadania, en benefici de
l’erari públic. Però tot i així, la pinta que té tot això, des del punt de vista de la dilació en el
temps, és molt dolenta, és molt dolenta perquè la dilació significa interessos de demora.
Aquest és el tema. La sentència és ferma, s’han de pagar, en tots els pressupostos diem el
mateix, no es consignen.
Però li diré més, vostès tenen coneixement de que hi hagi hagut en aquest cas alguna
entrada d’algun recurs contra els pressupostos del 2015? Tenen coneixement d’això en
relació a aquesta qüestió? No, doncs ja els hi dic jo que mirin bé el registre perquè
probablement es trobaran alguna qüestió.

Sr. Alcalde:
-Me n’alegro molt que es posi de manifest amb qui contacta vostè perquè vostè té més
informació que nosaltres.

Sr. Henar:
-No perdoni, espavili i gestioni i demani contactes i parli.

Sr. Alcalde:
-Acabi ja, acabi ja, Sr. Zacarias ja veiem quin llenguatge diferent tenim, ja s’ha posat de
manifest.

Sr. Henar:
-Sr. Granados, miri, vostè ha dit en més d’una ocasió, pregunti, doncs dic faci el mateix,
interessi’s, pregunti, que és el que fem els altres.

Sr. Alcalde:
-A veure Sr. Zacarias vostè que tant sap d’ensenyament, de dret no en té ni idea. Perdoni, li
diré així perquè s’ha de parlar clarament. Miri Sr. Zacarias, Sr. Zacarias escolti, escolti, la
sentència.

 97
129
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²4Q71186Z511D6U3Q0JO0A»
²4Q71186Z511D6U3Q0JO0A»
4Q71186Z511D6U3Q0JO0

Codi de document

Núm. d’expedient

SECYI0VE

04-12-14 13:34

Sr. Henar:
-Sóc capaç d’escoltar dues coses a la vegada.

Sr. Alcalde:
-No ho sé jo, a vegades dubto.

Sr. Henar:
-Sí, li demostro.

Sr. Alcalde:
-Miri Sr. Zacarias, el quàntum no està quantificat, és a dir, la quantia, la quantia
indemnitzatòria no està quantificada, per tant, no és líquida i si no és líquida no és exigible,
amb el qual no es pot pressupostar res, a no ser que usted, en todo caso, quiera perjudicar
los intereses del Ayuntamiento de Salou y favorecer otros distintos. Como que nosotros lo
que estamos defendiendo son los intereses del municipio de Salou resulta que no podemos
cuantificar un dinero que tendríamos que detraer de otros servicios en tanto en cuanto la ley
no nos obliga porque resulta que ese quàntum no está determinado Sr. Zacarias y al no
estarlo no es exigible, por eso se va a un proceso de ejecución de sentencia para determinar
cuanto es ¿de acuerdo? Gracias. Alguna qüestió més?

Sr. García:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Digui Sr. García.

Sr. García:
-L’ajuntament, en sessió plenària de data 3 d’octubre de 2012, va aprovar provisionalment la
modificació puntual del POUM referent als solars situats entre el C/ Barcelona, Major i
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Llevant (antiga Duana) a efectes de poder donar compliment, ja s’ha dit aquí, a la Sentència
núm. 518, de 15 de juny de 2010, en virtut de la qual es declara a favor de l’entitat
ANSAMAR S.A. el dret a rebre, per part de l’ajuntament, una indemnització compensatòria
derivada de la vinculació singular resultant.
Llavors la Comissió Territorial d´Urbanisme de Tarragona, per acord de data 18 de
novembre de 2013, ens va requerir a efectes de completar la memòria del document i raonar
la necessitat de la iniciativa i l’oportunitat i conveniència amb relació als interessos públics i
privats.
A aquest requeriment l’Ajuntament va contestar mitjançant escrit de requeriment previ, de
data 20 de gener de 2014, però a data d’avui la Generalitat de Catalunya no s’ha pronunciat,
i amb aquesta ratificació es pretén demandar a aquesta administració per la desestimació
presumpta existent. Aquell escrit ja anunciava el que acabaria passant, que no és ni més ni
menys que una demanda contra la Generalitat de Catalunya, perquè en lloc d’intentar buscar
un punt de diàleg amb aquesta administració, amb la Generalitat, per solucionar el
problema, o de facilitar el que ens requeria, li vam contestar dient, entre d’altres coses el
següent: “S´ha de destacar que la Generalitat incorre en una mala praxis...”. Per continuar
dient que “és evident que aquesta manca de bona praxis administrativa s’ha d’imputar a la
Generalitat”. La prepotència comporta que la Generalitat ni hagi contestat a aquest
requeriment que se li va fer. Això és una conseqüència de la prepotència per part d’aquesta
administració envers a la Generalitat.
Resultat: a data d’avui no han sigut capaços, vostès no han sigut capaços de solucionar un
problema com el de la Duana, i evidentment, considerem que les posibles solucions al
problema no les podem trobar als Tribunals de Justícia, sinó que hem de buscar solucions
polítiques.
Per desgràcia aquest equip de Govern no ho ha fet, i avui ens trobem amb un problema molt
seriós pel nostre municipi. Per una banda, la propietat de la Duana ha impulsat el
procediment d’execució de sentència, i ens reclama aproximadament 14 milions d’euros. Per
una altra banda, avui es sotmet a votació la Ratificació, d’un Decret per inteposar un recurs
contenciós administratiu contra l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
En definitiva, la política ha fracassat i el tribunals hauran de decidir si l’Ajuntament de Salou
ha de pagar i quina quantitat. Un decisió que pot fer que els nostres veïns hagin d’acabar
pagant durant molts anys per una decisió política Sr. Granados. Això ho hem de tenir tots
clar.
I respecte a la qüestió que vostè deia que aquesta Corporació, aquest Ajuntament no ha fet
cap tipus de consignació pressupostària per tenir una mica de previsió pel que pugui passar,
evidentment, no hi ha una quantia determinada ni líquida que ens puguin reclamar en
aquest moment però tots sabem que aquesta quantia, que aquest procediment d’execució
de sentència durant l’any 2015 tindrem una resolució, sí, tindrem una resolució, ja li dic jo
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Sr. Granados, tindrem una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya durant
l’any 2015 resolent aquesta execució de sentència, li dic jo, però no és que li digui jo és que
l’altre dia es va preguntar a la Comissió, a la Comissió que presideix el Sr. Marc Montagut, i
la responsable ens va contestar que a l’any 2015 tindríem una resolució al respecte, ens ho
van dir. Llavors, què és el que han de fer uns polítics responsables? És gestionar i ser
previsors, el que no es pot fer és dir bé, com que no és una obligació legal si d’aquí a cinc
mesos, sis, set, vuit, ens cau una sentència i ens diu que hem de pagar a la propietat 5, 6, 7,
8, 9, 10 milions d’euros ja veurem el que fem, llavors ja veurem que fem. Aleshores la
ciutadania de Salou ja pagarà les nostres irresponsabilitats polítiques, ja les pagarà llavors la
ciutadania de Salou. Aquesta no és la manera més coherent ni la més digna de fer política,
així ho considero jo Sr. Granados. I per aquest motiu el vot del Grup Municipal Popular serà,
en aquest cas, d’abstenció.
Ja finalitzo i simplement, abans de finalitzar, recordar-li que ara té el torn de paraula el Sr.
Brull, que no se n’oblidi.

Sr. Alcalde:
-Escolti Sr. García, vostè que és tan gracioso, ya lo sabemos porqué. Escolti una cosa Sr.
García ¿en cuánto usted consignaría, en cuánto usted consignaría en este presupuesto lo de
ANSAMAR? ¿En cuánto? La pregunta es muy clara, conteste, conteste. No se vaya por los
cerros de Úbeda.

Sr. García:
-No, no, jo li contesto, jo li conteso. L’administració sap vostè tan bé com jo que quan hi ha
una condemna d’una indemnització si no pot pagar-ho tot en un exercici, evidentment té la
possibilitat, té la potestat de fer un repartiment d’aquesta quantia.

Sr. Alcalde:
-No m’ho està dient. ¿Cuánto?

Sr. García:
-Li estic contestant. L’administració té la possibilitat de fer un repartiment d’aquesta quantia
en diversos pressupostos.

Sr. Alcalde:
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-Sea breve, por favor.

Sr. García:
-Sí, sí. És que l’hi he d’explicar perquè ho entengui tothom.

Sr. Alcalde:
-No, no, si yo lo entiendo perfectamente.

Sr. García:
-A mi em sembla que no.

Sr. Alcalde:
-Contesti. Quant?

Sr. García:
-Quan el propi escrit d’oposició de l’Ajuntament de Salou a l’execució de sentència diu, en
primer lloc, demana que, si us plau, que no hem de pagar res nosaltres, que el que volem és
la restitució íntegra, perfecte. I, en segon lloc, sap què diu? El propi Ajuntament reconeix
que hauria de pagar una quantia aproximada de tres milions d’euros. Ho estem reconeixent
nosaltres, el nostre escrit d’oposició a l’execusió de sentència. Doncs miri, amb aquesta
resposta que fem nosaltres a l’oposició d’execució de sentència ja diu que estem reconeixent
i que hem de pagar tres milions d’euros. Amb aquesta quantia planifiqui’s vostè, un, dos,
tres, quatre exercicis, com vulgui, però faci una consignació. Vostè està reconeixent en
aquest escrit que, com a mínim, haurem de pagar tres milions d’euros.

Sr. Alcalde:
-No, escolti’m.

Sr. García:
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-Sí, sí, vostè ho està dient.

Sr. Alcalde:
-Escúcheme y no haga así con la cabeza que se me va a despistar.

Sr. García:
-No hombre, no.

Sr. Alcalde:
-Sí que se le va a caer. Escúcheme un momento Sr. García, a ver. I per què ho he de fer ara
i no ho puc fer a posteriori? Expliqui’m-ho. Vostè vol debat, doncs el tindrem. Si vostè m’està
dient que hi ha una defensa en la qual s’intenta que es faci una restitució i que no hi ha una
disposició econòmica, per què hem de consignar? I per què no podem consignar a posteriori
Sr. García? A veure, vostè el que vol, escolti, deixi’m acabar que no he acabat, vostè el que
vol és, en tot cas, intentar que aquest pressupost vingui amb tres milions d’euros perquè la
ciutadania de Salou tingui aquest any menys serveis i això Sr. García no ho farem perquè
nosaltres sí que som responsables, sí que no fem demagògia política, de cap de les maneres,
no ens busqui en aquest joc que no ens trobarà Sr. García. Nosaltres som responsables, els
hi insisteixo.

Sr. García:
-Sr. Granados de moment el que tenim és una sentència que ens diu que s’ha d’indemnitzar
a la propietat, és el que tenim, eh. I l’únic que cal fer aquí és determinar la quantia. Ara ens
oposem i quan ens oposem diem no, no, si us plau, no ens facin pagar cap quantia, perfecte
i jo sóc el primer que defensaré els interessos del municipi i espero que així sigui, que el
Tribunal es pronunciï en aquest sentit però no em digui vostè que no és veritat el que li estic
dient, hi ha una sentència que diu que hem d’indemnitzar a la propietat, és el que diu. I al
propi escrit d’oposició a l’execució, què farà la propietat? Nosaltres diem, en segon lloc, que
bé, que si hem de pagar dos milions i pico, gairebé tres milions d’euros.

Sr. Alcalde:
-En segon lloc Sr. García, en segon lloc. Hi ha un primer.
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Sr. García:
-A veure Sr. Granados, vostè té formació jurídica.

Sr. Alcalde:
-Si us plau, si us plau, no es repeteixi, escolti, no repeteixi.

Sr. García:
-És que no ho vol entendre.

Sr. Alcalde:
-Ja sé que vostè té poca feina, nosaltres en tenim molta, però per favor no repeteixi, no es
repetixi, de veritat. Si no hi ha cap intervenció més seguim.

500.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

501.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL CATALÀ DE
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC EN EL RECURS INTERPOSAT PER FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. CONTRA L'ACORD D'ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS (EXPEDIENT 2546/2013)

Es dóna compte de la resolució núm. 131/2014, d’1 d’agost de 2014, dictada pel Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) en el recurs interposat per l’empresa
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA contra l’acord d’adjudicació del
contracte de concessió dels serveis públics de recollida i transport de residus a les plantes de
tractament corresponents, la gestió de la deixalleria municipal i la neteja viària pública i de
les platges del municipi de Salou (expedient 2546/2013).
El TCCSP acorda, entre d’altres qüestions, estimar el recurs, declarar nul el procediment de
licitació i aixecar la suspensió automàtica d’aquesta.
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Contra dita resolució, notificada a l’Ajuntament de Salou el 15 de setembre de 2014 es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

502.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE
GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS, NETEJA
VIÀRIA I DE PLATGES FORMALITZAT AMB URBASER SA EL 26 D'OCTUBRE DE
2004

Fets
1. El 26 d’octubre de 2004, l’Ajuntament de Salou formalitza amb l’empresa URBASER SA,
amb NIF A-79524054, el contracte per a la gestió dels serveis públics de recollida i
transport de residus a les plantes de tractament, la gestió de la deixalleria i la neteja
viària pública i de les platges del municipi, per un període de 8 anys comptats des de la
data d’inici de la prestació dels serveis (d’1 d’abril de 2005 a 31 de març de 2013).
2. El 27 de març de 2013, el Ple aprova la primera pròrroga convencional del contracte però
limitada al període comprès entre l’1 d’abril de 2013 i el 31 de desembre de 2013
(expedient 212/2013).
Així mateix, acorda iniciar un expedient per a la nova licitació dels diversos serveis
compresos en l’actual contracte formalitzat amb URBASER SA.
3. El 18 de desembre de 2013, el Ple aprova una segona pròrroga convencional del
contracte per tot l’any 2014 (expedient 7033/2013).
En la mateixa sessió, s’aprova l’expedient núm. 2546/2013 per a la contractació de la
gestió dels serveis públics de recollida selectiva de residus urbans i transport a les
respectives plantes d’eliminació i valorització, la gestió de la deixalleria municipal i la
neteja viària pública i de les platges del municipi de Salou, que es tramitarà amb caràcter
ordinari i anticipat de despesa i s’adjudicarà mitjançant procediment obert.
4. El 18 de juny de 2014, el Ple adjudica el contracte objecte de licitació a favor de la Unió
temporal d'empreses URBASER SA, amb NIF A-79.542.054 i NORDVERT SL, amb
NIF B-43.540.285, en la seva oferta bàsica.
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5. L’11 de juliol de 2014, l’empresa licitadora FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SA (FCC) interposa recurs especial en matèria de contractació contra l’acord
d’adjudicació esmentat.
6. El 17 de juliol de 2014, l’Ajuntament informa a la unió temporal adjudicatària i a
l’empresa CESPA d’aquesta incidència i comunica a tots els licitadors que la tramitació de
l’expedient queda suspesa de forma automàtica fins el moment en que el Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic (TCCSP) es pronunciï sobre si és procedent continuar
mantenint la suspensió o, per contra, acordi el seu aixecament o, en tot cas, fins que
resolgui el recurs interposat.
7. El 5 d’agost de 2014, en la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Interns
i Promoció Econòmica, el president dóna compte de les incidències indicades en els punts
anteriors 6 i 7.
8. El 15 de setembre de 2014, l’Ajuntament de Salou rep la resolució núm. 131/2014,
dictada pel TCCSP l’1 d’agost de 2014, per la qual estima el recurs interposat per
l’empresa FCC, declara nul el procediment de licitació (expedient 2546/2013) i aixeca la
suspensió automàtica de l’adjudicació.
Contra aquesta resolució els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos. Fins a la data, l’Ajuntament no té coneixement que cap de
les parts hagi fet ús d’aquest dret.
9. El 13 de novembre de 2014, el cap del Servei de Suport emet informe en relació a la
pròrroga forçosa del vigent contracte de 26 d’octubre de 2004, que compta amb el
vistiplau del secretari general

Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, “l’acceptació d’informes
o dictàmens serveix de motivació de la resolució quan s’incorporin al text d’aquest”. A tal
efecte (motivació in aliunde), es transcriuen com annex al present acord els fonaments
de dret i les conclusions que figuren en l’informe jurídic de 13 de novembre de 2014:
2. La competència per resoldre aquest expedient correspon al Ple, en tractar-se de l’òrgan
que va adjudicar la concessió.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Declarar en situació de pròrroga forçosa, a partir de l’1 de gener de 2015, la concessió
formalitzada el 26 d’octubre de 2004 amb l’empresa URBASER SA fins el moment en que
l’empresari seleccionat en una nova convocatòria pública iniciï la gestió dels serveis
públics de recollida selectiva de residus urbans i transport a les respectives plantes
d’eliminació i valorització, la gestió de la deixalleria municipal i la neteja viària pública i
de les platges del municipi de Salou.
Durant la pròrroga forçosa les condicions d’execució del contracte es mantindran
inalterables, aplicant-se el preu vigent en l’actualitat, amb les deduccions corresponents
del material amortitzat al venciment de l’actual pròrroga convencional (31/12/2014), i
tenint dret el concessionari a la revisió de preus prevista en la clàusula 26 del plec de
clàusules administratives particulars.
2. Iniciar un nou expedient de caràcter ordinari per a la contractació dels referits serveis
públics, encarregant la redacció dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques que l’han de regir als respectius serveis municipals.
3. Notificar aquest acord a URBASER SA, amb l’advertiment dels recursos que s’hi poden
interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Intervenció General i al responsable del
contracte.

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

(...)
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503.- RESOLUCIÓ, SI S'ESCAU, DEL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT PER SECE CONTRA L'ACORD DEL PLE DE 23 DE JULIOL DE 2014, DE
LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INTEGRAL DE
LES INSTALLACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC, ILLUMINACIONS ORNAMENTALS,
INSTALLACIONS SEMAFÒRIQUES, FONTS ARTÍSTIQUES, INSTALLACIONS
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ELÈCTRIQUES I DE LAMPISTERIA DELS EDIFICIS MUNICIPALS I DELS ELEMENTS
DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA DEL TERME MUNICIPAL DE SALOU (EXPEDIENT
6973/2010)

Fets

1. El 15 de desembre de 2003, l’Ajuntament de Salou formalitza amb l’empresa Sociedad
Española de Construcciones Eléctricas, SA (SECE), amb NIF A-08001182, el contracte de
manteniment i conservació integral de les installacions d'enllumenat públic,
illuminacions ornamentals, installacions semafòriques, fonts artístiques, installacions
elèctriques i de lampisteria dels edificis municipals i dels elements de senyalització viaria
del terme municipal de Salou, per un termini de 8 anys comptats des de la data indicada
(fins al 14 de desembre de 2011).
2. El 23 de juliol de 2014, el Ple en sessió ordinària declara extingit, per acabament del seu
termini i de les pròrrogues concedides, el contracte esmentat (acord núm. 501). Així
mateix acorda:

2. “Desestimar les allegacions formulades per SECE en tràmit de vista i audiència de
l’expedient 6973/2010 i, en conseqüència, reconèixer el perjudici econòmic causat
a l’Ajuntament en concepte d’un major cost injustificadament suportat per aquest
en la retribució de la prestació del servei de senyalització viària.
3. Renunciar a la reversió gratuïta dels vehicles i béns totalment amortitzats, així com
d’aquells que ho estiguin parcialment prèvia compensació del valor pendent,
adscrits per SECE a la prestació de la concessió ja que, d’una part, mantenir-los en
estat d’ús perjudicaria econòmicament a l’Ajuntament i, d’altra, per raons de
conveniència, en trobar-se garantida actualment la continuïtat i regularitat dels
serveis pels nous contractistes que ja hi han adscrit els mitjans personals i els
bens necessaris i suficients a tal efecte.
4. Reconèixer i liquidar a SECE, com a saldo resultant de les obligacions econòmiques
pendents d’abonament , la quantitat de 42.481,32 €, dins el termini legalment
establert.
5. Declarar el correcte compliment del contracte per part de l’empresa i ordenar la
cancellació i devolució a l’empresa SECE de les garanties definitives que
s’indiquen a continuació:
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3. El 12 d’agost de 2014, SECE rep la notificació de l’acord esmentat.
4. El 4 de setembre de 2014, SECE interposa recurs potestatiu de reposició (escrit registrat
d’entrada amb núm. 9240) contra l’acord núm. 501 adoptat pel Ple en la sessió ordinària
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la liquidació de les obligacions econòmiques del
contracte formalitzat el 15 de desembre de 2003.
5. El 27 d’octubre de 2014, el lletrat de Serveis Econòmics emet informe sobre el recurs
interposat.

Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’article 117.2 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC), el
termini màxim de que disposa l’Ajuntament per dictar i notificar la resolució del recurs
potestatiu de reposició és d’un més.
Malgrat haver transcorregut aquest termini, l’article 42 de la LRJAP-PAC obliga a
l’Administració a dictar resolució expressa en tots els procediments.
2. D’acord amb l’article 89.5 de la LRJAP-PAC, “l’acceptació d’informes o dictàmens serveix
de motivació de la resolució quan s’incorporin al text d’aquest”. A tal efecte es transcriu
com annex al present acord l’informe emès pel lletrat de Serveis Econòmics en relació al
recurs interposat.
3. La competència per resoldre el recurs de reposició recau en el Ple de l’Ajuntament, atès
que l’acord que ha estat recorregut va ser dictat per aquest òrgan. Contra l’acord que
adopti no es pot tornar a interposar recurs de la mateixa naturalesa.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
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1. Desestimar integrament les pretensions formulades per l’empresa SECE en el recurs de
reposició potestatiu interposat contra l’acord plenari núm. 501, adoptat en la sessió
ordinària de 23 de juliol de 2014, relatiu a la liquidació del contracte administratiu
formalitzat el 15 de desembre de 2003.
2. Notificar aquest acord a l’empresa SECE, amb l’advertiment dels recursos que s’hi poden
interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Intervenció de fons, a la Tresoreria municipal
i als serveis tècnics d’Enginyeria.

Peu de recurs
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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ANNEX
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600.- ASSUMPTES URGENTS

No n’hi ha.

700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

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

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. El passat Ple ordinari del mes de setembre vaig informar del
desgraciat accident d’una nena de sis anys, filla de pares immigrants, produït per la caiguda
del joc infantil de la piràmide de cordes ubicada al costat de l’Espigó del Moll, a
conseqüència de la qual es va trencar greument el fèmur esquerre.
En aquella ocasió, tal i com consta en acta, vostè Sr. Granados em va respondre i cito
textualment: “ja prendrem nosaltres també mesures, s’interessarà la regidora d’Infància per
veure què és el que ha passat, com està aquest expedient i, a més a més, què passa amb
aquesta, diguem, atracció. I si s’ha de millorar la seguretat evidentment que es farà.” I tot
seguit va continuar Sr. Granados dient: “de totes maneres també farem un estudi de la
incidència per veure si hi ha hagut altres casos similars o bé és un cas concret, però no
obstant que es reforcin les mesures”. Això és com va finalitzar aquesta pregunta o aquest
prec que vaig fer.
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Bé ja han passat dos mesos i pico i no tenim cap constància de cap mesura, ni de cap estudi
al respecte a l’entorn d’aquella atracció, ni tampoc se’ns ha informat, però mentrestant,
l’expedient de reclamació de la família davant l’ajuntament ha tingut resposta en forma de
decret del regidor de Serveis Interns, i avui que parlem, en aquest cas, hem parlat molt
d’immigració, doncs val la pena que sapiguem què es va dir en aquest cas, en el qual es
desestima la reclamació que van fer els pares, considerant que la família havia omès el
deure de supervisar a la nena sobre si podia accedir al joc, quan ens consta que no existeix
a dit joc cap referència al possible risc o a l’edat o alçada a partir de la qual es pot accedir al
joc sense risc pels infants que l’utilitzin.
La caiguda de dos metres d’alçada, li dèiem en aquell Ple, d’una nena de sis anys no és
qualsevol cosa, és un fet greu, imputable, des del nostre punt de vista, a les característiques
de l’atracció i al fet que no existeix cap cartell que avisi dels riscos pels infants d’una
determinada edat o alçada, molt més que a la omissió dels pares en la supervisió del joc que
no varen poder fer res més que ser espectadors de la dramàtica caiguda de la seva filla, i
per tant, a la vista de que no tenim constància de que s’hagi fet res en el perímetre, en
l’entorn no hi ha res ni estudi d’incidència, ni valoració de les condicions de seguretat, a la
vista d’això demanem amb tota la fermesa que, per evitar mals més grans, aquesta atracció
es retiri i sigui substituïda per una altra que no ofereixi cap perill per a la integritat física dels
infants.

Sr. Alcalde:
-A veure Sr. Zacarias, evidentment en el moment en què vostè va manifestar això hi va
haver contactes amb la família, es va parlar amb ells, es va revisar l’atracció i, a veure, quan
els tècnics o quan es resol aquest expedient d’aquesta manera Sr. Zacarias doncs jo
m’imagino que aquí han fet una valoració de com han succeït els fets, fets que lamentem,
evidentment que sí, però també és veritat que d’atraccions n’hi ha de dos, de tres, de sis, de
quatre, de vint metres i, en aquest cas en concret, quan hi ha una persona, un nen o una
nena petitona els pares tenen l’obligació in vigilando d’aquests nens per tal que no facin
algun tipus d’acció que els hi pugui ocasionar algun accident. L’atracció va estar revisada, tot
s’ha mirat, està tot correcte, està homologada i, clar, és l’únic cas que s’ha donat i per això
es resol en aquest sentit que entenen que la nena no havia d’estar pujada en aquesta
atracció. Una altra cosa és que digui, no, és que va caure perquè l’atracció estava malament
però clar, va caure, sembla ser pel que estan dient perquè resulta que estava en una
atracció que ella no hi hauria d’haver pujat. Però clar, qui ha de dir a una nena petita no
pugis allà o vés en compte, són qui tenen l’obligació in vigilando, i que són els pares.

Sr. Henar:
-Sr. Granados no em consta que hi hagi, a no ser que s’hagi posat fa un dia o dos, cap avís
ni cap referència a la perillositat en funció, insisteixo, ja ho he dit en la intervenció anterior,
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de l’alçada o de l’edat, etc, no hi ha res. En qualsevol cas, això és l’explicació que vostè ens
dóna però nosaltres seguim insistint que aquesta atracció s’hauria de retirar. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Si vols dir alguna cosa Julia?

Sra. Gómez:
-Sí, que jo vaig parlar amb el tècnic responsable. Això és un fet aïllat, jo no tinc coneixement
que hagi passat més vegades.

Sr. Henar:
-Julia n’hi ha hagut més vegades.

Sra. Gómez:
-Doncs jo no en tinc coneixement, vaig parlar amb el tècnic i tenim la resolució que van fer
des de Serveis Interns i bé, ha sigut un fet d’una nena que va caure però jo no tinc
coneixement que hagin caigut més nens. O sigui que el lloc està homologat, està a la platja,
hi ha sorra, no hi ha res a sota que sigui dolent. Podem collocar un cartell que digui l’edat?
Sí que es pot collocar, al Parc del Carrilet hi ha cartells que diuen l’edat com a informació,
això sí que ho podem fer però el lloc està homologat.

Sr. Henar:
-Perdona, jo crec que hauria estat o seria un detall posar, en aquest cas, alguna referència
d’edat o d’alçada perquè també per l’alçada hi pot haver una canalla de determinada edat
que l’alçada sigui perillosa, però en qualsevol cas Sra. Gómez jo el que li vull dir és que
continuem pensant que, fins i tot així pot tenir un risc que demanem que no s’assumeixi,
simplement. O sigui que el fet que nosaltres haguem posat aquesta qüestió damunt la taula
en un Ple de fa dos mesos i pico, home, el tema del cartell jo crec que hauria d’haver sortit
ja directament. Tot i així, entenem que si es poden tornar a produir casos com aquest
perquè una nena s’escapa, cosa que jo trobo realment poc probable per la complexitat o
estructura d’aquella atracció, però si això pot passar, nosaltres considerem que és molt
perillós, que té un gran risc i estaria bé que es plantegessin vostès, l’equip de Govern, de
retirar-la i posar-ne una altra en el seu lloc que no plantegi o que no presenti aquests riscos.
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Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Zacarias. Alguna intervenció més?

Sr. Brull:
-Sí, una qüestió. A veure, aquest cap de setmana de forts aigüats ens ha sorprès que al
Pavelló fins fa poc s’han fet unes obres de rehabilitació i justament les goteres no han sortit
a la pista sinó que van sortir al bar, o sigui que s’han traslladat. És graciós però no deixa de
ser curiós que acabem unes tasques de rehabilitació de la teulada i tornen a sortir en aquest
cas unes goteres a la mateixa installació. No sé com està aquest tema, és per si se’n té
coneixement i informar-nos com està aquest tema.

Sr. Alcalde:
-Es mirarà a veure quina és realment la causa.

Sr. Ortiz:
-Voldria contestar.

Sr. Alcalde:
-Que contesti el regidor, vinga.

Sr. Ortiz:
-Bona nit. Com molt bé ha dit, l’altre dia que va caure molta aigua ho vam mirar amb els
arquitectes de l’ajuntament i resulta que es van deixar una cosa que estava trencada i
després es va tancar i arreglar tot i l’últim dia que va ploure ja no hi va caure aigua.

Sr. Brull:
-Si està solucionat, però feia por perquè havent-hi hagut aquestes obres de rehabilitació i
xocava una mica perquè estàvem allí al bar amb paraigües.
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Sr. Alcalde:
-Molt bé, gràcies Sr. Brull. Alguna intervenció més?

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Aquesta vegada li han passat, eh.

Sr. García:
-No passa res.

Sr. Alcalde:
-Sr. García, si us plau.

Sr. García:
-Només una pregunta. A veure, al plenari del mes de novembre del 2012 es va presentar
una moció conjunta per part del PSC, UMdC, UTPS i per RDS sobre la regularització dels
tancaments de terrasses i galeries als edificis de Salou.
Aquesta moció finalment es va retirar i es va arribar a un acord unànim, per part de tots els
grups amb representació en aquesta Corporació, el qual manifestava el següent:
“Acord Municipal sobre regularització dels tancaments de terrasses i galeries
La moció que presenten els grups municipals de l’oposició sobre la regularització dels
tancaments de terrasses i galeries als edificis, estableix en la part expositiva per a la seva
aprovació que “es realitzin estudis tècnics i jurídics per a possibilitar el tancament de les
terrasses i galeries”, i “s’elabori una proposta tècnica per a la seva tramitació”.
Al respecte, es manifesta que, actualment, i des de fa més d’un any i mig, des dels serveis
tècnics i jurídics municipals, i per encàrrec del propi alcalde i del govern, s’està estudiant la
possibilitat de regularitzar i normalitzar els tancaments de galeries i terrasses donat que,
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efectivament, és una pràctica que es ve donant en alguns edificis sense estar ajustat a la
legalitat vigent i sense un tractament estètic i formal adequat que uniformitzi aquesta
pràctica; i per tant es requereix d’una nova regulació dels tancaments de galeries i terrasses
en els habitatges, que garanteixi l'estètica i la bona imatge de la ciutat.
Per tant, tots els grups municipals de la corporació manifesten la seva voluntat política
d’estudiar una nova regularització dels tancaments de les galeries i les terrasses en els
habitatges, que garanteixin l'estètica i la bona imatge de Salou.”
Doncs bé, portem més de tres anys i mig perquè la moció es va presentar al novembre del
2012 i llavors ja es deia que es portava treballant més d’un any i mig i encara no sabem res.
Quan podrem veure solucionat aquest problema al nostre municipi Sr. Alcalde?

Sr. Alcalde:
-A veure, em pregunta a mi i ja li contestaré, després ja dirà el regidor. Sr. García vostè ha
estat tres anys al Govern, fa sis mesos que no hi és, són tres anys. Sr. Montagut contesti-li.

Sr. García:
-Sr. Alcalde jo no li estic preguntant això. Jo li estic fent una pregunta molt concreta.

Sr. Alcalde:
-Ha perdut la noció del temps.

Sr. García:
-Sembla ser que vostè encara vulgui tenir-me al Govern, és que sembla que vostè encara em
vulgui tenir al Govern. Però jo estic a l’oposició Sr. Alcalde, això ho ha d’assumir, estic a
l’oposició.

Sr. Alcalde:
-Sr. García ni jo ni cap regidor el volem al Govern, això li puc garantir. Però miri, vostè quan
parla, parla de fa tres anys que no en sabem res, si vostè ha estat al Govern Sr. García i
només fa sis mesos que està fora, no parli en aquests termes perquè dóna la sensació que
vostè ha estado ausente, que és veritat.
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Sr. García:
-Sr. Alcalde, miri, li explicaré una cosa, vostè abans feia referència a la lleialtat, doncs miri,
aquest és un exemple de la lleialtat que ha tingut el Grup Municipal Popular amb aquest
Govern, que fins i tot veient coses que no s’estaven fent bé i que no es solucionaven hem
sigut lleials, hem sigut lleials Sr. Alcalde, fixi’s. Però ara estem, ho torno a recordar, ara
estem a l’oposició i això jo sé que li costa de pair perquè no li agrada que li portin la
contrària. Però ara estem a l’oposició, li agradi o no li agradi, i farem la nostra tasca
d’oposició. Tot i que no li agradi Sr. Alcalde, això ho pot tenir ben clar.

Sr. Alcalde:
-Que estigui a l’oposició ens encanta.

Sr. García:
-En qualsevol cas jo he fet una pregunta molt concreta i com sempre, com diu el Sr.
Zacarias, al final acaba sent això una espècie de frontón perquè vostè contesta una cosa que
no té res a veure i acabem amb una espècie de debat estèril que no té res a veure amb la
pregunta que jo li he formulat.

Sr. Alcalde:
-Un aclariment Sr. García, vostè confon la irresponsabilitat amb la lleialtat, compte. En tot
cas, el seu acte, deixi’m acabar, és un acte d’omissió no és un acte de lleialtat, és un acte
d’irresponsabilitat.

Sr. García:
-Jo ho tinc claríssim el que és cada cosa. Algú em pot contestar a la pregunta?

Sr. Montagut:
-Sr. García, si em permet?

Sr. García:
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-Digui, digui.

Sr. Montagut:
-D’acord. Alcalde, si em permet contestar-li? A veure, efectivament a l’Ajuntament de Salou
derivat d’aquesta moció porta anys treballant en aquest tema. Ha passat per Comissió però
potser doncs aquell dia no hi era, o potser no ho va entendre, o no li vam saber explicar bé,
a l’última resolució de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona respecte a un informe que es
va fer pels Serveis Tècnics Municipals sobre aquest aspecte, demanant quina serien les
possibles solucions que l’ajuntament n’exposava algunes i que demanaven coneixement a la
Comissió d’Urbanisme de Tarragona, en aquest informe molt elaborat pels STM, que hi van
treballar durant algun temps, es va contestar des de la Comissió d’Urbanisme que això tenia
que anar per revisió del planejament. Una revisió del planejament és un tràmit molt costós,
econòmic, de temps i que, evidentment, ens portaria molt de temps per solucionar aquest
problema. Què s’ha fet? Com que aquest és un tema que ens preocupa i que ho volem
solucionar l’abans possible, es va contactar amb un despatx d’advocats especialistes en
aquests temes d’ordenances de tancaments que ja ha fet altres treballs i al gener d’aquest
any vinent l’Ajuntament de Salou contractarà els serveis d’aquests advocats per mirar
d’elaborar una ordenança específica que resolgui aquest tema. Per tant, seguim treballant,
és un tema farragós, complicat, complexe però que té els seus passos. I després d’aquesta
contesta a la Comissió nosaltres al gener, perquè ara no hi ha disposició pressupostària, per
cert, doncs farem aquesta contractació i intentarem buscar aquesta solució.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Montagut. Alguna pregunta més? No? Doncs, s’aixeca la sessió. Fins a la
propera.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 22:47 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el
vicesecretari, en dono fe i estenc la present acta, que signa amb mi el Sr. Alcalde.

L’ALCALDE,

EL VICESECRETARI,
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