Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²552229714E5Y4K3601SZ,»
²552229714E5Y4K3601SZ,»
552229714E5Y4K3601SZ

Codi de document

SECYI0AT

Núm. d’expedient

05-05-14 11:12

Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/4/2014
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 30 D'ABRIL DE 2014
****************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores del
dia 30 d'abril de 2014, es reuneix el Ple de l’Ajuntament presidit pel Sr. PERE GRANADOS
CARRILLO, com a Alcalde-President, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra

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

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

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

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 26 DE MARÇ DE 2014
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 26 de març de 2014, el Ple de
l’Ajuntament l’APROVA, per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 1334 FINS AL NÚMERO
2151 DE L'ANY 2014
Es dóna compte dels decrets des del número 1334 fins al número 2151 de l’any 2014. El Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

300.- SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES
ELECTORALS AMB MOTIU DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL 25
DE MAIG DE 2014

ANTECEDENTS
Reial Decret 213/2014, de 31 de març, pel qual es convoquen eleccions de diputats al
Parlament Europeu, que es celebraran el dia 25-05-2014.

NORMATIVA APLICABLE
Article 26 de la vigent Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del règim electoral general, que
diu:
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“1. La formación de las Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de las
Juntas Electorales de Zona.
2. El Presidente y los vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre la
totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la Mesa correspondiente, que
sepan leer y escribir y sean menores de setenta años, si bien a partir de los sesenta y cinco
años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días. El Presidente deberá tener el
título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo Grado, o subsidiariamente el de
Graduado Escolar o equivalente.
3. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los
miembros de la Mesa.
4. Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días vigésimo quinto y vigésimo
noveno posteriores a la convocatoria”.

ACORD

El Ple procedeix al sorteig per a la constitució de les 19 meses electorals d’aquest municipi,
(publicades al BOP de Tarragona núm. 81, de data 07-04-2014), com a membres de mesa,
per al càrrec de President i Vocal, entre els electors inclosos en el Cens Electoral de Salou
que reuneixin les condicions requerides per normativa, una vegada complertes les formalitats
legals establertes, quedant designades les persones que tot seguit s’indica.

(El resultat del sorteig figura a l’acta original)
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Sr. Alijo:
-Aquest sorteig es fa amb un programa informàtic i al final de la sessió es donarà còpia als
diferents grups polítics del resultat del sorteig.

Sr. Alcalde:
-Per tant, Sr. Secretari en aquest moment s’està procedint al sorteig?

Sr. Alijo:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-I després quan finalitzi la sessió es farà entrega material dels documents. Doncs, molt bé.
Moltes gràcies.

400.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

401.- APROVAR, SI S'ESCAU, LES TARIFES DEL SERVEI PÚBLIC D'APARCAMENT
DE VEHICLES AUTOMÒBILS EN L'ÀMBIT DEL CARRER BARBASTRE (ANY 2014)
Fets
1. El 10 d’abril de 2003, l’Ajuntament de Salou i l’empresa LUÍS BATALLA, SA formalitzen el
contracte administratiu per a la construcció i posterior explotació, en règim concessional,
del pàrquing de l’àmbit del carrer Barbastre, per un termini de 50 anys.
2. El 20 de desembre de 2007, el Ple autoritza al contractista la cessió de la concessió a
favor de LUBASA APARCAMIENTOS SLU, amb la qual el cessionari queda subrogat a tots
els efectes en la posició jurídica del cedent.

 4
96
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

²552229714E5Y4K3601SZ,»
²552229714E5Y4K3601SZ,»
552229714E5Y4K3601SZ

Codi de document

Núm. d’expedient

SECYI0AT

05-05-14 11:12

3. El 3 d’abril de 2014, l’empresa LUBASA APARCAMIENTOS SLU sollicita l’aprovació d’un
increment de les tarifes del pàrquing per a l’any 2014 (escrit amb registre d’entrada núm.
3778), una vegada aplicat el percentatge del 0,3% de variació de l’IPC corresponent a
l’any 2013 resultant, segons els seus càlculs, el següent:

Del minut 1 al 300
Del minut 300 en endavant

Preu minut
0,0480 €
0,0311 €

Preu hora
2,88 €
1,86 €

Màxim diari
23,75 €

4. El 8 d’abril de 2014, l’economista municipal cap de la Secció Econòmica, Comptable i
Pressupostària emet informe sobre la proposta de revisió de les tarifes del servei
d’aparcament soterrani del carrer Logronyo per a l’exercici 2014.

Fonaments de dret
1. De conformitat amb la clàusula onzena del contracte de gestió de serveis públics
formalitzat el 10 d’abril de 2003, l’Ajuntament autoritza a l’empresa concessionària a
aplicar un règim de tarifes per hora o fracció i d’abonaments mensuals, les quals “es

revisaran anualment d’acord amb les variacions que experimenti l’IPC estatal interanual
(desembre-desembre) i prèvia sollicitud escrita del concessionari”.
No obstant, a partir de l’1 de setembre de 2007, les empreses que gestionen
aparcaments en règim de concessió administrativa, en la modalitat d’estacionament
rotatori, han hagut d’adaptar el preu als minuts d’ocupació de la plaça, de conformitat
amb el que disposa la Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels
consumidors i usuaris (publicada en el BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2006).
2. D’acord amb el que disposa 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’aquesta”. A aquests efectes es reprodueix a continuació l’informe
emès el 8 d’abril de 2014 per l’economista municipal:

“Els preus proposats pel concessionari no estan ben calculats, en no
correspondre’s l’increment amb l’IPC estatal de l’any 2013, d’acord amb la
Clàusula 16ª del Plec de condicions i 11ª del Contracte del servei. El quadre de
tarifes correcte, obtingut de l’aplicació de l’IPC als preus de l’any anterior, és el
següent:
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3. La competència per resoldre aquest expedient correspon al Ple de l’Ajuntament, donat
que va ser l’òrgan municipal que va adjudicar el contracte.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:

1. Aprovar les tarifes del servei públic d’aparcament de vehicles automòbils en l’àmbit del
carrer Logronyo per a l’any 2014:

2. Recordar al concessionari la seva obligació d’exposar al públic el quadre de tarifes
aprovat, de forma visible i permanent, en les installacions de l’aparcament.
3. Notificar aquest acord a LUBASA APARCAMIENTOS SLU, amb l’advertència dels recursos
que s’hi poden interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Intervenció General.
Peu de recurs
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. Alternativament, i de
forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
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402.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES TARIFES DEL SERVEI PÚBLIC D’APARCAMENT
DE VEHICLES AUTOMÒBILS EN L’ÀMBIT DE LA PLAÇA CORONA D’ARAGÓ (ANY
2014)

Fets
1. El 28 d’abril de 1994, el Ple de l’Ajuntament adjudica a l’empresa INICIATIVA DE
SERVEIS SALOU SL una concessió administrativa per a la construcció i posterior
explotació, per un termini de 50 anys, d’un aparcament semisoterrani a la plaça de la
Corona d’Aragó, que es formalitza en escriptura pública el 27 de setembre de 1994.
2. En els antecedents de la concessió està documentada la dissolució de l’empresa
contractista, amb cessió global del seu actiu i passiu i subrogació en tots els seus drets i
obligacions a títol de successió universal a favor de la societat PARBLA SL, i la fusió per
absorció d’aquesta per part del seu soci únic, SABA APARCAMIENTOS SA, actual gestor
de l’aparcament (expedient 4284/2011).
3. El 27 de març de 2014, SABA APARCAMIENTOS SA sollicita l’aprovació de les tarifes que
regiran a l’aparcament de la plaça de la Corona d’Aragó durant l’any 2014, comunica quin
serà el període de funcionament per aquesta temporada i aporta la memòria de gestió
corresponent a l’exercici 2013 (escrit registrat amb núm. d’entrada 3.458).
4. L’1 d’abril de 2014, l’economista municipal cap de la Secció Econòmica, Comptable i
Pressupostària emet informe sobre la proposta de modificació de les tarifes del servei
d’aparcament soterrani de la Plaça Corona d’Aragó per a l’exercici 2014.

Fonaments de dret
1. De conformitat amb la concessió d’obres i serveis de construcció i explotació de
l’aparcament de la Plaça Corona d’Aragó formalitzada en escriptura pública el 27 de
setembre de 1994, l’Ajuntament autoritza a l’empresa concessionària a aplicar un règim
de tarifes en la modalitat d’aparcament de rotació (hora o fracció i màxim per dia) i en la
modalitat de pupillatge (quota mensual).
No obstant, a partir de l’1 de setembre de 2007, les empreses que gestionen
aparcaments en règim de concessió administrativa, en la modalitat d’estacionament
rotatori, han hagut d’adaptar el preu als minuts d’ocupació de la plaça, de conformitat
amb el que disposa la Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels
consumidors i usuaris (publicada en el BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2006).
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De conformitat amb la base X del plec de bases jurídiques i economicoadministratives de
la concessió, les tarifes del servei “podràn ser revisades anualment per tal de poder

repercutir l’increment o disminució de l’IPC”.
2. D’acord amb el que disposa 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’aquesta”. A aquests efectes es reprodueix a continuació l’informe
emès l’1 d’abril de 2014 per l’economista municipal:

3. El plec de bases jurídiques i economicoadministratives de la concessió, en la seva base
XII.5, estableix l’obligació del contractista de prestar els serveis “durant tot l’any”. No
obstant, preveu que l’Ajuntament pugui autoritzar la “supressió del servei d’aparcament

horari fora de la temporada turística en el supòsit de que el nombre d’usuaris d’aquesta
modalitat del servei fos notòriament reduït”.
El Ple municipal, en sessió de 25 de març de 2004, va autoritzar limitar el període de
funcionament a la Setmana Santa i als mesos d’estiu (acord núm. 506, expedient
56/2004).
4. La competència per resoldre aquest expedient correspon al Ple de l’Ajuntament, donat
que va ser l’òrgan municipal que va adjudicar el contracte.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
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1. Aprovar les tarifes del servei públic d’aparcament semisoterrani en la plaça de la Corona
d’Aragó per a l’any 2014:
De la 1ª a la 9ª hora
Màxim diari (de 9 a 24 h)

0,043242 €/minut
23,35 €

2. Recordar al concessionari la seva obligació d’exposar al públic el quadre de tarifes
aprovat, de forma visible i permanent, en les installacions de l’aparcament.
3. Fixar el calendari de funcionament de l’aparcament de la la plaça de la Corona d’Aragó
per a l’any 2014:
Del 17 d’abril a les 10.00 h fins el 21 d’abril a les 19.00 h
Del 21 de juny a les 10.00 h fins el 31 d’agost a les 21.00 h
4. Notificar aquest acord a SABA APARCAMIENTOS SA, amb l’advertència dels recursos que
s’hi poden interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Intervenció General.

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

403.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL
SERVEI MUNICIPAL D’IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES, LA SEVA RETIRADA DE LA
VIA PÚBLICA PER MITJÀ DE GRUA I EL POSTERIOR TRASLLAT AL DIPÒSIT
MUNICIPAL, FORMALITZAT EL 15 DE JUNY DE 2005
AMB L’EMPRESA
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.

Fets
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1. El 15 de juny de 2005, l’Ajuntament formalitza amb l’empresa ESTACIONAMIENTOS y
SERVICIOS, SA el contracte de gestió del servei municipal d’immobilització de vehicles,
la seva retirada de la via pública per mitjà de grua i el posterior trasllat al dipòsit
municipal per un termini improrrogable de 8 anys, comptats des de l’1 de juliol de 2005
(fins a 30 de juny de 2013).
Amb caràcter previ, el contractista constitueix a la caixa municipal la garantia definitiva
per import de 18.000 €.
2. El 29 de novembre de 2012, el regidor delegat de Serveis Interns, Contractació i
Patrimoni designa al cap del Servei Tècnic d’Enginyeria interventor tècnic a l’empresa
EYSSA (Decret núm. 7389/2012).
3. El 28 de maig de 2013, la Junta de Govern Local declara el contracte en situació de
pròrroga forçosa pel període comprès entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2013 o, en
cas d’excedir aquest, fins el moment en que l’empresari seleccionat en el procediment de
licitació núm. d’expedient 7344/2012 es faci càrrec de la prestació d’aquests serveis
(acord 202, punt 3).
4. L’11 d’abril de 2014, el delegat de l’empresa EYSSA presta la seva conformitat a les
dades que figuren en l’informe econòmic municipal relatiu a la liquidació del contracte.
5. A l’expedient 7355/2012 s’incorporen diversos informes tècnics, econòmics i jurídics per a
que l’òrgan de contractació disposi dels elements de judici necessaris per adoptar el
corresponent acord.

Fonaments de dret
1. Aquest òrgan de govern comparteix i assumeix com a pròpies les conclusions de l’informe
jurídic de 14 d’abril de 2014 (document amb codi AUPAC COPYI0YS), que s’adjunta com
annex i en el qual fonamenta l’acord que adopta a continuació.
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”.

2. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient de liquidació de la concessió és el Ple,
en quant que òrgan de contractació.

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. Declarar extingit, per acabament del seu termini i de la pròrroga concedida, el contracte
de gestió del servei municipal d’immobilització de vehicles, la seva retirada de la via
pública per mitjà de grua i el posterior trasllat al dipòsit municipal, formalitzat el 15 de
juny de 2005, amb l’empresa ESTACIONAMIENTOS y SERVICIOS SA.
2. Declarar ja efectuada, a la finalització del termini de pròrroga de la concessió, la reversió
gratuïta a l’Ajuntament de la grua totalment amortitzada, model IVECO C50A10, amb
matrícula 3364DMF i data de matriculació de 29 de juny de 2005, del dipòsit cedit en ús
ubicat al centre logístic de serveis municipals polígon 33, parcella 129-216 i del caixer
automàtic adscrit al servei de gestió d’entrega dels vehicles retirats de la via pública,
parcialment amortitzat, tots ells en normals condicions operatives d’utilització.
3. Compensar a EYSSA en la quantia de 19.136,80€ en concepte d’import pendent
d’amortitzar de l’indicat caixer, dins el terminis legalment establerts.
4. Renunciar a l’exercici del dret a la reversió del vehicle grua amb matrícula 3391DMF,
amortitzat parcialment, d’una part, pel cost econòmic que representaria i, d’altra, per la
innecessarietat per a la prestació del servei, ja que aquest compta actualment amb els
mitjans mecànics necessaris i suficients segons les estipulacions contractuals.
5. Declarar que no hi ha factures pendents de liquidar a favor del contractista per
obligacions econòmiques derivades de la prestació dels serveis.
6. Declarar el correcte compliment del contracte per part de l’empresa i ordenar la
cancellació i devolució a l’empresa EYSSA de la garantia definitiva per import de
18.000 €, constituïda a la caixa municipal mitjançant aval núm. 404915 de l’entitat Banc
de Sabadell (núm. operació 2005 33011533, de 08.06.2005).
7. Comunicar als òrgans externs competents, als efectes estadístics i de fiscalització, la
informació relativa a l’extinció d’aquesta concessió.
8. Notificar aquest acord al contractista, amb l’advertència dels recursos que s’hi poden
interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Tresoreria municipal, a la Intervenció
General , als serveis tècnics municipals d’Enginyeria i a la Policia Local.

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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404.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA I LES
COMPLEMENTÀRIES D’AQUESTA CONSTITUÏDES PER L’EMPRESA AZAHAR
JARDINERIA Y RIEGOS S.A. EN EL CONTRACTE DE JARDINERIA PÚBLICA
FORMALITZAT EL 31 DE MARÇ DE 2003
Fets

1. El 7 de setembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament resol l’expedient incoat per a la
liquidació del contracte de gestió del servei públic de parcs i jardins formalitzat el 31 de
març de 2003 amb l’empresa AZAHAR JARDINERIA Y RIEGOS SA.
En el punt 5 de la part dispositiva de l’acord de liquidació (núm. 403 de l’ordre del dia), el
Ple acorda “retenir la garantia definitiva del contracte i la resta d’avals constituïts per raó

de les modificacions acordades fins al límit màxim de 3 anys comptats des de la data
d’extinció del contracte (fins el 28 de febrer de 2014) o, en altre cas, fins que AZAHAR
JARDINERIA y RIEGOS SA acrediti de forma fefaent el compliment i liquidació de tota
classe d’obligacions laborals i de seguretat social contreta amb els treballadors adscrits a
la concessió i cedits a les noves empreses prestadores del servei de jardineria.”
Fonaments de dret
1. No consta en aquest Ajuntament que la mercantil AZAHAR JARDINERIA Y RIEGOS SA
hagi acreditat el compliment i liquidació de tota classe d’obligacions laborals i de
seguretat social contreta amb els treballadors adscrits al contracte formalitzat el 31 de
març de 2003 i cedits a les noves empreses adjudicatàries del servei de jardineria.
No obstant, en haver transcorregut el termini de tres anys des de la data d’extinció del
contracte (28 de febrer de 2011), la retenció administrativa practicada sobre les
garanties constituïdes per l’empresa per un import total de 232.891,51 € queda sense
efectes i, per tant, és procedent acordar ara la seva cancellació i devolució.
2. La competència per resoldre aquest expedient correspon al Ple en tractar-se de l’òrgan
que va convocar la licitació del contracte de gestió del servei de la jardineria pública.
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 vençut, amb data 28 de febrer de 2014, el termini de tres anys de retenció de la
garantia definitiva i de les complementàries per modificacions contractuals constituïdes
per l’empresa AZAHAR JARDINERIA Y RIEGOS SA, amb NIF A-12.029.559, en la caixa
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municipal per respondre del correcte compliment del contracte formalitzat el 31 de març
de 2003.
2. Ordenar, per tant, a la tresoreria municipal la cancellació i devolució a l’empresa de les
següents garanties (definitiva i complementàries d’aquesta):
Import
150.000,00 €
18.967,72 €
63.923,79 €

Número operació
caixa
2003 33004636
2004 33004216
2006 33015112

Data dipòsit
a caixa
17.3.2003
12.3.2004
28.7.2006

Document

Entitat

assegurança de caució núm. 030005
aval núm. 22171/04C
aval núm. 30587/06C

CESCE
SGR

3. Notificar aquest acord a AZAHAR JARDINERIA y RIEGOS SA, amb l’advertiment dels
recursos que s’hi poden interposar en contra, i donar-ne trasllat a Tresoreria.

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.

405.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL 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 VIÀRIA DEL TERME MUNICIPAL DE SALOU, FORMALITZAT AMB
L’EMPRESA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S. A.
(SECE)

Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Bé, el punt 405, Sr. Secretari, tal i com ja ho he comunicat als portaveus dels grups
municipals de l’Ajuntament de Salou, es retira de l’ordre del dia, si us plau. Queda retirat.

406.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL "SERVEIS MANCOMUNATS D'INCINERACIÓ
DELS RESIDUS URBANS" PER ADAPTACIÓ A LA LLEI 27/2013, DE 27 DE
DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ
LOCAL
Atès que d'acord amb el dret que reconeix als municipis l'article 44 de la Llei 7/1985,de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'Ajuntament de Salou és soci mancomunat
de la Mancomunitat Intermunicipal, “Serveis Mancomunats d'Incineració de Residus Sòlids
Urbans”, juntament amb els ajuntaments de Cambrils, Constantí, La Canonja, Reus,
Tarragona, Valls i Vila-seca, amb la finalitat, segons disposa l'article 1 dels estatuts vigents,
d'executar obres i serveis de la seva competència, d'acord amb l'article 6 dels esmentats
estatuts, i essent el seu objecte, “la construcció i administració d'una planta incineradora de

residus urbans amb recuperació d'energia, de capacitat suficient per atendre el volum de
residus urbans que anualment es produeixen en els municipis que la integren, i amb
possibilitat d'ampliació si les circumstàncies així ho aconsellen.”
Atès que en data 20 de març de 2014 la Junta General de la Mancomunitat Intermunicipal
“Serveis Mancomunats d'Incineració de Residus Urbans” va adoptar acord en virtut del qual
s'aprovà inicialment la modificació dels estatuts d'aquest ens local, en compliment del
mandat contingut a la Disposició Transitòria Onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de sostenibilitat i racionalització de l'Administració local.
Atès que segons es desprèn de l'ofici i l'acord adoptat per la Junta General de la
Mancomunitat, aquest ha estat tramès a l'Ajuntament, per tal que la modificació d'estatuts
al mateix temps se sotmeti a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant la
inserció al tauler d'edictes d'aquest ajuntament i, així mateix, sigui aprovat per la majoria
absoluta del Ple de la Corporació.
Vist allò previst als articles 44 i 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.
Vist l'article 54.1 b) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
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Vist, allò que disposen els articles 115 a 122 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en particular,
l'article 120.1 del mateix text legal, a tenor del qual, la modificació dels estatuts s'ha
d'aprovar per acord de la majoria absoluta del ple dels ajuntaments que formen part de la
Mancomunitat.
Vistos, així mateix, els articles 48 a 50 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
Vistos els articles 23.3, 24 i 34 dels Estatuts de la Mancomunitat.
Vist l'informe emès per la Secretaria General de l’Ajuntament de data 3 d’abril de 2014.
Atès que per a l'adopció d'aquest acord és competent el Ple de l’Ajuntament per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- Aprovar la modificació d'estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal, “Serveis
Mancomunats d'Incineració de Residus Urbans” d'acord amb la modificació aprovada
inicialment per la Junta General de la Mancomunitat en sessió del dia 20 de març de 2014,
condicionada a la no presentació d'allegacions ni suggeriments durant el tràmit d'informació
pública al qual resta sotmès l'acord de la Junta General i la modificació d'estatuts.
Una vegada transcorregut el termini d'informació pública, si no han estat presentades
allegacions, aquest acord esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord
exprés.
SEGON.- Comunicar a la Mancomunitat Intermunicipal, “Serveis Mancomunats d'Incineració
de Residus Sòlids Urbans” l'adopció d'aquest acord.

407.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PETICIÓ
SOLLICITADA PER UN FUNCIONARI DE LA CORPORACIÓ

DE

COMPATIBILITAT

Identificació de l’expedient
De l’aprovació, si s’escau, de la petició de compatibilitat sollicitada per un funcionari de la
Corporació.
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Tràmit: Acord de Ple

Fets
1. El 7 de gener de 2014 té entrada al Registre General de la Corporació (R.E. número
108), instància del funcionari de carrera, senyor M. H. M., sergent de la policia, dirigida al
senyor Alcalde, adjuntant escrit on, sobre la base d’una argumentació jurídica, demana
que li sigui reconeguda la compatibilitat per a exercir com advocat atenen a la seva
condició de funcionari de carrera.
2. Que l’esmentat funcionari ocupa en propietat una plaça de sergent de la policia dins de la
plantilla de la Corporació.
3. Vist l’informe jurídic, de data 10 de març de 2014, emes pel Cap del Servei de RRHH,
Organització i Qualitat, on es conclou que d’acord amb jurisprudència es podrà concedir
la compatibilitat al funcionari senyor M. H. M., per tal d’exercir l’advocacia.

Fonaments de dret
1. Considerant el que disposa la Disposició Final tercera de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
2. Considerant que al tractar-se d’un funcionari de carrera, a l’interessat se li ha d’aplicar la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, desenvolupada pel Reial Decret 598/1985, de 30
d’abril.
3. Considerant que l’article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de Policies Locals de
Catalunya estableix que “La condició de policia local és incompatible amb l’exercici de cap

altra activitat pública o privada, feta excepció de les activitats no incloses en la legislació
reguladora de les incompatibilitats.”
4. Considerant que l’interessat vol exercir una segona activitat privada com advocat i
aquesta no es troba inclosa en el llistat que enumera l’article 19 com a excepcions al
règim d’incompatibilitats.
5. Considerant que l’exercici de l’advocacia per un agent de la policia local resulta ser
apriorísticament una activitat incompatible, nogensmenys la interpretació jurisprudencial
del règim d’incompatibilitats dels membres del cos de la policia local s’ha anat
aproximant als membres d’altres cossos de seguretat de l’Estat com és la Guàrdia Civil o
la Policia Nacional i, en aquest sentit, la Sentència recent del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, de data 11 d’abril de 2013 tracta un cas homòleg al que se’ns planteja i es
resol de forma favorable a l’interessat amb el següent argument previst en el fonament
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de dret segon de la Sentència 423/2013 quan diu: “SEGUNDO. En el presente supuesto,
la cuestión objeto de debate viene determinada por la pretensión del recurrente,
miembro de la Guardia Urbana de Lleida, de que se le reconozca el derecho a
compatibilizar su trabajo en dicho Cuerpo con el ejercicio privado de la Abogacía, con el
condicionado que expone en el Suplico de su demanda. Llegados a este punto, y como
antes se ha expuesto en el Fundamento Jurídica Primero, letra b), con referencia a no
estar concebida la apelación como una repetición del proceso de instancia, debe hacerse
constar que la misión de esta Sala no es la de llevar a cabo un segundo juicio sobre la
cuestión objeto de debate, sino la de examinar y analizar la valoración que el Juez "a
quo" ha llevado a cabo sobre la actividad probatoria practicada, y si la conclusión a la
que ha llegado se halla o no ajustada a Derecho y a la resultancia de dicha prueba, y en
tal sentido, y tras el oportuno estudio, se llega a la conclusión de que la Sala, en el caso
presente, debe compartir el criterio que se establece en la sentencia apelada, que
estudia y analiza la cuestión planteada y llega a una conclusión estimatoria que esta Sala
entiende correcta, por lo que todo ello es asumido y reproducido en la presente. No son
de apreciar las alegaciones que verifica la demandada apelante en orden a la no
aplicación de la jurisprudencia dictada con ocasión de peticiones al respecto por parte de
miembros de la Guardia Civil, al caso presente, dada la distinta naturaleza y
reglamentación de ambos Cuerpos- Guardia Civil y Policía local- pues, si bien es cierto
que la primera tiene un carácter y organización de Institución militar, con la obvia
dependencia en ese campo del Ministerio de Defensa, si bien solamente en lo que a
misiones estrictamente militares se refiere, no es menos cierto que su dependencia
orgánica y funcional lo es del Ministerio del Interior, teniendo relación también con otros
Departamentos ministeriales en determinadas funciones, por ejemplo con el Ministerio de
Hacienda en la materia de Resguardo Fiscal del Estado, por lo que básicamente sus
funciones son de índole totalmente civil y por ello sujetas al régimen de
incompatibilidades de los funcionarios civiles del Estado, sin perjuicio de las que en el
campo estrictamente militar puedan afectarles, también, y no en exclusiva, como tales.
Es por ello por lo que la legislación en materia de incompatibilidades les es plenamente
aplicable, al igual que a los componentes de las Policías locales, y, por tal razón, la
jurisprudencia al efecto dictada por el T.S. y por los T.S.J. les es también aplicable a
ambos Cuerpos, como recoge la sentencia apelada, siendo plenamente aplicable, por
tanto, a la Policía local el mismo criterio que se siguió con la Guardia Civil. No supone
obstáculo para ello el que las sentencias de T.S. hayan sido dictadas en extensión de
efectos, sin un pronunciamiento propio sobre el fondo de la cuestión, esto es, si la
compatibilidad se había de conceder o no, pues resulta suficiente con ese dictado en
extensión, y sentido en que lo ha sido, todo lo cuál indica y demuestra, como dice la
sentencia apelada, una línea doctrinal que cambia radicalmente los criterios imperantes y
establecidos por la STS de 23 de enero de 1990 . Tampoco se puede apreciar la
alegación referida a que el TS no contemplaba en ningún caso la situación y normativa
específica de la Policía al referirse a la Guardia Civil, pues, como antes se dice,
prescindiendo del aspecto militar, carente de transcendencia en este aspecto, los
Cuerpos policiales públicos, de toda índole y, por tanto, las Policías locales, y la Guardia
Civil, se rigen por la misma normativa sobre incompatibilidades y que se menciona en los
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Fundamentos Jurídicos Segundo y Tercero de la sentencia apelada, así como la
normativa de las leyes Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, L.O. 2/86, de 13 de
Marzo , y ley catalana 16/91, de 10 de julio, de Policías locales de Catalunya, no
cabiendo, por tanto, ninguna duda en este sentido. Asimismo, no es de estimar la
alegación de la apelante sobre la STS de 12/6/01 , dictada en recurso e casación en
interés de ley, y que interpreta la Administración como referida a que ha de atenderse a
la incompatibilidad abstracta o general solamente, por ser la única que menciona la ley,
prescindiendo de toda valoración de si en el caso concreto se produce una efectiva
incompatibilidad. Obviamente, y de acogerse tal interpretación, se daría la situación que
menciona el actor en el apartado QUINTO de se su escrito de contestación a la
apelación, pues se establecería una situación de prohibición en todo caso, y carecerían
de razón de ser las disposición contenidas en los arts. 12, 13, 14 y concordantes de la ley
53/84, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas ni
tampoco el art. 11 y concordantes del R.D. 598/85, de 30 de Abril, de Incompatibilidades
del Personal que menciona. Son también de acoger las argumentaciones de la sentencia
apelada con respecto al dictamen del Consejo de Estado de 20 de junio de 2002, pues,
sin perjuicio de no ser fuente de Derecho, como dice la apelante, es de un indudable
valor orientativo en la presente cuestión de fondo, sin que la mención diferenciadora que
hace tal apelante, y basada en la renuncia al exceso del 30% del complemento específico
señalado al puesto de trabajo del actor, que se daba en aquél caso y no en el presente
tenga mayor transcendencia, pues, obviamente, y una vez admitida la compatibilidad, se
fijarían las condiciones de toda índole, incluso económicas, para su concesión, extremos
que ya se manifiestan por el actor en su petitum pormenorizadamente, y recoge la
sentencia ya con mayor amplitud al mencionar las "limitaciones que la normativa sobre
incompatibilidades establezca", obviamente en todos los aspectos. Por último, y en
cuanto a la alegación Octava de la apelante, se dan por reproducidos los argumentos que
al respecto hace el actor apelado en su apartado Octavo. En virtud de todo lo que ha
quedado expuesto, y considerando correctas las argumentaciones de la sentencia
apelada, este Tribunal entiende procedente la confirmación de la misma, con la
consecuente desestimación de la apelación interpuesta contra ella.”
6. Considerant que el fet de reconèixer la compatibilitat per exercir l’activitat privada
comportarà l’aplicació automàtica del que disposen els arts. 11 a 15 de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, així com les disposicions comuns dels arts. 16 a 20 del mateix text
legal.
7. Considerant que per tal d’atorgar la compatibilitat en el sector privat s’ha de tenir en
consideració les següents premisses:
a) En cap cas, l’activitat privada es relacionarà directament amb la que realitza a la
unitat o servei on està adscrit.
b) Tampoc l’activitat privada requerirà o podrà requerir la coincidència d’horari o
presència física de l’interessat amb el que tingui atribuït a l’àmbit local.
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c) No podrà realitzar activitats privades en els assumptes en què intervingui o hagi
intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del lloc
públic.
d) En cap cas, la suma de les jornades de l’activitat municipal i l’activitat pública no
podrà superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local
incrementada en un 50%.
8. Considerant que les activitats en el sector privat que no es poden fer són:

a) “El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea
por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares,
en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos
años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen en especial
en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a
quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.
b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o
Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente
relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que
preste sus servicios el personal afectado.
c) El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo orden en
Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o
suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o
aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.
d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades
a que se refiere el párrafo anterior”.
9. Article 333 a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, on s’estableix que correspon al Ple de la
Corporació o òrgan màxim de l’entitat local, adoptar acords resolutius sobre atribucions
de compatibilitat o incompatibilitat.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CiU, 3 del PP, 1 de UTPS i 1 de la
regidora no adscrita) i 9 abstencions (5 del PSC, 2 de UMdC, 1 de UTPS i 1 de RDS), el
següent:
1. Autoritzar la sollicitud del funcionari de carrera, senyor M. H. M., de comptabilitzar
l’exercici del seu lloc de treball de sergent de la policia de la Corporació, amb l’exercici de
l’advocacia, sense que en cap cas aquest exercici pugui menyscabar o impedir l’estricte
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compliment dels seus deures o obligacions com a funcionari, comprometre la seva
imparcialitat o independència o perjudicar l’interès general.
L’eficàcia d’aquesta autorització queda supeditada a les condicions i limitacions, que tot
seguit es detallen, així com en l’exercici de les activitats següents :
a) Quan el resultat de l'activitat professional hagi de ser sotmès a autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti
serveis el personal.
b) Quan l'activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la
unitat o servei a què estigui adscrit el personal.
c) Quan l'activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d'horari
o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l'entitat local.
d) La pertinença a consells d'administració o òrgans rectors d'empreses o
entitats privades si l'activitat d'aquestes està directament relacionada amb les
que realitzi en la dependència, servei o organisme en què presti els seus
serveis em l'entitat local.
e) La realització d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja
sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d'entitats o de
particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos
darrers anys o en les que hagi d'intervenir per raó del lloc públic.
f) L'exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries,
contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o
administradores de monopolis o amb participació o aval de l'entitat local, sigui
quina sigui la configuració jurídica d'aquelles.
g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què
es refereix l'apartat f).
h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d'interessos de
particulars davant l'entitat local o dels seus organismes.
2. El senyor M. H. M. no podrà invocar la seva condició pública ni fer-ne ús per a l’exercici
privat del seu treball públic.
3. L’exercici de l’activitat privada, com advocat, no l’eximeix del compliment de tots els
deures que té el citat funcionari com a tal.
4. La present autorització de compatibilitat restarà sense efectes en cas de canvi de lloc en
el sector públic o de modificacions de les condicions del lloc de treball que ocupa.
5. Traslladar aquest acord al Servei de RRHH, Organització i Qualitat, per tal que es
segueixin els tràmits oportuns, i notificar-la a l’interessat.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Henar:
-Sí, si em permet?

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

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Regidors, regidores, senyores i senyors molt bon dia. Bé, el tema que
es planteja a debat i aprovació és la sollicitud de compatibilitat d’un funcionari de la Policia
Local per a exercir com a advocat en l’àmbit privat.
La qüestió és tan complicada que diferents sentències de diferents tribunals competents han
emès sentències contradictòries. En principi, la posició de la majoria dels ajuntaments que
coneixem s’han pronunciat en la línia de no concedir la compatibilitat en un únic funcionari
de dues professions, la de policia local i la d’advocat, difícilment compatibles en la seva
opinió, atenent bàsicament a allò regulat a la Llei Orgànica de forces i cossos de seguretat
de l’Estat. Ara bé, un cop dictades sentències per part dels jutjats corresponents i interposats
recursos d’apellació per part dels interessats, els Tribunals Superiors de Justícia de diferents
comunitats autònomes, amb major freqüència del que seria desitjable per orientar l’actuació
dels ajuntaments, han dictat sentències contradictòries. Per posar dos exemples concrets
que consten a l’expedient, en supòsits similars dels Ajuntaments de Lleida i de València els
Tribunals Superiors respectius de Catalunya i del País Valencià donen la raó al funcionari de
la Policia Local que demanava la compatibilitat, en el cas de Catalunya, i se la neguen, en el
cas de la Comunitat Valenciana.
Per aquest motiu i considerant que no existeix una doctrina unificada del Tribunal Suprem
sobre aquest tema entenem que és prematur i arriscat en aquests moments concedir la
compatibilitat al funcionari de la policia local que la demana. Ara bé, perquè quedi clar que el
nostre vot no va en contra de la sollicitud del funcionari, nosaltres ens abstindrem en
aquesta ocasió. Gràcies.

Sr. Alcalde:
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-Bé, moltes gràcies.

408.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL
QUE ES VOLEN CONVOCAR I DE L’INFORME DE L’INTERVENTOR GENERAL EN
RELACIÓ A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SALOU PER A
L’ANY 2014

Identificació de l’expedient
Petició d’autorització per tal de convocar les places de l’Oferta Pública d’Ocupació de
l’Ajuntament de Salou per a l’any 2014
Tràmit: Acord de Ple

Fets
1. El 21 de novembre de 2013, l’Interventor General emet informe sobre l’aprovació de
l’expedient del pressupost 2014, on s’indica que les xifres del Pressupost donen
compliment a la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
2. El 27 de novembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Salou, en sessió ordinària, va
aprovar inicialment de la plantilla i la RLLT que acompanya al pressupost per a l’exercici
2014, que comprèn totes les places reservades a funcionaris, personal laboral i eventual
de la corporació, on s’observa que es troben vacants a la plantilla deu places d’agent de
la Policia Local, escala administració especial, subescala serveis especials, classe policia
local, grup C, subgrup C2 de titulació i quatre d’aquestes places estan dotades
pressupostàriament.
3. Atès l’apartat 2 de l’article 21 de la LGPE per a l’any 2014, en que les limitacions de no
procedir a incorporació de nou personal en el sector públic al llarg de l’exercici 2014, no
seran d’aplicació en el sector de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, a aquelles CCAA
que comptin amb Cos de Policia Autonòmica propis al seu territori i en l’àmbit
d’Administració Local a les corresponents al personal de la Policia Local.
4. El 21 de juny de 2011, per decret d’Alcaldia núm. 2884, es nomena als membres i
competències de la Junta de Govern Local, en les quals s’inclou l’aprovació de l’Oferta
Pública d’Ocupació i les bases específiques que han de regir els processos selectius per a
la selecció de les places i llocs de treball vacants.
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5. El 20 de gener de 2014 s’aprova l’Oferta d’Ocupació pública per a l’any 2014 amb
l’inclusió de 4 places d’agents de la policia local.
6. En data 27 de febrer de 2014 per escrit del regidor delegat de Serveis Interns , Sr .Mario
Garcia, es demana a l’Intervenció municipal informe d’acord amb allò previst a l’art. 21
Uno 2. de la LGPE de 2014 .
7. En data 28 de febrer de 2014, el Sr. Juan Manuel Hernandez Vallejo, Interventor
General , emet informe en compliment del que disposa l’art. 21 Uno 2. de la LGPE de
2014 .
8. Per comunicació de la Subdelegació del Govern de Tarragona es detalla el procediment
per la convocatòria de places de policia local tot dient que s’ha d’acreditar davant del
Ministeri d’Hisenda i AAPP el que s’indica a l’art. 21.U.2.C) de la LGPE 2014. I per això
cal transmetre a aquest Ministeri, l’informe de l’Interventor de l’Ajuntament que acredita
que l’ens local compleix o no supera els límits que fixa la legislació en matèria
d’endeutament i que compleix el principi d’estabilitat pressupostària i l’acord de ple en
el qual s’especifiquin les places de la policia local que es volen convocar, que aquestes
places corresponen a reposició i quines places s’amortitzen. Així mateix aquest acord ha
d’aprovar l’informe de l’Interventor esmentat més amunt.
9. Vist l’informe del Cap del Servei de RRHH, Organització i Qualitat de data 11 d’abril de
2014 sobre petició d’autorització per tal de convocar les places de l’Oferta Pública
d’Ocupació de l’Ajuntament de Salou per a l’any 2014.

Fonaments de dret
1. Vist el que disposa l´art.21 .Dos C) de la LGPE per a 2014 quan diu: C) A las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, a aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con
Cuerpos de Policía Autónoma propios en su territorio, y en el ámbito de la
Administración Local a las correspondientes al personal de la Policía Local, en relación
con la cobertura de las correspondientes plazas. En el supuesto de las plazas
correspondientes al personal de la policía local, se podrá alcanzar el cien por cien de la
tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades locales que cumplan o
no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas locales o, en su
caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de
operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al
que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del
ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación con este último,
los respectivos Plenos de las Entidades locales deberán aprobar un plan económico
financiero en el que se incluya la medida a la que se refiere la presente norma y se
ponga de manifiesto que, igualmente, se da cumplimiento al citado principio de
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estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por
la correspondiente Entidad local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas.
2. Considerant que l´informe de l´Interventor de data 28/02/2014 diu que :” l´Ajuntament
de Salou compleix amb l´objectiu d´estabilitat pressupostària i deute públic i compleix
amb els límits en matèria d´autorització d´operacions d´endeutament.”
3. Considerant que en la RLLT de l’Ajuntament de Salou i en la plantilla de personal de la
corporació hi figuren com a vacants 8 places d’agent de la policia local des de l’any
2012. No amortitzant-se cap d’aquestes en els exercicis anteriors a l’aprovació d’aquesta
RLLT de 2014.
4. Considerant que abans de convocar qualsevol plaça inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació
de l’any 2014 de l’Ajuntament de Salou, cal recavar l’autorització expressa del Ministeri
d’Hisenda i AAPP, seguin l’establert en el paràgraf primer dels fonaments de dret.
5. Els articles 55 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, en referència als principis rectors i requisits i procediment de selecció.
6. Art. 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
7. Art. 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en relació
amb aquest, l’article 128 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
8. Art. 43 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un
text únic dels preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
9. Articles 25 i 110 i del 56 al 62 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1.

Aprovar les places que es pretenen convocar en el marc de l’Oferta d’Ocupació pública
de 2014, que són les que figuren com a vacants en la plantilla de personal de la
corporació i en la relació de llocs de treball com a d’agents de la policia local de l’escala
d’administració especial subescala de serveis especials i classe de policia local. Aquestes
places són vacants provinents d’exercicis anteriors a l’any 2013 i per tant de reposició i
durant aquest exercici no s’han amortitzat cap plaça vacant d’agent de la policia local.
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2.

Aprovar l’informe de l’Interventor Municipal de data 28/02/2014 referent al compliment
dels requisits que disposa l´art.21 .Dos C) de la LGPE per a 2014.

3.

Transmetre al Ministeri d’Hisenda i AAPP el present acord i l’informe de l’Interventor de
data 28/02/2014, per tal de sollicitar l’autorització de convocatòria de les places
incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2014.

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

409.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA QUE RESOL DECLARAR LA
JUBILACIÓ DE LA FUNCIONÀRIA EVENTUAL, SRA. M. C. M. D., PEL
RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ D'INCAPACITAT TEMPORAL EN EL GRAU
D'ABSOLUTA

Identificació de l’expedient
Donar compte del decret d'alcaldia que resol declarar la jubilació de la funcionària eventual,
senyora M. C. M. D., pel reconeixement de la situació d’incapacitat temporal en el grau
d’absoluta.
Tràmit: Acord de Ple

Es dóna compte del Decret d’alcaldia número 1962/2014, de data 11 d’abril de 2014 i que es
transcriu a continuació:

“DECRET
Identificació de l’expedient
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Declarar la jubilació de la funcionària eventual, senyora M. C. M. D. pel reconeixement de la
situació d’incapacitat temporal en el grau d’absoluta.
Tràmit:

Resolució.

Fets
1. El 7 de juliol de 2011, per decret d’alcaldia número DEC/3092/2011, es resol, entre
d’altres, nomenar a la senyora M. C. M. D., coordinadora de Promoció Econòmica, Comerç,
Mercats i Consum, en règim de confiança i plena dedicació, amb data d’efectes 18 de juliol
de 2011.
2. El 15 de juliol de 2011, es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb
número 5921, el seu nomenament com a personal eventual, en règim de confiança.
3. El 17 de març de 2014, té entrada al registre general de la Corporació (RE número 3.028),
resolució de la Direcció Provincial de l’INSS a Tarragona, on es notifica el reconeixement de
l’incapacitat permanent en el grau d’absoluta, a la senyora M. C. M. D., amb efectes del dia
10 de març de 2014.
4. En la mateixa resolució s’informa que a partir de l’1 d’octubre de 2014, pot instar la
revisió per agreujament o millora, així com, que “se prevé que la situación de
incapacidad vaya a ser objeto de revisión por mejoria, que permita la reincoporación al
puesto de trabajo antes de dos años”.
5. Vist l’informe jurídic, de data 27 de març de 2014, emès pel Cap de Servei de RRHH,
Organització i Qualitat, on conclou, entre d’altres, que procedeix a declarar la seva
jubilació com a conseqüència del reconeixement de la situació d’incapacitat temporal en
el grau d’absoluta, per part de l’Institut Nacional de Seguretat Social, amb data d’efectes
del 10 de març de 2014.
6. Vista la proposta de resolució, de data 8 d’abril de 2014, emesa pel Regidor delegat de
Serveis Interns, Contractació i Patrimoni, on proposa declarar la jubilació de la
funcionària eventual, senyor M. C. M. D., pel reconeixement de la situació d’incapacitat
temporal en el grau d’absoluta.
Fonaments de dret
-

Article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en
endavant EBEP), el qual estableix sobre el personal eventual que el nomenament i el
cessament seran lliures i que el cessament té lloc, en tot cas, quan es produeix el de
l’autoritat a la qual es presta la funció de confiança o assessorament.
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-

Article 67 lletra c) de l’EBEP estableix com un dels motius de jubilació dels funcionaris:
per la declaració d’incapacitat permanent per a l’exercici de les funcions pròpies del seu
cos o escala, o pel reconeixement d’una pensió d’incapacitat permanent absoluta (...).

-

Article 68.1 de l’EBEP quan parla de la rehabilitació de la condició de funcionari, en el cas
d’extinció de la relació de serveis com a conseqüència de la jubilació per incapacitat
permanent per al servei, l’interessat, una vegada desapareguda la causa objectiva que la
va motivar, pot sollicitar la rehabilitació de la seva condició de funcionari, que li serà
concedida.

-

Considerant que tot hi ser càrrec eventual a la senyora M. C. M. D. li és aplicable els
articles 67 i 68 de l’EBEP, anteriorment esmentats.

-

Article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de personal al Servei de
l’Administració local de Catalunya, el qual disposa que el cessament o separació del
personal eventual és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del mandat corporatiu.

-

Article 11 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de personal al Servei de
l’Administració local de Catalunya, el qual disposa que al personal eventual se li aplicarà
el mateix règim estatutari que els funcionaris de carrera, excepte pel que fa al gaudiment
de llicències per estudis relacionat amb el lloc de treball i pel que fa a assumptes propis.

-

Article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el qual
estableix que el nomenament i cessament del personal eventual és lliure i correspon a
l’Alcalde o al President de l’entitat local corresponent. Cessen automàticament, en tot
cas, quan es produeix el cessament o expiració del mandat de l’autoritat a la que presten
la seva funció de confiança o assessorament.

-

Articles 304 i 305 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, els quals estableixen el règim del
personal eventual i el seu nomenament i cessament.

-

Els llocs de treball eventuals acordats pel Ple, de data 29 de juny de 2011, queden
inclosos a la plantilla d’aquesta Corporació per a l’any 2011.

-

Articles 122 i 123 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública.

-

Article 53.1 i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya i article 21 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, sobre les atribucions de l’alcalde d’exercir el comandament superior de
tot el personal.
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Resolució
1. Declarar la jubilació de la funcionària eventual, senyora M. C. M. D. pel reconeixement de
la situació d’incapacitat temporal en el grau d’absoluta, per part de l’Institut Nacional de
Seguretat Social, amb data d’efectes del 10 de març de 2014.
2. Informar que donat el cas que desaparegui la causa objectiva que va motivar la jubilació,
la senyora M. C. M. D., podria sollicitar la rehabilitació de la seva condició de
funcionaria, sempre i quan no s’hagi produït qualsevol causa legal establerta de
cessament com a funcionària eventual, d’acord amb l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i article 10 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, del Reglament de personal al Servei de l’Administració local de Catalunya.
3. Donar compte al proper Ple Corporatiu i notificar aquesta resolució a l’/a la interessat/da
i traslladar-la a la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària, a la Regidoria de
Promoció Econòmica i Comerç i al Servei de RRHH, Organització i Qualitat i informar a la
Junta de Personal i/o Comitè d’Empresa, i a les seccions sindicals per al seu coneixement
i efectes.”
Peu de recurs
Si es vol impugnar 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 el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.”

El Ple de l’Ajuntament en pren coneixement.

500.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

501.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'USOS
COMPATIBLES ALS ESPAIS LLIURES PÚBLICS
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Fets
1.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estableix que en el sistema d’espais lliures
públics es puguin desenvolupar usos compatibles amb el descans, el lleure i l’esbarjo, si bé
no concreta quins són aquests usos de caràcter fix admissibles.
2.
La present ordenança municipal té per objecte fer una relació dels usos que es poden
portar a terme a les construccions i instal.lacions permeses en aplicació de l’article 120.2 del
POUM, el quals es consideren compatibles amb la utilització fonamental dels espais lliures.

Fonaments jurídics
- Article 71.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer , sobre la possibilitat d’aprovar
ordenances, per tal de complementar la normativa del POUM, sense contradir-la ni alterar-la.
- Article 118.2 i 120 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
- Article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, sobre el
procediment d’aprovació de les Ordenances Locals.

Per tot l’anterior i, en virtut de la competència atribuïda al Ple prevista a l’article 22.2c) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i vist el dictamen de la
Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- aprovar inicialment l’ordenança municipal d’usos compatibles als espais lliures
públics, elaborada pels Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura en data març de 2014.
SEGON.- Sotmetre el present acord, juntament amb l’ordenança municipal, al tràmit
d’informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant la inserció d’edictes al BOPT, DOGC,
Diari El Punt, al tauler d’anuncis de la Corporació i a la web municipal, per tal que les
persones interessades puguin presentar al.legacions i suggeriments. L’esmentada
documentació podrà examinar-se, dins l’horari d’atenció al públic (de 9.00-h a 14.00-h), a la
Casa Consistorial (Servei Administratiu Territorial –SAT- Passeig 30 d’octubre, 4, 3ª-planta).
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TERCER.- Tenir per aprovada definitivament l’Ordenança a tràmit en el supòsit que no es
presentin al.legacions, sense la necessitat d’un acord posterior, inserint-se a la pàgina web
de l’Ajuntament de Salou, el text definitiu de l’Ordenança, per al seu públic coneixement.
QUART.- Traslladar el present acord als STM Arquitectura i al Departament d’Informàtica,
per tal que procedeixin a publicar per mitjans telemàtics el present acord i l’ordenança
municipal.

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

Sr. Otal:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Otal.

Sr. Otal:
-De manera molt breu. El meu grup votarà a favor de la implantació d’aquesta ordenança
perquè la regulació de l’ús racional de la via pública és una qüestió positiva però ja vaig fer
palès per l’experiència que hi ha d’altres poblacions, a la Comissió Informativa, que a l’hora
de materialitzar els permissos que els diferents sectors vulguin fer de la via pública
s’estableixi molt bé pel Departament d’Activitats tota una sèrie de criteris perquè si no a la
via pública es poden generar uns problemes que ara no tenim. Per tant, hi ha dues parts. El
conjunt marc que és l’ordenança, però després està la material entre tots aquests permissos,
horaris, activitats que es realitzen, on es realitzen, perquè creiem que hi ha llocs que
generen molts problemes de temes d’horaris, músiques, etc. Està bé usar la via pública, la
majoria d’usos que contempla l’ordenança són correctes, per tant, és cert que és una cosa
on s’ha de ser especialment curosos. El meu vot serà favorable.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Otal, així serà, com molt bé està dient vostè, hi ha dues fases, el
primer que és aquest, per donar-hi cabuda, i després, evidentment, tal i com s’han de
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desenvolupar aquestes activitats. Per tant, en prenem nota, estem en la línia i així ho farem
per tal que no s’ocasionin molèsties innecessàries als veïns, així ho farem. Gràcies.

502.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
ESPECIAL DE L'EQUIPAMENT COMERCIAL I DE L'ACTIVITAT DE SERVEIS DE
SALOU

Fets
I.-

El “Pla Especial de l’equipament comercial i de l’activitat de serveis de
Salou”, va ser aprovat definitivament per acord de la comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona en data 09-06-2011 i publicat al DOGC núm. 5967 de data
20-09-11.

II.-

Els Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura en data 29-07-2013 han confeccionat un
nou document tècnic de “Modificació del Pla especial de l’equipament comercial i de
l’activitat de serveis de Salou” (juliol-2013), que té per objecte modificar el títol
“II)Normes Reguladores” del Pla especial de manera que se simplifica el seu redactar,
se suprimeixen les limitacions relatives als petits establiments individuals especialistes
de serveis i oficines i, s’adeqüen les superfícies mínimes a la realitat i planejament
general.

III.-

Aquesta modificació del Pla especial es va aprovar inicialment per acord de la Junta
de Govern Local en data 27 d’agost de 2013, i es va sotmetre durant el termini d’un
mes a informació pública mitjançant edicte publicat al BOP i Diari El Punt en data 10 i
14 de setembre de 2013 respectivament, sense que s’hagi presentat cap allegació al
respecte.

IV.-

En data 2 de setembre de 2013 es va demanar informe al Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa (Direcció General de Comerç), havent-se emès aquest informe
en data 04 de novembre de 2013, amb caràcter favorable, sempre i quan es recullin
un sèrie de prescripcions en l’aprovació definitiva en la normativa d’aquesta figura de
planejament.

V.-

Respecte a l’informe de la Direcció General de Comerç, els Serveis Tècnics Municipals
d’Arquitectura han emès informe en data 24-03-2014 que literalment diu així:
“En data 30 d’octubre de 2013 la Direcció General de Comerç emet informe
relatiu a l’aprovació inicial de la Modificació del Pla Especial Urbanístic de
l’equipament comercial i de l’activitat de serveis de Salou.
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Aquest informe es considera favorable un cop es recullin diverses
prescripcions al document per aprovació definitiva de la Modificació de Normes
Reguladores.
Les prescripcions que fa referència l’informe són les següents:
-D’acord l’article 9 del Decret Llei 1/2009, i pel que fa al lloc d’implantació dels
PEC no singulars de fins a 799 m² , es poden implantar sense cap restricció en
sòl urbà i urbanitzable i on l’ús residencial sigui el dominant.
Per tant, el punt 6.1 de les Normes Reguladores de la Modificació del PE es
rectifica, en el sentit del que diu la prescripció.
-Pel que fa a la prescripció referent a la localització dels MEC i GEC, manifestar
que no s’incorpora aquesta, degut a que el Pla Especial regula establiments
amb una superfície inferior a 800 m² , per tant aquestos són petits
establiments comercial (PEC). Respecte a la resta, mitjans establiments i
grans establiments (MEC, GEC i GECT) ens remetem a la legislació aplicable,
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre. S’especifica aquesta justificació en el
punt 1. Àmbit d’aplicació.
-S’adjuntarà plànol de la Trama Urbana Consolidada aprovada l’11 de juny de
2013, data posterior a la tramitació del Pla Especial. Per tant s’actualitza el
plànol 5 del document del Text Refós de PEU de data març de 2011.
-En referència a la dotació de les places d’aparcament que només és
d’aplicació pels grans establiments comercials, s’elimina el concepte
d’establiment mitjà i gran. Seguint la prescripció de l’informe, aquesta
regulació ha de ser d’acord amb l’article 12 del Decret Llei 1/2009, i només
d’aplicació als grans establiments comercials essent la dotació de places
d’aparcament en el tràmit de planejament urbanístic.
Aquestes prescripcions s’incorporen al document en els punts 1, 5.6 i 6.1, com
es detalla a continuació:
1. Àmbit d’aplicació.
- On es deia: L’àmbit d’aplicació de les presents normes és tot el terme
municipal de Salou.
- Es modifica en el següent: L’àmbit d’aplicació de les presents normes és tot
el terme municipal de Salou, pel que fa als petits establiments comercials
(PEC). Respecte als mitjans establiments i grans establiments (MEC, GEC i
GECT) s’estarà al que determina la legislació aplicable, Decret Llei 1/2009, de
22 de desembre. D’ordenació dels equipaments comercials.
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5.6 Aparcament
- On es deia: Els basars de més de 400 m² , les botigues de conveniència, els
establiments individuals mitjans i grans, d’acord amb la legislació vigent i la
totalitat dels establiments comercials collectius, hauran de disposar de la
dotació d’aparcament regulada per la legislació sectorial.
- Es modifica en el següent: Els basars de més de 400 m² , les botigues de
conveniència i la totalitat dels establiments comercials collectius, hauran de
disposar de la dotació d’aparcament regulada per la legislació sectorial.
6.1 Establiments individuals de comerç al detall
- On es deia: .........
a) en establiments de fins a 300 m² , sense cap restricció,
b) en establiments de més de 300 m2 i fins a 799 m² sense cap restricció,
sempre que s’acompanyin les accions que realitzaran per a minorar
l’impacte de la càrrega i descàrrega.
- Es modifica en el següent: .........
a) en establiments de fins a 300 m² , en sòl urbà i urbanitzable i on l’ús
residencial sigui el dominant.
b) en establiments de més de 300 m² i fins a 799 m² , en sòl urbà i
urbanitzable i on l’ús residencial sigui el dominant, sempre que s’acompanyin
les accions que realitzaran per a minorar l’impacte de la càrrega i descàrrega.
Tot l’anterior és el que s’incorpora en el document de Modificació del Pla
Especial de l’Equipament Comercial i de l’Activitat de Serveis de Salou, que
s’acompanya a aquest informe per la seva d’aprovació definitiva.”
VI.-

Els Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura en data març-2014 han confeccionat el
nou document de “Modificació del Pla especial de l’equipament comercial i de
l’activitat de serveis de Salou” que recull les prescripcions enumerades per la Direcció
General de Comerç.

Fonaments jurídics
1.Atès els articles 67.1.a), 76, 78 i 83 del Decret legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC) pel que fa a la formulació i
aprovació dels Plans Especials.

 38
96
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

²552229714E5Y4K3601SZ,»
²552229714E5Y4K3601SZ,»
552229714E5Y4K3601SZ

Codi de document

SECYI0AT

Núm. d’expedient

05-05-14 11:12

2.Atès l’article 112.4 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (RLU), pel que fa a les modificacions que tenen la consideració de substancials
en el planejament derivat.

Vist tot l’exposat anteriorment, i atesa la competència del Ple establerta a l’art. 22 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i vist el dictamen de la
Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació del Pla Especial de l’equipament
comercial i de l’activitat de serveis de Salou (març-2014).
SEGON.- REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona per la
seva aprovació definitiva.
TERCER.- TRASLLADAR el present acord als STM Arquitectura i al Departament
d’Informàtica, a fi i efecte d’actualitzar la informació de la pàgina web municipal.”

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

Fets
1.
Vista la proposta de “modificació puntual del POUM referent a la desvinculació del
Sector-03, dels sistema urbanístic del tram final del Barranc de Barenys, classificat de sòl
urbà, Salou, elaborada pels
Serveis Tècnics Municipals
d’Arquitectura –Secció de
Planejament-, en data abril de 2014, que té per objecte desvincular, als únics efectes de la
seva obtenció com a cessió a l’Administració, els sòls compresos entre el FFCC i el Passeig
Miramar o el mar, en una franja d’uns trenta metres, tal com es grafia en el POUM, del
Sector-03 tal com va determinar la MP-52, referent a la vinculació del sistema urbanístic
hidrogràfic del tram final del barranc de Barenys classificat de sòl urbà, al Sector-03 (art.
35.2 RLUC) Salou, modificació puntual aprovada definitivament per la CTUT en data 24 de
gener de 2011, i publicada al DOGC núm. 5863, en data 20 d’abril de 2011.

Fonaments de dret
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1.Atès el previst als arts. 8, 76, 80.1.a), 85 i 96, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC),
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i als art. 22, 105, 107, 117 i 118 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC), que
regulen el procediment per tramitar l’aprovació d’aquesta modificació puntual.
2.Atès el previst a l’art. 23.2 RLUC, segons el qual els Ajuntaments de més de 10.000
habitants han de donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública
en els procediments de planejament i gestió que tramitin i, en el cas d’instruments de
planejament, també han de garantir la consulta del projecte per aquests mitjans.
3.Atès que és competència del Ple aprovar inicialment el planejament general, segons
el previst a l’art. 22.2 c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per 13 vots a favor (7 de CiU, 3 del PP, 1 de UTPS, 1 de RDS i 1
de la regidora no adscrita) i 8 abstencions (5 del PSC, 2 de UMdC i 1 de UTPS), el següent:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de “modificació puntual del POUM referent a la
desvinculació del Sector-03, dels sistema urbanístic del tram final del Barranc de Barenys,
classificat de sòl urbà. Salou.”, en els termes previstos a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Sotmetre el present acord i la proposta de modificació puntual a informació pública
durant el termini d’un mes, per tal que les persones afectades puguin presentar les
allegacions que tinguin per convenients, tot procedint a la publicació dels corresponents
edictes de convocatòria de la informació pública, en el termini de deu dies, des de l’acord
d’aprovació inicial, al BOP, al DOGC, a un dels diaris de més circulació de la província, al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la web municipal. L’esmentada documentació podrà
examinar-se, dins l’horari d’atenció al públic (de 9.00 h a 14.00 h), a la Casa Consistorial
(Servei Administratiu Territorial –SAT- Passeig 30 d’octubre, 4 –3ª planta- ).
Tercer.- Demanar els informes dels organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, per tal que els puguin emetre en el termini d’un mes.
Quart.- Atorgar audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als ajuntaments,
l’àmbit territorial dels quals confini amb el terme municipal de Salou, de conformitat amb el
previst a l’art. 83.7 LU.
Cinquè.- Traslladar el present acord als STM Arquitectura i al Departament d’Informàtica, a
fi i efecte de donar compliment a l’obligació legal de donar a conèixer per mitjans telemàtics,
tant el contingut del present projecte, com la convocatòria d’informació pública.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Bé aquest tema ja el vam tractar en el Ple del mes passat amb motiu
de l’aprovació de l’encàrrec als Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament per tal que
s’iniciés la tramitació d’aquesta modificació puntual així com el requeriment d’un certificat de
la Generalitat de Catalunya sobre l'existència de crèdit suficient al present exercici per fer
front a l'adquisició dels terrenys corresponents a les expropiacions que aquesta actuació
comportarà.
Res ha canviat des d’aquell moment, 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 la consideràvem intrínsecament injusta pels ciutadans de Salou i la continuem
considerant injusta, ja que 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. I finalment, argumentàvem i continuem
argumentant, perquè 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 de les obres acordades i no especificaven la quantia global de les obres
ni determinaven les anualitats econòmiques a contemplar en els pressupostos de la
Generalitat per a la planificació i execució dels projectes relacionats a l’acord entre els quals
estava, en primer lloc, l’endegament del Barranc de Barenys, i continuem exactament igual,
pidolant a la Generalitat si té pressupost per tirar endavant les obres a les quals es va
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comprometre, sense cap instrument de pes per exigir el seu compliment i sense resposta per
part de la Generalitat, fins al moment, quan ja portem quatre mesos del 2014 incomplint-se
la seva paraula, Sr. Granados, de que les obres s’iniciarien al començament del 2014.
Però només una cosa ha canviat Sr. Granados, només una cosa, amb posterioritat al Ple del
mes de març. La vergonyosa utilització que vostè va fer dels mitjans de comunicació públics
que són de tots, i concretament de la pàgina web de l’Ajuntament, per tergiversar la
intervenció del meu grup al Ple del mes de març, acusant-nos d’irresponsabilitat per no votar
el que vostè proposava i acusant-nos de defensar els interessos privats per damunt dels
interessos generals sense donar-nos la possibilitat a replicar-li. Negant-se, d’una manera
antidemocràtica i sectària, a publicar a la pàgina web de l’ajuntament la nostra resposta a les
seves manifestacions. Negant-nos la possibilitat d’argumentar que la nostra proposta de
solució a la problemàtica del Barranc de Barenys permetia solucionar les avingudes del
barranc sense expropiar-li a ningú el seu habitatge i que va ser vostè qui va anullar l’acord
que l’Ajuntament de Salou tenia amb l’Agència Catalana de l’Aigua en aquest sentit. Però de
tot això vostè no va dir res. Vostè va dir que nosaltres defensàvem la propietat privada per
damunt de l’interès general de la ciutat amagant que la nostra proposta era millor pel
conjunt de la ciutadania que la seva perquè ningú sortia perjudicat i tota la ciutadania sortia
guanyant.
Com pot tenir la barra, el fetge, de dir a la pàgina web de l’ajuntament, com pot tenir-la, que
no entén perquè no vàrem votar a favor de la seva proposta i, al mateix temps, negar-nos la
possibilitat de donar a conèixer als mitjans públics de l’ajuntament les nostres raons? De
negar-nos la possibilitat de poder explicar que vostè es va vendre la fiscalitat de Salou pel
plat de llenties del Barranc de Barenys sense tenir la capacitat i el coratge de negociar un
calendari de realització de les obres ni l’import de les anualitats que s’haurien d’haver inclòs
en els pressupostos de la Generalitat els propers anys? Com pot afirmar, sense acceptar el
dret de rèplica, que no tenim visió de ciutat i de futur? Doncs sí Sr. Granados, tenim visió de
ciutat i de futur. D’un futur de la gestió municipal integrador i no sectari. Transparent i no
opac. D’un futur de gestió municipal orientat al benestar de la ciutadania i no al culte a la
personalitat del seu alcalde, un model de ciutat en la qual es defensi el dret dels febles
enfront dels poderosos. Però es clar, aquesta no és la seva visió de ciutat i de futur, aquesta
és la nostra visió de ciutat i de futur, la visió dels Socialistes de Salou. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, primera qüestió, en relació al tema del Barranc de Barenys de que la seva solució és la
millor, vostè peca aquí sempre del mateix, de que es pensa que té la veritat absoluta. Miri
Sr. Zacarias, vostè sap molt bé que això està definit per una qüestió purament tècnica i els
tècnics, els enginyers, ja li van dir a vostè que la proposta que feia el Partit Socialista de cinc
sortides era perjudicial no només pels veïns sinó que també per a tota la ciutat, perquè
aquesta era la més perjudicial i que era la que vostès proposen. Per què això? Perquè en
realitat estan defensant cinc propietats privades, la de les persones que malauradament se’ls
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hi ha d’expropiar. I vostè se n’oblida de que la propietat privada té una funció social recollida
a la Constitució Espanyola i que els poders públics el que hem de defensar és l’interès
general i quan això està sobradament demostrat com és en el cas d’aquest expedient que ja
fa mesos que va passar Sr. Zacarias s’ha d’expropiar perquè la Constitució ens empara.
Aquesta és la diferència, que vostè prefereix defensar les finques que s’han d’expropiar que
no pas els interessos dels propietaris que s’han de defensar, que és el mateix, les finques,
que no pas l’interès general que els tècnics de l’Ajuntament de Salou li estan dient a vostè
que és la millor solució la de l’única sortida.
I respecte a què nosaltres en el tema aquest que el que estem fent és alliberar d’unes
càrregues en detriment d’altres persones perquè resulta que els alliberem de pagar o no
pagar, escolti’m Sr. Zacarias això qui ho ha de pagar és la Generalitat de Catalunya. D’acord?
Gràcies a un conveni, gràcies a un acord que vostè va votar en contra. I, per tant, li dic i li
reitero i afirmo que vostès, en aquest cas vostè com a portaveu, està en contra de la millora
dels projectes que signifiquen l’acord amb la Generalitat de Catalunya. Dos.
Ara vaig ja per la tercera, tres. Sr. Zacarias, miri vostè, jo li vaig dir que en el decurs del
2014, sobretot a finals de 2014, però és igual, el que està clar és que la Generalitat de
Catalunya s’ha compromès davant de la Comissió Tècnica que es va crear per posar fil a
l’agulla i anant determinant pas rere pas com s’han d’executar els projectes i com s’han de
finançar, el seu compromís de que en el moment en què nosaltres tinguem l’expedient a
punt, en aquell moment es farà l’ingrés. És així o no Sr. Secretari?

Sr. Alijo:
-Així s’han manifestat exactament.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Per tant Sr. Zacarias, evidentment que sí, nosaltres estem per millorar el
municipi de Salou sense entrar en qüestions partidistes perquè entenem que l’interès de la
ciutat i el projecte de ciutat està per damunt dels partits polítics i dels interessos polítics.
Gràcies.

Sr. Henar:
-Sr. Granados jo crec que he explicat àmpliament, no redundaré en els mateixos arguments
que ja li he dit al començament. Els tècnics, evidentment, estan per fer informes però les
decisions les prenen els polítics, no s’empari vostè en els dictàmens dels tècnics. Vostè els
dictàmens dels tècnics quan ho considera oportú els accepten i quan no, no. És a dir, és així
de clar i de senzill. Per tant, escolti, jo el que li estic plantejant és que hi havia una solució
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diferent, que no implicava expropiacions i que defensava l’interès general en les mateixes o
millors condicions que el que vostè ha plantejat, simple i exclusivament, això és el que li he
dit i això és el que reitero i aquesta és la nostra posició i la del govern que en aquell moment
va fer aquesta proposta i del qual jo en vaig tenir l’honor de formar-n’he part.
Doncs clar, clar que vam votar en contra, però no vam votar en contra de les inversions Sr.
Granados no tergiversi la realitat, en absolut. Vam votar en contra d’una decisió presa per
vostè i per l’equip de govern on no es plantejava una qüestió vital i fonamental que és la
garantia de les inversions, vam votar en contra de que vostè no negociés i podia haver-ho
fet amb la unitat de tots els grups polítics una data concreta de realització i de finalització de
les obres, vam votar en contra d’això, vam votar en contra de que no aparegués cap acord
amb la Generalitat de Catalunya, cap acord de Govern on hi hagués la planificació
pressupostària de les anualitats necessàries per portar endavant les inversions. La
Generalitat pot està complint perfectament aquest acord que vostè defensa tant sense fer
res durant quaranta anys. Pot fer-ho i això és en el que nosaltres estem en contra. No
tergiversi la realitat, no menteixi Sr. Granados perquè mentir, insisteixo, és faltar a la veritat
amb plena consciència i nosaltres sempre hem defensat la inversió o hem defensat també la
garantia de la inversió, cosa molt diferent del que vostè ha dit.

Sr. Alcalde:
-Bé, miri, escolti’m Sr. Zacarias, jo crec que he debatut ja suficient, he donat els meus
arguments, vostès s’agafen en una qüestió d’unes garanties que em sembla voler justificar
l’injustificable per no votar a favor d’aquest acord, d’aquestes inversions, però miri, escolti’m,
els ciutadans decidiran. Perquè vostès mai podran dir que han votat a favor, mai.

Sr. Henar:
-No, perdoni. És que nosaltres estem dient que hem votat en contra i expliquem perquè vam
votar nosaltres en contra.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, molt bé, han votat en contra, perfecte.

Sr. Henar:
-Sí senyor hem votat en contra i hem explicat perquè.
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Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Però Sr. Granados li recordo una cosa, jo he fet una intervenció, ja sabíem la posició en
relació al tema del Barranc de Barenys i la desvinculació del Sector 03. No m’ha contestat en
absolut, ni una paraula, en relació a la utilització sectària i partidista e interessada dels
mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Salou.

Sr. Alcalde:
-Escolti, miri, l’alcalde serà alcalde li agradi o no li agradi, per tant, mentre sigui jo alcalde es
dirà el que diu l’alcalde.

Sr. Henar:
-Això és democràcia.

Sr. Alcalde:
-És que és veritat, per això està l’alcalde. Escolti miri, la democràcia és el número de vots,
m’entén? I jo represento a la totalitat, el que passa és que a vostè el que no li agrada, el que
no li agrada resulta que ho tergiversa i diu que això és democràcia o no és democràcia com
està dient ara. Sr. Zacarias, ja sé que no li agrada que jo sigui alcalde però sóc l’alcalde i
continuaré sent l’alcalde. Gràcies.

Sr. Otal:
-Sr. Alcalde jo volia fer la meva intervenció la ratificació de l’aprovació inicial d’aquest
projecte tot i que hi ha un canvi significatiu del projecte tècnic que ara es dóna com a
solució del que s’havia plantejat anteriorment però clar aquí hi ha dos factors que ho fan
diferent, d’altra banda apareix un nou actor que és la Generalitat amb un compromís amb el
qual el meu partit està compromès i va donar el vistiplau de finançament que continuo dient
que s’haurà de confiar amb la Generalitat, caldrà confiar, tot i que vingui tard, en que
finalment hi haurà els diners per fer l’expropiació de sortida única. I d’altra banda, clar, el
que pròpiament votem que és deslligar aquest sector de la part sud del Sector 03 de la resta
del sector és absolutament imprescindible en quant que hi ha un finançament que s’ha de
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posar en marxa, un expedient d’expropiació precisament d’aquestes sortides i hi ha una
redefinició del sector, hi ha una nova font de finançament que un dels factors, i me’n recordo
perfectament quan hi havia les cinc sortides plantejades, que ho feia d’aquella manera era la
deficiència, tot i que vam arribar a un principi d’acord amb l’ACA, de finançament que era
molt important i això abaratia els costos. Ara hi ha un nou actor, uns nous compromissos i
un nou finançament i automàticament, tècnicament el que avui aprovem aquí és una
conseqüència lògica d’aquest plantejament general, és deslligar el sector per poder actuar
allí on hi ha expropiació. Per tant, tot i respectar totes les postures jo que estic a l’oposició
voto a favor però deriva del meu compromís anterior d’estar a favor dels acords amb la
Generalitat.

Sr. Alcalde:
-Molt bé Sr. Otal, moltes gràcies. Sr. Salvador.

Sr. Pellicé:
-Bé, no tenia previst d’intervenir però ja que han intervingut doncs també una mica justificar
la nostra abstenció. Nosaltres d’alguna manera també hem de dir que estem d’acord amb
que es desvinculi d’aquest sector del pla parcial perquè si al final és l’opció que ha aprovat el
govern doncs, per tant, s’ha de tirar endavant tot i que nosaltres ens abstenim perquè com
bé apuntava el portaveu Zacarias no és el projecte que nosaltres haguéssim defensat des
d’un punt de vista tècnic, més enllà de les expropiacions o no, però no és el que hauríem
defensat i, en tot cas, si és correcte o no, o ho és un o l’altre ho veurem amb el temps, el
temps, ho dirà quan vinguin les primeres avingudes com es comporta tot. Gràcies.

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

504.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PUNT 3.7 DE LA NORMATIVA D'APLICACIÓ ALS SOLARS DE LA ZONA C SUBZONA
C2, DE L'ÀMBIT DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR-01, REFERENT A LA SUPERFÍCIE
MÍNIMA DE LA PARCELLA PER A L'ÚS COMERCIAL ALIMENTARI

Identificació de l’expedient
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Expedient administratiu núm. 6721/2013 de modificació puntual del punt 3.7 de la normativa
d’aplicació als solars de la zona C, subzona C2, de l’àmbit Pla Parcial del Sector 01, referent a
la superfície mínima de parcella per a l’ús comercial alimentari.
Tràmit: Aprovació definitiva

Fets
I.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2013 s’aprova
inicialment la modificació puntual 06 del Pla parcial del Sector 01, del punt 3.7 de la
normativa d’aplicació als solars de la zona C subzona C2, referent a la superfície mínima de
parcella per a l’ús comercial alimentari.
II.- S’exposa a informació pública pel termini d’un mes mitjançant la publicació dels
corresponents edictes al BOP i DOGC en data 25-11-2013 i al Diari El Punt en data 06-122013. Així mateix, es demana informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, i es dona audiència als ajuntaments dels municipis colindants amb el terme
municipal de Salou.
III.- La Direcció General de Comerç en data 23 de gener de 2014 ha emès informe
favorable amb les següents prescripcions:
-Caldrà corregir l’errada material relativa a la normativa vigent, substituint “Decret

legislatiu” per “Decret llei”
-Incorporació de la següent prescripció a la normativa del document de planejament:
“Respecte la dotació de places d’aparcament relacionada amb el grans establiments
comercials, i atès que aquesta modificació preveu un mínim d’una unitat per cada 100
m2. construïts tot i que caldrà tenir en compte “l’especificat a la legislació sectorial
vigent”, cal que la dotació esmentada s’adeqüi al que determina l’article 12 del Decret
378/2006, pel qual es desplega la Llei 18/2005, d’equipaments comercials, i que
continua vigent d’acord amb la Disposició Transitòria Tercera del Decret llei 1/200, el
qual estableix que la dotació de places pels grans establiments comercials ha de ser
“en el tràmit de planejament urbanístic (...) com a mínim, de 2 places per cada
100m2 edificats”. No obstant, en el moment de la materialització de l’ús comercial, el
càlcul de la dotació de places s’ha de realitzar segons la “tipologia comercial” que
s’implanti i sempre “per cada 100 m2. de superfície de venda”, d’acord amb l’article
12.3 de Decret 378/2006 esmentat.
IV.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 09-04-2014 ha emès informe
favorable, si bé cal tenir en compte les següents consideracions:

 47
96
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

²552229714E5Y4K3601SZ,»
²552229714E5Y4K3601SZ,»
552229714E5Y4K3601SZ

Codi de document

SECYI0AT

Núm. d’expedient

05-05-14 11:12

-Es recomanable aportar una major motivació pel que fa a la consideració que
aquesta modificació de planejament s’encabeix en les actuacions aïllades de dotació,
regulades a l’apartat 3 de la disposició addicional segons 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.
-S’observa una errada material en l’articulat normatiu, concretament, a l’apartat 3.7.2
Condicions de parcella de la Zona C subzona C2 modificada. En el cas de les
parcelles superiors a 7.000 m2., les superfícies de venda serà superior a 2.500 m2.
per tant caldrà esmenar tota referència a igual a 2.500 m2. en coherència amb
l’apartat 3.7.5 Condicions d’ús, també modificat.
V.- Transcorregut el termini d’audiència conferit als Ajuntaments de Vila-seca i de Cambrils,
a data d’avui, no han formulat cap consideració al respecte.
VI.- En data abril de 2014, els Serveis Tècnics Municipals –Àrea de Planejament-, han
redactat un nou document de “Modificació puntual del punt 3.7 de la normativa
d’aplicació als solars de la zona C subzona C2, de l’àmbit Pla Parcial del Sector-01,
referent a la superfície mínima de la parcella per a ús comercial alimentari”, el
qual incorpora les prescripcions efectuades per la Direcció General de Comerç i per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona.

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, i
vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el nou document de “Modificació puntual del punt
3.7 de la normativa d’aplicació als solars de la zona C subzona C2, de l’àmbit Pla Parcial del
Sector-01, referent a la superfície mínima de la parcella per a ús comercial alimentari”, de
data abril 2014.
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 del Pla Parcial del Sector-01 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.”

505.- RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 08-042014 PRESENTANT ALLEGACIONS RESPECTE A L'APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER
(PDUSC-1) I DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DELS ÀMBITS DEL SISTEMA
COSTANER INTEGRAT PER SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT SENSE
PLA PARCIAL APROVAT (PDUSC-2)

Vist el Decret d’Alcaldia de data 8 d’abril de 2014 presentant les següents al.legacions davant
la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament del Territori i
Sostenibilitat, respecte a l'aprovació inicial de la Modificació del Pla Director Urbanístic del
sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla Director Urbanístic dels àmbits del sistema costaner
integrat per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2):
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“Fets
1.
En data 25-07-2013 la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme ens
remet CD que conté el document d’objectius i propòsits de la modificació del Pla director
urbanístic del sistema costaner per tal que manifestem les consideracions que estimem
oportunes.
2.
Mitjançant ofici de l’alcalde en data 27-09-2013, es va remetre a aquesta Direcció
General la transcripció de l’informe tècnic de data 12-09-2013 on es formulaven un seguit
d’observacions que caldria tenir en consideració.
3.
En data 02-03-2014 es rep notificació a través de la plataforma EACAT comunicantnos que la modificació del Pla director urbanístic esmentat ha estat aprovat inicialment i
publicat al DOGC núm. 6529 de data 27.12.13, al mateix temps que se’ns remet els informes
dels organismes afectats i les al.legacions presentats durant el període d’informació pública.
4.
En data 13-03-2014 (r.e. nº 2.899) té entrada a l’Ajuntament escrit de la Direcció
General adjuntant un CD que conté el document que s’aprova inicialment i conferint-nos el
termini d’un mes, per tal de poder presentar les al.legacions oportunes, segons el previst a
l’article 83.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
5.
Informe de data 20-03-2014 emès pels Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura –
Secció de Planejament- que literalment diu el següent:
“En data 27 de desembre de 2013, el DOGC va publicar l’aprovació inicial de la modificació
del PDUSC-1 Pla director urbanístic del sistema costaner i del PDUSC-2 Pla director urbanístic
dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla
parcial aprovat.
Transcorregut el termini d’informació publica, es sotmet a tràmit d’informació dels ens locals
afectats.
Al respecte es pot informar:
En el tràmit d’informació dels objectius i propòsits de la modificació del PDUSC, l’ajuntament
de Salou en data 12 de setembre de 2013, va emetre informe, el qual és objecte de contesta
en el document d’informe de participació de la memòria del document aprovat inicialment i on
es diu:
Ajuntament de Salou “La documentació gràfica del document de modificació dels plans
directors del sistema costaner la formen uns nous plànols d’informació, que contenen, sobre la
base establerta pels plànols d’ordenació aprovats definitivament en el document del pla, la
localització dels càmpings ubicats dins l’àmbit territorial del PDUSC-1, a partir de les dades
facilitades per la Direcció General de Turisme. Per tant els plànols esmentats, que no tenen
caràcter normatiu, no han estat adaptats ni a les resolucions dels recursos administratius o
contenciosos administratius, ni als planejaments municipals ni tampoc s’han refós les dues
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modificacions puntuals, sense que les seves previsions tinguin altre caràcter que el merament
informatiu. És per aquesta raó que en el document no es contemplen els canvis que indica
l’Ajuntament en el seu escrit.
Pel que fa al càmping la Unión, es troba en sòl urbà i fora de l’àmbit dels plans directors
urbanístics del sistema costaner”.
De la contesta reproduïda, manifestar, que com a document urbanístic que és el PDUSC,
els plànols d’ordenació no són informatius com es diu, sinó que cal entendre que són
NORMATIUS i per tant així cal considerar-los.
Tanmateix tota base gràfica d’un nou document urbanístic, com és el cas de la present
modificació cal entendre que està actualitzada al moment de la seva redacció a l’efecte de
ser molt precisa pel que fa als aspectes urbanístics, ( classificació del sòl), als que es fa
referència.
El nou document aprovat inicialment no s’ha actualitzat i per tant
classificacions de sòl errònies pel que fa al terme de Salou..

segueix amb

Pel que fa a aspectes del document aprovat inicialment
SÒL NO URBANITZABLE afectat per la modificació del PDUSC-1
Àrea del Càmping Sangulí. Cap canvi respecte al PDUSC 2005 vigent, l’àmbit de sòl no
urbanitzable situat al nord del Sector-02, dins la línea del 500 mts de la costa, té la categoria
que determina la clau UTR-C2. La resta de sòl NU entre els 500 mts i el vial Salou
Cambrils, vial de Cavet, té la categoria que determina la clau UTR-C3 amb les limitacions
d’usos per al sòl no urbanitzable costaner NU- C2 i NU-C3, regulats per l’art 15, Règim del
sòl no urbanitzable Costaner, de les normes del document, que són pràcticament les
mateixes que les que ja tenia en el document que es modifica.
Àrea del CRT El sòl no urbanitzable, urbanitzable i urbá, que pertany al CRT, es manté
regulat per la seva regulació específica, Llei 2/1989, de 16 de febrer,Centres Recreatius
Turístics, Decret 161/2003, de 23 juny de modificació del Decret 152/ 1989 de 23 de juny.
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT afectat per la modificació del PDUSC-2
Actualment no existeix en el terme municipal de Salou cap sòl classificat com Urbanitzable
Delimitat, que estigui afectat pel PDUSC, ja que el que ho estava, Sector-03 es va tramitar i
aprovar definitivament l’any 2011.
En el document tramès pel que fa al règim urbanístic del sòl, figuren en la documentació
gràfica, plànol d’ordenació 23, Regim urbanístic del sòl, els antics àmbits dels sectors PPR-1,
Sector-01 i Sector-05 com UD, Urbanitzable Delimitat, quant en realitat són sòls urbans,
esdevinguts com a tals, pel desenvolupament urbanístic realitzat de cadascun dels sectors,
per tant es reitera la rectificació, grafiant - los com SU. Sòl Urbá.
Pel que fa al Sector-03, aquest està en fase de desenvolupament, disposa de Pla Parcial i
Projecte d’Urbanització aprovats definitivament el 21de desembre de 2011.
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SÒL URBÀ
Tant els Plans de Millora Urbana, com el Polígons d’Actuació, que es situen dins la franja de
500 metres d’afectació del Pla Director, s’hauran d’adaptar a l’indicat per a sòl urbà contingut
avui pel PDUSC, i respecte al qual no s’observa modificació .
Pel que fa a altres aspectes del document, en l’annex. ESTABLIMENTS DE CÀMPING,
figura una relació dels càmpings per municipi, descrivint a Salou el càmping La Siesta i el
càmping Sanguli.
Tanmateix, no figura en la relació esmentada, ni en la documentació gràfica el càmping
La Unión, situat dins el sòl urbá però fora del límit dels 500mts de la línia de costa.
CONCLUSIÓ
Caldria esmenar en la documentació gràfica, el regim de sòl dels antics àmbits dels
sectors PPR-1, Sector-01 i Sector-05 que figuren com UD, Urbanitzable Delimitat, pel de
SU, Sòl Urbà.
- Especificar que el Sector-03 disposa de Pla Parcial i projecte d’Urbanització aprovats.”
-

6.
Tot i que aquest assumpte és competència del Ple Municipal, i amb la finalitat que les
nostres al.legacions entrin dins del termini atorgat que finalitza el proper 13 d’abril, s’avança
el contingut mitjançant aquest Decret, tot informant-vos que l’acord plenari on es ratificarà
el contingut del present Decret també us serà tramès, ja que és l’òrgan que acorda la
compareixença i presentació de les citades al.legacions, si bé per raó de dates aquell entrarà
una vegada exhaurit el termini concedit per a la seva formulació, per la qual cosa, mitjançant
aquest Decret es reprodueixen i es presenten en temps i forma les al.legacions que aquesta
corporació acordarà el pròxim Ple.

Fonaments jurídics
- Article 83 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que regula la tramitació dels
plans directors urbanístics.

En virtut de les competències que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53.1 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.

Resolc
PRIMER.- COMPARÈIXER davant la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
del Departament del Territori i Sostenibilitat en el tràmit de formulació d’al.legacions
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respecte l’aprovació inicial de la “modificació del Pla director urbanístic del sistema
costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner
integrat per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat
(PDUSC-2)” per tal que es tinguin en compte les al.legacions expressades en l’informe
tècnic de data 20-03-2014a dalt transcrit.
SEGON.- DONAR TRASLLAT del present Decret a la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme del Departament del Territori i Sostenibilitat per tal que procedeixi a
estimar les al.legacions formulades, per tal que es tinguin per presentades dins el termini
establert, sens perjudici de la seva posterior aprovació per part del Ple.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, RATIFICAR en els seus propis termes les
al.legacions presentades per l’Alcaldia-Presidència en nom i representació de l’Ajuntament.

506.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADHESIÓ AL CONVENI DE COLLABORACIÓ
ENTRE L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I ECOVIDRIO 2013-2018

Identificació de l’expedient
Expedient núm. 2117/2014, d’adhesió al conveni de collaboració entre l’Agència de Residus
de Catalunya i ECOVIDRIO.

Tràmit: Acord del Ple

Fets
1.

S’ha redactat un nou conveni de collaboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya i la societat ECOVIDRIO pels anys 2013-2018, els objectius del qual són:
a. Establir els compromisos necessaris per garantir el compliment dels objectius
de reducció, reciclatge i valorització d’envasos i residus d’envasos.
b. Regular i optimitzar el finançament de la gestió dels envasos i residus
d’envasos de vidre que serà sufragat integrament per la societat ECOVIDRIO.
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c. Regular la participació voluntària dels ens Locals al Sistema Integrat de Gestió
d’envasos i residus d’envasos de vidre.
d. Establir els costos addicionals que hauran de ser finançats per ECOVIDRIO per
la gestió dels residus d’envasos i envasos de vidre usats, atenent a l’annex II
que s’acompanya al present conveni i que es configura com a part integrant
del seu contingut.
e. Promoure la prevenció i reducció de l’impacte sobre el medi ambient dels
envasos i la gestió dels residus d’envasos de vidre al llarg de tot el seu cicle
de vida.
f.

Realitzar les campanyes de comunicació i sensibilització ambiental.

g. Establir els mecanismes necessaris de collaboració per garantir el compliment
de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora dels envasos i residus d’envasos.
2- Vist l’informe favorable del tècnic de data 15 d’abril de 2014.

Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. 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. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis.
4. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals: article 41.12. Correspon
a l’alcaldia subscriure escriptures, documents i pòlisses.
5. Decret d’Alcaldia núm. 2884/2011, de 21 de juny, de delegació de competències
(publicada en el BOPT núm. 159, de 12 de juliol de 2011).

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:

 54
96
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

²552229714E5Y4K3601SZ,»
²552229714E5Y4K3601SZ,»
552229714E5Y4K3601SZ

Codi de document

SECYI0AT

Núm. d’expedient

05-05-14 11:12

1. Aprovar l’adhesió al nou conveni de collaboració entre l’Agència de Residus de Catalunya
i la societat ECOVIDRIO pels anys 2013-2018.
2. Presentar la documentació necessària per l’adhesió per la gestió dels envasos i residus
d’envasos de vidre, per tal de poder gaudir dels avantatges que proporciona aquest nou
conveni.
3. Facultar al sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin precisos.
4. Notificar el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya.

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 el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

600.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

601.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE L'INTERVENTOR -PRIMER
TRIMESTRE 2014- SEGONS L'ART. 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT

Vist l’informe de l’interventor que es transcriu tot seguit:
“Juan Manuel Hernández Vallejo, Interventor de l’Ajuntament de Salou, pel que fa a les
obligacions de pagament als proveïdors requerit trimestralment en l’article 4 de la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre , per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,

INFORMO
INTRODUCCIÓ
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Aquest informe és preceptiu i té una periodicitat trimestral, donant-se compte al Ple municipal,
introduint-hi la informació en l’aplicació del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de
manera que les xifres d’aquest document són les remeses al Ministeri.
La informació està treta de l’aplicació comptable per un programa que l’obté per aquesta finalitat
específica.
La informació s’estructura en quatre apartats, els quals s’adjunten en el document annex:
a) Pagaments realitzats en el trimestre.
b) Interessos de demora pagats en el període.
c) Factures pendents a final de trimestre.
d) Factures respecte a les quals, a final de trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos
sense que s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació.
A continuació, els comento breument:

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE Y FACTURES PENDENTS A FINAL DE
TRIMESTRE.
El període mitjà de pagament és de 29,23 dies i el període mig del pendent de pagament excedit
és de 44.43 dies.
En aquest exercici s’estan fent les rectificacions del quadre de pagaments que surt directament
del programa, ja que hi ha unes factures molt antigues prescrites que penalitzen molt el resultat
de la mitja ponderada, altres registrades però que probablement no es pagaran (cas SELSA) si la
sentència favorable a l’ajuntament és ferma i altres factures que no es deixen de pagar per
qüestions de tresoreria sinó per assumptes pendents de la seva tramitació, incloent-hi la
dificultat tècnica de enregistrar les factures de 2013 incorporades a 2014.
A partir de l’informe del proper trimestre, serà més interessant i significatiu el seguiment de la
sèrie temporal.

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS EN EL PERÍODE.
No s’han pagat interessos de demora.
Com s’ha dit en el paràgraf anterior, el ritme de pagaments ha estat l’habitual en l’Ajuntament i,
en la meva opinió, actualment no hi ha problema amb la despesa tramitada d’acord a la
normativa. De fet, qui subscriu no té coneixement de cap reclamació d’interessos de demora per
part dels proveïdors.
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FACTURES RESPECTE A LES QUALS, A FINAL DE TRIMESTRE, HAGIN
TRANSCORREGUT MÉS DE TRES MESOS SENSE QUE S’HAGIN TRAMITAT ELS
CORRESPONENTS EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ.
No hi ha cap factura o són d’un import insignificants durant aquest període.

CONCLUSIÓ
El període mig de pagament s’està reduint significativament, fins al punt que hores d’ara la major
dificultat recau en el termini de tramitació dels centres gestors. S’està treballant per agilitzar el
procés i crec que els fruits es percebran ja en el proper trimestre.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament en
pren coneixement.

Pren la paraula el Sr. Barragán:
-Sí Sr. Alcalde.

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

Sr. Barragán:
-Simplement volia destacar que aquest informe recull aspectes importants. Reflecteix que el
període mitjà de pagament és de 29,23 dies. Que no s’han pagat durant aquest temps
interessos de demora. I que no hi ha factures respecte a les quals, al final del trimestre, han
transcorregut més de tres mesos sense que s’hagin tramitat els corresponents expedients de
reconeixement de l’obligació, per tant, no hi ha cap factura pendent de reconèixer.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies.
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602.- DONAR COMPTE DEL DECRET RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DE L’EXERCICI 2013
Vist el decret núm. 1602, de data 31 de març de 2014, relatiu a la liquidació del pressupost
de l’exercici 2013, que es transcriu tot seguit:
DECRET
“Vist l’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 89.1 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, els quals
estableixen que el tancament i la liquidació dels pressupostos de l’entitat local i dels
organismes autònoms que en depenen s’efectuarà, pel que fa a la recaptació de drets i al
pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural.
Atès l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90.1 del Reial decret 500/1990, que estableixen que,
després de l’informe de la Intervenció, l’alcalde aprova la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament i la dels organismes autònoms, i que n’informa el Ple en la primera sessió que
tingui lloc.
Així mateix, atès que l’article 93.2 del Reial decret 500/1990 regula que, com a conseqüència
de la liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
b) El resultat pressupostari de l’exercici
c) Els romanents de crèdit
d) El romanent de tresoreria
Atès tot l’anterior, i en virtut de les competències que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53.1 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,

RESOLC
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PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 corresponent a l’Ajuntament
de Salou, d’acord amb el següent detall:

1.1. Pressupost de despeses:
a. Exercici corrent
Pressupost inicial de despeses:..........................................................38.083.441,94
Modificacions de despeses: ................................................................ 5.160.652,95
Pressupost definitiu de despeses: .....................................................43.244.094,89
Despeses autoritzades: .....................................................................40.058.418,43
Despeses compromeses:.................................................................. 39.921.897,29
Obligacions reconegudes: .................................................................38.797.016,58
Despeses ordenades: ......................................................................32.882.910,41
Pagaments líquids realitzats: .............................................................32.882.910,41
Obligacions pendents de pagament: ................................................... 5.914.106,17

€
€
€
€
€
€
€
€
€

b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament inici de l’exercici:....... 6.951.538,11 €
Modificacions al saldo: ........................................................................ -2.904,00 €
Pagaments ordenats: ........................................................................ 6.811.152,28 €
Pagaments realitzats: ....................................................................... 6.811.152,28 €
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’exercici:.........137.481,83 €
Total de creditors pendents de pagament:.............................. 6.051.588,00 €

1.2. Pressupost d’ingressos:
a. Exercici corrent
Pressupost inicial d’ingressos:.............................................................38.705.266,00
Modificacions d’ingressos: ................................................................... 5.160.652,95
Pressupost definitiu d’ingressos: .........................................................43.865.918,95
Drets reconeguts totals: ....................................................................46.381.024,75
Drets anullats: ................................................................................. 1.972.594,31
Drets reconeguts nets: ......................................................................44.408.430,44
Recaptació total: ...............................................................................40.508.845,13
Devolucions d’ingressos: ........................................................................ 104.298,71
Recaptació neta o líquida: ..................................................................40.404.546,42
Drets pendents de cobrament: ............................................................ 4.003.884,02

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’ inici de l’exercici:...............................20.065.472,60 €
Modificacions saldo inicial: ....................................................................... -3.242,19
Baixes: ............................................................................................. 1.708.876,52
Recaptació: ....................................................................................... 2.464.042,82
Dret pendents de cobrament a la fi de l’exercici ....................................15.889.331,07

€
€
€
€

Total de deutors pendents de cobrament: ............................... 19.893.195,09 €

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets................................................44.408.430,44 €
- Obligacions reconegudes netes....................................38.797.016,58 €
Resultat pressupostari ............................................. 5.611.413,86 €
– Desviacions positives de finançament de l’exercici ............. 520.601,93 €
+ Desviacions negatives de finançament de l’exercici ....................... 0,00 €
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria............. 0,00 €
Resultat pressupostari ajustat ................................5.090.811,93 €

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 4.447.078,31 €, segons el següent
detall:
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1.124.880,71 €

Comprometidos:
Autorizados:

136.521,14 €

Retenidos:

591.076,75 €

Disponibles:

2.594.599,71 €

No disponibles:
3.322.197,60 €

No comprometidos
TOTALES

4.447.078,31 €

1.5. Romanent de tresoreria:

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERCICI :..............12.693.268,62 €
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT FINAL DE L’EXERCICI:........19.290.398,63 €
+De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................................... 4.003.884,02 €
+De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats ................................... 15.889.311,07 €
+D’altres operacions no pressupostàries..........................................................338.912,34 €
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva ........................................941.708,80 €
.....................................................................................................................
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT FINAL DE L’EXERCICI:.......16.292.167,59 €
+De pressupostos de despeses. Exercici en curs ...........................................5.914.106,17 €
+De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats ......................................137.481,83 €
+D’altres operacions no pressupostàries..................................................... 10.338.530,16 €
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva........................................ 97.950,57 €
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ............................................ 15.691.499,66 €
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– Saldos de cobrament dubtós ................................................................... 9.984.726,84 €
– Excés de finançament afectat ...................................................................2.452.585,81 €
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS ............ : 3.254.187,01 €
- SALDO D’OBLIGACIONS PENDENTS
D’APLICAR AL PRESSUPOST (compte 4130) ..................................... 245.357,48 €
-SALDO D’OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS
(compte 4080) ................................................................................... 301.910,98 €
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS AJUSTAT ........................................................................ 2.706.918,55€

SEGON.- Informar-ne al Ple en la primera sessió que se celebri.

TERCER.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament en
resta assabentat.

Pren la paraula el Sr. Barragán:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-Bon dia alcalde, regidors i públic assistent. El passat dia 31 de març, es va aprovar la
liquidació del pressupost de l’exercici de l’any 2013, i que ara em complau donar compte en
aquest plenari, perquè el resultat considero que és molt positiu no només pels números, que
també, sinó pel que suposen i perquè s’han complert objectius importants com és el de
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contenció de la despesa, havent aplicat criteris d’austeritat i rigurositat en la gestió per
definitivament tenir una hisenda local sanejada.
Els números de la liquidació del pressupost del 2013 són:
-

Romanent de tresoreria: 2.706.918 €.
Estalvi net: 2.646.314 €
Deute per crèdits pendents: 21.112.117 € (53% dels ingressos ordinaris)

Per tant, estem contents i molt satisfets d’aquests números.
Però què hi ha darrere d’aquests números, com s’ha arribat a una liquidació que presenta un
superàvit important? Doncs la feina, l’esforç i la sensibilitat de la Regidoria de Gestió
Econòmica i del govern per aconseguir unes finances municipals sanejades; que han tingut
lloc, val a dir, en un entorn econòmic complex i complicat, dins el marc d’una crisi econòmica
sense precedents.
Un entorn, doncs, caracteritzat per una continuada reducció dels ingressos corrents de
l’ajuntament; pel retard en els cobraments dels ingressos d’altres administracions; per una
normativa que ha obligat els ajuntaments a durs esforços per complir els objectius
d’estabilitat que marcava el Govern de l’estat; i per limitacions i reduccions de l’autonomia
municipal per la realització de les inversions, entre les més importants.
Per altra part també, durant anys, la despesa corrent finalment executada per l’ajuntament
era superior a la despesa inicialment pressupostada; i aquest desajustament entre despesa
pressupostada i despesa real, obligava a incorporar en cada exercici factures de l’any
anterior al pressupost en curs. Això feia que es formés una bola de neu i s’anessin
arrossegant factures pendents d’un any a l’altre.
Partides com les concessions de serveis, l’electricitat, la seguretat social fins i tot, resultaven
al final d’any insuficients. El resultat era que cada any calia imputar despesa de l’any anterior
per imports importants, que creaven un cercle viciós.
I per posar fi i acabar amb aquesta situació quasi endèmica, vam actuar amb responsabilitat
i sentit de la justícia fent servir els ingressos extraordinaris que va proporcionar la
implantació d’un centre comercial al nostre municipi. En aquest sentit es van aplicar aquests
ingressos a sanejar el deute històric, en comptes d’executar nova despesa. I per això Salou
pot dir que ha complert amb el sanejament del deute sense necessitat d’acollir-se als fons de
l’estat, com han hagut de fer molts ajuntaments.
Tots sabem que el retard en l’ingrés de Bonpreu va provocar un romanent negatiu a la
liquidació del 2012. Alguns van aprofitar aquest retard per posar en dubte la utilització de
l’ingrés per sanejar el deute, per dubtar de la realitat d’aquest ingrés, per posar en dubte,
fins i tot, el projecte. Però els diners són a les arques municipals i la superfície comercial
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gairebé a punt d’inaugurar-se. El temps dóna i treu raons. I a nosaltres ens la ha donat. Amb
la satisfacció d’haver fet bé les coses amb aquests diners, d’haver liquidat aquesta bola neu i
haver posat fi a les anomenades factures sense consignació.
Per altra part, s’han aplicat també mesures per ajustar i retallar la despesa, i per limitar
l’endeutament bancari. Vull recordar que es va aprovar un pla d’ajustament que ja s’ha
complert i executat; s’ha retallat també la despesa corrent fins a un nivell sostenible, i s’han
pressupostat les despeses i els ingressos amb rigurositat i realisme. Ara es pressuposta la
despesa real de cada any i es gasta el que es pressuposta.
També s’han aplicat mesures per executar la despesa amb eficàcia i per evitar que la situació
anterior es torni a repetir. Per exemple, es va incorporar la classificació orgànica al
pressupost per millorar la seva gestió i transparència; es va passar a executar la despesa per
bosses de vinculació i no per partides; i el que és més important, l’execució de la despesa es
va descentralitzar a través dels centres gestors de cada àrea i un estricte control de la
mateixa amb les eines tecnològiques adquirides per a tal fi. Amb aquestes mesures es volia
aconseguir una execució més eficaç de la despesa, amb una major autonomia i
responsabilitat en la seva execució per part de les diferents àrees municipals. I ho hem
aconseguit.
Cert és que algunes de les mesures no han estat gens fàcils com ajustar la plantilla laboral,
pujar alguns impostos, o limitar les inversions; però també és cert que s’ha fet mantenint el
nombre i la qualitat dels equipaments i els servies que presta l’ajuntament; protegint també
la despesa de caire social i els ajuts als més necessitats; inclús posant en marxa plans
d’ocupació perquè la nostra voluntat és fomentar les polítiques actives d’ocupació i impulsar
el nostre servei municipal mitjançant la borsa de treball. No són, crec, fites menyspreables
en una situació econòmica tan dura com s’ha viscut i com es viu encara.
Per tant, els resultats de la liquidació de l’any 2013 mostren la fita d’aquest govern: unes
finances municipals sanejades i sostenibles. L’important de la liquidació del 2013 no són tant
els seus números sinó el camí fet i l’esforç de realisme, rigor i eficàcia en la gestió de les
finances de l’Ajuntament de Salou.
Però cal també comentar una mica aquests números:
-

-

-

Primer: Estalvi net de 2.646.314 €. Això és, l’Ajuntament de Salou, després de pagar
la seva despesa corrent i retornar la part anual de préstecs ha estalviat aquesta
quantitat (i vull remarcar que en aquest estalvi net no està computat l’ingrés
extraordinari del centre comercial, precisament pel seu caràcter atípic).
Segon: Un endeutament bancari del 53% dels ingressos corrents, molt per sota del
màxim legal del 110%. I un deute pendent de crèdits per import de 21.112.117 € i
inferior, als més de 25 milions pendents a l’any 2009.
Tercer: Pagament als proveïdors en el termini legal previst de 30 dies.
I quart: Un romanent de tresoreria, això és un superàvit de 2.706.918 €.
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I és aquest romanent de tresoreria el que requereix el comentari més important. Perquè
l’actual normativa limita molt l’ús que l’ajuntament en pot fer. La normativa prioritza que es
destini a retornar préstecs bancaris. Però això seria absurd: es retornarien préstecs que es
van obtenir amb molt bons tipus d’interès per després haver de tornar-los a demanar a tipus
molt més alts per finançar noves inversions.
A més, aquest romanent no es pot fer servir per projectes socials, ni per a plans d’ocupació,
ni per reparacions importants. Això significa que la normativa actual no premia als
ajuntaments que fan els seus deures; tot al contrari, més bé els castiga.
Però sí que existeix l’opció de fer servir aquest romanent per finançar certes inversions. I
aquesta és la voluntat d’aquest equip de govern: dins del marc legal permès, retornar el
romanent de l’any 2013 no als bancs, sinó a la ciutadania en forma d’inversions que millorin
la seva qualitat de vida, que és per allò que som aquí com a càrrecs públics.
I res més si no unes paraules d’agraïment a tothom que ha fet possible aquets resultats. En
primer lloc, és clar, a les ciutadanes i ciutadans de Salou, que amb els seus impostos i esforç
fiscal, amb el seu sacrifici i amb la seva comprensió, fan possible la tasca dels ajuntaments.
En segon lloc, al personal de l’ajuntament, que ha comprès i ha participat de manera
excellent en el nou model d’execució de la despesa. I també, al personal de l’Àrea de
Serveis Econòmics per la seva implicació i esforç en tot aquest procés.
I en tercer lloc, a totes les persones i grups municipals que han cregut i recolzat els
pressupostos i el pla d’ajustament que s’han presentat a aprovació d’aquest consell plenari
de Salou. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Barragán. Les meves felicitacions també extensives a totes les persones i
grups i departaments que vostè ha anomenat perquè evidentment és per estar molt contents
del fet de dir que Salou té un romanent de tresoreria de dos milions set-cents mil euros i que
no tenim cap mena de deute tal i com ho acaba d’explicar el senyor regidor. Per tant, a
vegades quan sentim aquelles manifestacions generadores d’alarma amb l’única finalitat
partidista i política mal entesa doncs home, tinguem tots cura i relativitzem les coses perquè
ja veieu quins són al final els resultats. Jo crec que des de l’equip de govern i des de l’Àrea
de Gestió Econòmica s’està fent una feina amb absolut i total rigor, jo crec que els tècnics,
l’interventor i demés tècnics que participen i que treballen en aquesta àrea estan fent una
molt bona feina, molt bona, insisteixo, perquè veritablement tot plegat ens ha comportat que
les finances de l’Ajuntament de Salou siguin unes finances absolutament sanejades i amb un
sobrant de dos milions set-cents mil euros i això jo crec que ens n’hem de congratular
sobretot també la ciutadania perquè això ens permet continuar en una molt bona gestió,
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podem continuar donant serveis i, fins i tot, com s’ha fet aquest any reduir, rebaixar els
impostos com ha sigut un 3% en l’IBI i, a més a més, les bonificacions que es fan per
aquells ciutadans que han volgut pagar amb antelació i han tingut pràcticament un 3%
menys. Per tant, el nostre compromís és fer, continuar fent una gestió rigurosa com s’està
fent fins ara. Felicitacions.

603.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA
ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014

SEGONA

MODIFICACIÓ

DE

LES

En compliment d’allò que disposen els articles 15,16, i 17 del Reial decret legislatiu 2/2004
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, vistos els informes tècnics i
econòmics referenciats en l’article 25 del mateix text, i vist el dictamen de la Comissió
Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el
següent:

PRIMER.- Aprovar la segona modificació de les Ordenances Fiscals 2014, que queden
redactats com es transcriu a continuació.
SEGON.- Les ordenances fiscals a modificar per a l’exercici 2014 (segona modificació) són:
-O.F. 11.- TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE L´OBERTURA D´ACTIVITATS I INSTALLACIONS.
-O.F. 20.- TAXA PER L´ESTABLIMENT DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE
RESIDUS
TERCER- De conformitat amb allò que disposa l’esmentat article 17 del Text refós de la Llei
d’hisendes locals, aquest acord provisional emès pel Ple de la Corporació, així com el referit
text de les modificacions a dalt esmentades, s’exposaran al públic al tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils, a fi que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar qualsevol allegació que estimin oportuna. Finalitzats els
terminis d’informació pública, s’adoptaran els acords definitius, havent de resoldre
expressament les reclamacions formulades, mitjançant acord del Ple. En el cas de no haverse produït reclamacions s’entendran definitius els acords provisionals.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE L’OBERTURA D’ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

Article 2. Fet imposable
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1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa,
que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i installacions que es desenvolupin o realitzin
en el terme municipal de Salou s'ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als
ajuntaments per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa
reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa general
o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest
Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses, i en
definitiva, la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
2. La descripció del fet imposable té la seva fonamentació jurídica, entre altres en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives.
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
RDL estatal 19/2012, de de maig de medides urgents de liberalització del comerç i de
determinats serveis.
Llei de turisme 13/2002, de 21 de juny de turisme de Catalunya, actualitzada segons Llei
9/2011, de 29 de desembre.
Decret habitatge 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic
I totes aquelles disposicions legals vigents.

3. Tots els serveis que es derivin de la tramitació, a instància de part, dels expedients per:
(NOVA REDACCIÓ)
•
•
•

•

Trasllat d’una activitat a un altre local.
Variació o ampliació d’activitat, en relació a allò que ja està autoritzat, encara que
continuï el mateix titular.
Canvi de titularitat de llicència/regiem de comunicació, cessió o traspàs de negoci, que
comportin nova tramitació municipal, per la variació i/o modificació dels elements
autoritzats incialment (variació elements objectius) del titol administratiu que es
subjecte a canvi de titularitat…
No es condiera fet imposable, la mera comunicació i pressa de coneixement d´una
transmissió de la llicència o autoritazació que recaigui sobre activitats innòcues,
recreatives, d´espectables o ambientals. S´inclou les activitats tramitades per Règim de
Comunicació

4.- Als efectes d’aquesta Ordenança, es consideraran locals les edificacions, o installacions i
les superfícies, cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que s’utilitzin per a qualsevol
activitat o ús, excepte el d’habitatge.
S’entendrà per establiment industrial o mercantil qualsevol edificació habitable, estigui o no
oberta al públic, que no es destini exclusivament a habitatge i que:
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a) Es destini a l’exercici d’alguna activitat empresarial fabril, artesana, de la construcció,
comercial i de serveis que estigui sotmesa a l’impost sobre activitats econòmiques.
b) I encara que les activitats detallades en el punt anterior no es desenvolupin, que els
serveixin d’ajut o complement o que hi tinguin relació de manera que els proporcioni
beneficis o profits, com per exemple: seus socials, agències, delegacions o sucursals
d’entitats jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos o estudis.
c) Dipòsits i magatzems.
5- Es considerarà obertura:
a) La primera installació de l’establiment per començar les seves activitats. També les
successives installacions en el supòsit de desmantellament de la primera installació.
b) Els traspassos i canvis de titulars de locals, arrendaments, lloguers, etc., sense variar
l’activitat que s’hi desenvolupi, pero que comporti variació dels elements objectius o
autoritzats en el titol administratiu (llicència-autorització-regim de comunicació) inicial
subjete al canvi de titular o traspas.
c) La variació o ampliació de l’activitat duta a terme en l’establiment, encara que el titular
sigui el mateix.
d) L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que es realitzi i que afecti les condicions
que s’assenyalen en el número 1 d’aquest article, motiu pel qual s’exigirà una nova
verificació d’aquests.
6.- Ampliacions d’activitats a les zones de reculada.
Es consideraran zones de reculada les superfícies cobertes o descobertes, annexes al local
comercial, i a les quals es tingui accés directe o indirecte des de la via pública. A la zona de
reculada s’exercirà la mateixa activitat que al local del que és extensió i la llicència s’ampliarà
segons els metres quadrats de superfície que comprengui l’ampliació, computant els seus
amb els totals del local.
Es considerarà una unitat integral tributària, els metres interiors i de terrassa del local
comercial, amb tributació plena.
Article 5 – Tarifes
A) REGIM GENERAL
A.1) REGIM DE COMUNICACIO
Les tarifes que s’han d’aplicar per obtenir la quota de la taxa, són les que es detallen en el
quadre següent, en funció del tipus i naturalesa de l’activitat, de la seva superfície, i
ubicació.
GRUPS:
QUOTA UNICA
Obertures i/o ampliacions activitats:
--Activitats innòcues
700€
--Règim de Comunicació prèvia d´establiments oberts al públic 1.600€
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ES DEROGA
Canvis de titulars: la quota aplicar serà:
--Activitats innòcues
--Règim de Comunicació prèvia d´establiments oberts al públic

270€
615€

Per la resta de casuistica, s´aplicaràn els criteris per liquidar la quota establerts en el Règim
ordinari: en especial els regulats en els punts:b), d), e), g) i h).
A.2) REGIM ORDINARI (Autorització, Llicència, Declaració, etc…)
Les tarifes que s’han d’aplicar per obtenir la quota de la taxa, són les que es detallen en el
quadre següent, en funció del tipus i naturalesa de l’activitat, de la seva superfície, i
ubicació.
GRUPS:

TARIFA BÀSICA EUROS/M2

QUOTA MINIMA

QUOTA MÀXIMA

- Autorització ambiental

10 €

1.000 €

30.000 €

- Declaració d’impacte ambiental

10 €

1.000 €

30.000 €

- Llicència ambiental amb necessitat de consulta prèvia

10 €

1.000 €

30.000 €

- Llicència ambiental sense necessitat de consulta prèvia

20 €

2.000 €

20.000 €

- Comunicació ambiental

15 €

1.500 €

12.000 €

- Llicència municipal d’establiments oberts al públic

20 €

2.000 €

20.000 €

1.-Càlcul de la quota:
L’import de la quota es calcula a partir d’una tarifa bàsica, que ve determinada pel tipus
d’activitat o ús, si és de naturalesa econòmica o no, la superfície.
La quota a liquidar serà la que resulti del càlcul que a continuació es detalla, sempre que el
seu import no sigui inferior a la quota mínima ni superior a la màxima, que figuren al quadre
de tarifes.
Càlcul de la quota: s’obté mitjançant el càlcul del següent polinomi:
Q= TB x S
En el que:
TB= tarifa bàsica expressada en €/m2 en funció del grup d’activitats que correspongui.
S = superfície destinada a l’activitat o ús, expressada en m2 arrodonits per excés.
FC = factor corrector de l’activitat o ús, essent 0,5 per les activitats o usos de naturalesa no
econòmica, 0,6 per les activitats o usos de ramaderia, i 1,0 per la resta.
Q= quota de la taxa.
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La quota a liquidar serà l’import obtingut (Q), sempre que no sigui inferior a la quota mínima
ni superior a la quota màxima establerta al quadre de tarifes, multiplicada pel factor
corrector d’activitat (FC). En el cas de ser inferior, es liquidarà la quota mínima, i si és
superior, es liquidarà la quota màxima multiplicada pel factor corrector d’activitat (FC).
2.- Criteris per liquidar la quota: En funció del motiu que origini el fet imposable, es calcularà
de la forma que es detalla en els següents apartats:
a) Per l’inici de l’activitat o ús, o pel trasllat de local, la quota serà la que per l’activitat a
desenvolupar resulti de l’aplicació del que s’estableix al punt 1 del present article.
b) Per la revisió periòdica, la quota a liquidar serà l’equivalent al 25 % del que, com a
primera installació, correspongui en aplicació de les tarifes i càlculs establerts.
c) Per l’ampliació de superficie de l’activitat, la quota a liquidar serà la següent:
- Si l’ampliació es considera com un canvi substancial, (superior al 50% de la superfície
existent), la que resulti del càlcul del polinomi definit al punt 1, computant el 50% de
la superfície ja autoritzada més el 100% de la superfície de l’ampliació.
- Si l’ampliació no es considera com un canvi substancial, la que resulti del càlcul del
polinomi definit al punt 1, computant solament el 100% de la superfície de
l’ampliació.
d) Per controls periòdics, la quota a liquidar serà un 15 % del que, com a primera
installació, correspongui en aplicació de les tarifes i càlculs establerts.
e) Per les alteracions o variacions que no comportin ampliació de superficie i que es portin a
terme a l’establiment, que no comportin ampliacions de superficie, pero que si comporti una
nova verificació per part dels Serveis Tècnics Municipals, la quota serà el 25% del que
correspongui com a primera installació, i sempre i quan no es consideri una ampliació de
l’activitat o dins de la mateixa superficie un canvi substancial ( obertura)
f) Pels canvis de titularitat, la quota ha de ser el 50% del que resulti en aplicació de les
tarifes (DEROGAT)
f).Pels canvis de titularitat, que comporti la variació de elemets inicialment autoritzats pel
titol administratiu subjecte a traspas (variació objectiva dels elements autoritzats a
l´activitat), la quota serà la resultant de l’aplicació del que s’estableix al punt 1 del present
article. (NOVA REDACCIO)

g) Pels trasllats d’activitats a zones destinades a ús industrial, d’acord amb el planejament
vigent, la quota ha de ser el 60% del que resulti en aplicació de les tarifes i càlculs
establerts, excepte en aquells casos en què la tramitació, des de la seva sollicitud fins a
l’informe favorable de l’acta de control, superi el termini d’un any.
h) En cas que sigui necessari un informe tècnic addicional o autorització en els procediments
esmentats en els grups tarifaris regulats, s’afegirà sobre la tarifa general, un import de
204,45€.
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3.- En cas de desistiment formulat pel sollicitant amb anterioritat a la resolució de
l’expedient, la quota que cal liquidar serà del que resulti en aplicació dels punts anteriors,
segons el percentatges que a continuació es detallen:
- 25% si desisteix abans que es realitzi informe tècnic.
- 50% si desisteix amb posterioritat a la realització d’informe tècnic.
-100% si desisteix una vegada iniciada l´activitat.
La caducitat de les llicències i/o autorització municipal no dóna dret al seu titular a obtenir
cap devolució de la taxa ingressada.
4.- La quota a liquidar per aquelles activitats autoritzades amb caràcter temporal, i que el
seu termini sigui com a màxim de tres mesos, serà del 50% de la que resulti de l’aplicació de
les tarifes i càlculs establerts al punt 1 anterior.
5.- La quota a liquidar per aquelles activitats autoritzades com installacions temporals o de
temporada en terrenys particulars, serà del 50 % de la que resulti de l’ aplicació de les
tarifes i càlculs establerts al punt 1 anterior.
6.- La quota a liquidar pel lliurament del certificat de compatibilitat del projecte amb el
planejament urbanístic serà de 90 €.

B) REGIM ESPECIAL:
1.- Llicències per l’activitat de venda mitjançant màquines automàtiques:
L’activitat de venda mitjançant màquines automàtiques es considerarà activitat independent,
atès que comporta una alta específica de l’impost d’activitats econòmiques segons el Reial
Decret Legislatiu 1175/1990 regulador de les tarifes i la instrucció de l’impost, i també es
regula com una modalitat de venda segons el Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre
comerç interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1993,
de 18 de febrer de regulació administrativa de determinades estructures comercials i vendes
especials, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre de comerç interior. Aquesta activitat
consistent en installacions de màquines no fixes o mòbils amb caràcter no permanent que
comporta una installació i desmantellament per temporada de funcionament, un horari
independent i uns requisits específics que han de reunir en funció al tipus de producte de
venda (especialment els productes alimentaris). Tot això, comporta una intervenció
administrativa de control, supeditada a autorització municipal per màquina i any segons les
següents tarifes:
Venda de qualsevol tipus de producte mitjançant màquines automàtiques per màquina i any,
multiplicat pel coeficient de categoria del carrer (es considera "unitat de màquina" aquell
aparell que té una autonomia de funcionament per si sol, propi de l'activitat de vènding):
1) Als bars, bars-restaurants, supermercats, alimentació i jocs recreatius que siguin activitat
principal i primera del local comercial
265 €
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1.120 €

2.- Piscines d’ús públic.
En conformitat al Decret 95/2000, de 22 de febrer, modificat pel Decret 177/2000 de 15 de
maig i pel Decret 165/2001, de 12 de juny es regula l’activitat d’una piscina d’ús públic, es
determinen les següents tarifes:
- Taxa
740 €
3.- Garatge i aparcament de vehicles
a) Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície
de fins a 100m2 165€
b) Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície
superior a 100m2 150 €
c) Activitats de garatge i aparcament de vehicles sota un edifici amb una superfície superior
a 750m2
3.440 €
d) Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície superior als 2.000 m2 ,
o dues o més plantes sota rasant
3.440 €
4.- Circs
i) Circs (preu per dies d'actuació):
i.1) Installats en terreny públic o particular
140 €
i.2) Hauran de dipositar una fiança que en cada cas es determini en l'oportuna autorització.
En tot cas la fiança mínima serà de:
310 €
(Aquesta fiança serà retornada amb informe negatiu de danys en la via pública)
5.- Concerts
k) Realitzacions de concerts tant en espais oberts com en tancats (per dia d'actuació)
310 €
6.- Vols panoràmics sobre el terme municipal de Salou i/o zona marítima terrestre.
j) Vols panoràmics sobre la zona marítima i TM de Salou per diversos fins (inclosos els
publicitaris):
j.1) Per dia
132,60 €
j.2) Per mes
1.325,65 €
7.- Publicitat
Repartiment domiciliari de publicitat al TM de Salou:
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a) Per cada campanya publicitària de promoció
b) Per totes les campanyes publicitàries anuals

124 €
247 €

8.- Establiments d’allotjament turístic
Les tarifes dels establiments d’allotjament turístic regulats en el Decret 183/2010, amb
independència del tipus de tràmit a seguir seran la resultant d’ aplicar la suma de la quota
fixa i la quota variable. Les activitats sotmeses al règim de comunicació, gaudiran d’una
reducció del 20% en les tarifes variables per habitació (hotel), apartament (Aparthotel o
explotació establiments turístics), m2 de superfície (càmpings). Aquesta reducció no afecta
a la tarifa fixa.

a) Hotel gran ressort
b) Hotel
c) Hotel apartaments
d)
Hostal,
pensió,
residència
e) Apartaments turístics

f) Càmpings

Quota fixa Quota variable
26.480,05 € (més 33,10
12.730,80 € (més 22,05
12.730,80 € (més 28,70
3.182,70 € (més 11,00
66,20 €

3.310,00 €

€
€
€
€

per
per
per
per

habitació)
habitació)
apartament)
habitació)

(per apartament, amb un mínim de 1.103,35 €)
Aquesta taxa no inclou cap altra activitat
accessòria (restaurant, bar, botiga, etc.).
(més 11,20 € per m2 (Si té restaurant, bar,
supermercat, etc., o altres activitats, 50% quota
establerta)

La quota a liquidar, en funció del motiu que origini el fet imposable, es calcularà de la forma
que es detalla en els següents apartats:
a) Per la revisió periòdica, la quota a liquidar serà l’equivalent al 20 % del que, com a
primera installació, correspongui en aplicació de les tarifes i càlculs establerts.
b) Per controls periòdics, la quota a liquidar serà un 10 % del que, com a primera
installació, correspongui en aplicació de les tarifes i càlculs establerts.

9.- Explotació per habitatges d’ús turístic.
Per la tramitació d’explotació per habitatges d’ús turístic segons la Llei de Turisme 13/2002,
de 21 de juny de turisme de Catalunya, actualitzada segon Llei 9/2011, de 29 de desembre.
L´import de la taxa vindrà donat
sollicitud

segons el número d’habitatges a tramitar en cada
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1 a 10 habitatges
11 a 50 habitatges
51 a 100 habitatges
101 a 1000 hab.
Més de 1000 hab.

40
35
30
25
20

euros
euros
euros
euros
euros

amb
amb
amb
amb
amb

un
un
un
un
un

màxim
màxim
màxim
màxim
màxim

de
de
de
de
de

250 €/per sollicitud conjunta.
875 €/per sollicitud conjunta.
1.500 €/ per sollicitud conjunta.
12.500 €/ per sollicitud conjunta.
20.000 €/per sollicitud conjunta.

En aquestes quotes s’haurà d’incrementar el cost de la plaqueta o altre element identificatiu.
10.- La quota a liquidar en el Règim Especial, en funció del motiu que origini el fet
imposable, es calcularà de la forma que es detalla en el apartat 2 de la quota del Règim
General, per tant, són d’idèntica aplicació.
Article 6 – Exempcions i bonificacions
A.- Gaudiran d’exempcions del pagament d’aquesta taxa, sense prejudici de l’obligació de
tramitar la corresponent autorització, llicència o comunicació:
1.- Els trasllats determinats per expropiació, enderrocament forçós, declaració de ruïna,
enfonsament, incendi o desnonament, no originat per manca de pagament de lloguers, i els
que es verifiquin en compliment d’ordres i disposicions oficials. Sempre que aquestes
activitats s´hagin proveït de la corresponent llicència.
2.- Els canvis de titularitat per successió “mortis causa” i jubilació entre cònjuges, ascendents
i descendents (fins a segon grau), sempre que des de la data de l’atorgament de la llicència
del causant no hagin transcorregut 10 anys.
L’obtenció d’exempcions “mortis causa” estarà sotmesa a:
a) Que el causant hagués obtingut l’oportuna llicència per a l’exercici de l’activitat de la que
es tracti o que hagués sollicitat l’exempció adient.
b) Que s’acrediti la continuïtat en l’exercici de la mateixa activitat de què es tracti.
c) Que es solliciti abans de transcorregut un any des de la mort del causant.
d) Que des de la data d’atorgament de la llicència municipal al causant, no hagin
transcorregut 10 anys.
3.-La variació de la raó social de les societats anònimes, per defunció d’algú dels membres.
4.- L’obertura d’activitats ja desenvolupades, però interrompudes a conseqüència de
l’enderrocament de l’edifici on estaven ubicades i la construcció d’un de nou en el mateix
lloc.
5.- Els canvis de titularitat, cessió o traspàs d’activitats, o usos de naturalesa no econòmica.
6.- Els canvis de titularitat, cessió o traspàs d´activitats de naturelesa econòmica, que suposi
una simple presa de coneixement de la transmissió d´una llicència o autorització/règim de
comunicació, d´acord en la legislació vigent en el moment de meritament de la taxa, ha sigui
per activitats innòcues, recreativies o d´espectacles i ambientals; èssent aplicable en les
tarífes de règim general o especial regulades en la present ordenança i que a la vegada no
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comportin una variació objectiva de la activitat envers la llicència concedida incialment i
subjete a canvi de titularitat. (NOVA REDACCIÓ)
B.- Gaudiran d’una bonificació
1.- Del 50% de la quota, els trasllats d’activitats autoritzades per motiu d’arranjament,
reforma i millora de les seves installacions o locals, sempre que el període del trasllat no
superi un any.
2- Els traspassos d’activitat seran bonificats amb la reducció d’un 50% dels drets Municipals
(DEROGAT)
3.- Els traspassos de llicències d’activitat atorgades per jubilació entre persones físiques,
cònjuges, ascendents i descendents de primer grau de consanguinitat i afinat, quant només
comporti un canvi de nom de la llicència i no impliqui canvi d’activitat, ampliació, variació o
canvi substancial de l’activitat i no s´interrompi l´exercici de l´activitat, hauran de tributar
un 25% de les quotes reflectides a les tarifes. Cal aportar acreditació de la jubilació i les
corresponents declaracions d’alta i baixa simultànies en l’impost sobre activitats econòmiques
o, en el seu cas, declaració d’alta i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036), i
justificar la relació de parentesc per mitjà el llibre de família.
4.- Les empreses que disposin del certificat dels sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió
Europa (EMAS), s’aplicarà una bonificació del 25% del que, com a primera installació,
correspongui en aplicació de les tarifes i càlculs establerts.

Nota comú a les exempcions i bonificacions: Aquests beneficis fiscals són de caràcter pregat,

havent l’interessat de sollicitar-los per escrit, en el moment de presentar la sollicitud de la
llicència d’activitat o realitzat el comunicat en els casos sotmesos a règim de comunicació
prèvia o d’ús, i en qualsevol cas, abans de que la liquidació lliurada adquireixi fermesa. En la
sollicitud s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de
l’exempció o bonificació que es demana.
5.- Gaudiran d’un 10% de bonificació sobre les tarifes, aquells procediments administratius
tramitats des de la seva sollicitud fins a la seva resolució i notificació a l´interessat per
mitjans electrònics, d’acord amb allò que disposa l’art. 18 de la llei 29/2010, de 3 d’agost, de
l’ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS

Article 7 - Acreditament (Nova redacció)
1.- La taxa s’abona i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es presti el servei,
que s‘entendrà prestat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan es dugui a
terme el servei municipal de recollida de residus en els carrers, places, o vies públiques llocs
on figurin ubicats els habitatges i locals.
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La prestació del servei de recollida i eliminació de residus generats es fonamenta en la
salubritat i higiene ciutadana. És per això que l’obligació de contribuir neix de la prestació
general del servei, amb independència del règim d’intensitat directa en la seva utilització,
sempre que el servei es dugui a terme.
2.- La taxa s’acredita el dia 1 de gener, tenint com a base l’any natural, donada la naturalesa
de recepció obligatòria del servei en aquelles zones en què aquest es presti.
3.-La quota tributària d’aquesta taxa es computarà amb caràcter anual i irreductible,
excepte:
a. Les altes : Es liquidaran per trimestres naturals. Es considera alta els supòsits d’edificis
de nova construcció i/o establiments comercials de nova instal.lació (NOVA REDACCIO)
a. . Les altes : Es liquidaran per semestres naturals. Es considera alta els supòsits d’edificis
de nova construcció.(DEROGAT)
b. Modificacions: Els possibles canvis objectius o subjectius dels elements que formen la
matrícula (dades censals) es consideraran modificacions. Les modificacions de la matrícula
tindran efectes per a l’exercici tributari següent. Les Modificacions poden comportar el canvi
de subjecte passiu o canvis de tipus de tarifa que comportin o no modificació de quota. En
tot cas aquestes modificacions de la matrícula censal comportaran l’adequació del cens del
tribut i l’assignació de la quota que correspongui.
c. Les baixes tindran efectes de la no obligació de contribuir en l’exercici tributari següent a
la data de la baixa. En l’exercici de la sollicitud de la baixa es prorrateja per trimestres
naturals. No es considera baixa de la matrícula: la no utilització del servei, donada la
prestació general del servei i el seu caràcter de recepció obligatòria, malgrat els casos
previstos per la Llei 15/2003 envers la gestió de residus comercials que siguin gestionats pels
productors. La baixa ha de comportar, l´enderrocament de l´edifici. (NOVA REDACCIO)
c. Les baixes tindran efectes de la no obligació de contribuir en l’exercici tributari següent a
la data de la baixa. En l’exercici de la sollicitud de la baixa es prorrateja per trimestres
naturals. No es considera baixa de la matrícula: la no utilització del servei, donada la
prestació general del servei i el seu caràcter de recepció obligatòria, malgrat els casos
previstos per la Llei 15/2003 envers la gestió de residus comercials que siguin gestionats pels
productors. (DEROGAT)

Article 13 - Acreditament i període impositiu
L’acreditament i el període impositiu aplicable als establiments inclosos en l’apartat II de la
present ordenança serà el mateix que l’establert als articles 7, punt 1) 2) i art. 8 de
l’anterior règim de recepció obligatòria del servei.
La taxa s’abona i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es presti el servei,
que s‘entendrà prestat, atesa la seva naturalesa de recepció voluntària o acolliment , quan
es solliciti la prestació amb la corresponent alta o resultin especialment beneficiats o
afectats per la prestació efectiva del servei. En tot cas, sempre que es dugui a terme el
servei municipal de recollida de residus en els carrers, places, o vies públiques llocs on
figurin ubicats els locals o establiments mercantils.
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La prestació del servei de recollida i eliminació de residus generats es fonamenta en la
salubritat i higiene ciutadana. És per això que l’obligació de contribuir neix de la prestació
general del servei, amb independència del règim d’intensitat directa en la seva utilització,
sempre que el servei es dugui a terme.
2.- La taxa s’acredita el dia 1 de gener, tenint com a base l’any natural, donada la naturalesa
de recepció obligatòria del servei en aquelles zones en què aquest es presti.
3.-La quota tributària d’aquesta taxa es computarà amb caràcter anual i irreductible,
excepte:
a) Les altes inicials que es liquidaran per trimestres . Es consideren altes inicials la primera
vegada que el local o establiment forma part del padró per la seva nova construcció o
iniciar per primera vegada l’activitat comercial. ( NOVA REDACCIO)
b) Les altes inicials que es liquidaran per semestres naturals . Es consideren altes inicials la
primera vegada que el local o establiment forma part del padró per la seva nova
construcció o iniciar per primera vegada l’activitat comercial.(DEROGAT)
c) Les baixes definitives tindran efectes de la obligació de no contribuir en l’exercici tributari
següent a la data de la baixa. En l’exercici de la sollicitud de la baixa es prorratejarà per
trimestres naturals. Es considera baixa definitiva de la matrícula censal del cessament
definitiu de l’activitat o l’ enderroc de la construcció en la que s’ubiqui l’activitat. No es
considera baixa de la matrícula la no utilització del servei per l’usuari que voluntàriament
romangui acollit al mateix.
d) Les Modificacions comporten canvis objectius o/i subjectius dels elements que formen
part de la matrícula (dades censals). Les Modificacions de la matrícula tindran efectes a
l’exercici tributari següent. Les Modificacions també poden comportar el canvi de
subjecte passiu o canvis de tipus de tarifa que comportin o no, modificació de quota. En
tot cas aquestes modificacions de la matrícula censal comportaran l’adequació del cens
del tribut i l’assignació de la quota que correspongui.
e) La sollicitud d´alta, baixa o modificació en la prestació del servei que de forma
voluntària realitza l’usuari haurà de formalitzar-se com a màxim durant l’últim trimestre
de cada any, per obtenir la prestació del servei d’acord amb aquella sollicitud durant l’
exercici vinent. És a dir, en tot cas la prestació sollicitada, ja sigui d’alta, baixa o
modificació en la prestació del serveis durant com a màxim en l’últim trimestre de l’any,
tindrà només efectivitat a l’any o exercici següent.

Pren la paraula el Sr. Barragán:
-Sr. Alcalde.
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Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-Bon dia. Es tracta de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 11 per la tramitació de
l’obertura d’activitats i installacions en la qual es suprimeix la taxa pel canvi de titular que
no comporti variació al local respecte a la llicència inicialment aconseguida. Aquesta taxa
està fixada depenent de la categoria de l’establiment entre 270 € i 600 €, per tant, a partir
de l’entrada en vigor d’aquesta modificació només pagaran taxa d’obertura els negocis de
nova creació o aquells que després d’un traspàs modifiquin o ampliïn la seva activitat.
L’altra taxa que portem a modificació és l’ordenança que modifica la núm. 20 de taxa per
recollida, tractament i eliminació de residus per la qual a partir de la seva entrada en vigor
les altes i baixes es liquidaran per trimestres naturals. Fins ara les altes es liquidaven per
semestres i les baixes per trimestres el que produïa una certa disfunció. A partir d’ara, a títol
d’exemple, qui obri al mes de novembre, que tingui la llicència al mes de novembre no tindrà
que pagar mig any com passava fins ara, sinó només l’últim trimestre en curs. Hem de tenir
en compte que la gran majoria d’establiments paguen per tot l’any entre 221 € i 1521 €.
I bé, tot això és la proposta.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Alguna intervenció? Sí Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-Sí, només un aclariment. Dir que el nostre vot serà favorable i agrair que finalment això
acabi aprovant-se, aquesta és una reivindicació que ja vam començar a fer en l’aprovació de
les últimes ordenances on es va deixar entre 270 € i 600 € i, per tant, era una reivindicació
perquè al final doncs enteníem que quan era una mera comunicació d’una llicència no s’havia
de cobrar res perquè era un tràmit molt senzill, era només recollir-la i arxivar-la. La llàstima
és que hagi tardat en arribar perquè al final tots aquells ciutadans i empreses que han
acabat pagant aquesta llicència durant aquests anys doncs no els hi hauria calgut.
I deixi’m fer només una puntualització del punt anterior Sr. Alcalde, que es feia menció que
l’ajuntament no té cap deute. Té pagats tots els crèdits ja?
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Sr. Barragán:
-Si té pagats què, perdó?

Sr. Pellicé:
-Tots els crèdits que tenia?

Sr. Barragán:
-No, ja li he dit.

Sr. Pellicé:
-No és que el que ha dit és que no té cap deute. No, més que res és perquè no hi hagi un
malentès.

Sr. Alcalde:
-A veure Sr. Pellicé, vostè està introduint aquí un element, perquè jo sé que li sap greu, fins i
tot, que hi hagi un bon resultat. Miri, escolti’m una cosa, quan estem parlant de deutes
estem parlant de factures endarrerides, no cal que puntualitzem tant, si vol diu, escolti, a
què es referia vostè? Estem parlant de les factures endarrerides que aquí, ho ha dit molt bé
el regidor, era una bola, una bola que any rere any les anàvem assumint, d’això ja no n’hi ha
i és a això al que m’estic referint. I en quant al deute Sr. Salvador digui vostè que un
ajuntament es pot endeutar en un 110% i que l’Ajuntament de Salou està en prèstec,
perquè s’han de fer coses, en un cinquanta i pico. I això vol dir que nosaltres podem pagar
molt còmodement aquests terminis i, a més a més, que sàpigueu que encara podem
demanar prèstec per fer més coses, però que no volem. I quan diem deute que li quedi ben
clar que m’estic referint a aquestes factures que fa molts anys que les anàvem arrossegant.

Sr. Pellicé:
-Molt bé, només demanava aquesta puntualització perquè ara sí que queda clar però abans
no hi quedava.
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Sr. Alcalde:
-Doncs comenci per aquí.

700.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

800.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

Sr. Alcalde:
-Hi ha alguna cosa?

Sr. Otal:
-Sí, Sr. Alcalde un prec molt breu. Una mica en la línia del que ha dit el portaveu del Partit
Socialista. Jo intentaria fer un esforç real i clar i, a més a més, és molt fàcil d’excloure de la
pàgina web de l’ajuntament el debat polític i convertir-lo estrictament en una eina
d’informació institucional. El 90% del contingut és informació institucional però és veritat que
no queda massa bé i hi ha comentaris que pel debat polític hi ha altres mitjans i altres
plataformes que queden millor que la pàgina oficial de l’ajuntament, això jo crec que no
costa res, no es perd eficàcia i hi ha altres plataformes on es pot fer i queda millor. Per tant,
a veure si es pot atendre el prec.

Sr. Alcalde:
-Bé, analitzarem aquest punt per tal de tenir-ho en compte, i mirarem a veure si
veritablement hi ha o no doncs qüestions polítiques. Gràcies.

Sr. Henar:
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-Sí, gràcies Sr. Granados, només un prec també. Un prec relacionat amb la transmissió de
l’autorització municipal d’explotació dels serveis de temporada a la Platja de Ponent, en el
lloc número 4, al cunyat de la regidora de Platjes Sra. Julia Gómez.
El nostre prec no té a veure amb el procediment pel qual es fa la transmissió malgrat que,
com la majoria de la ciutadania de Salou, estem en desacord amb dit procediment per dues
qüestions fonamentals: la falta de transparència amb que s’ha portat aquesta qüestió –en
cap moment es va informar a la Comissió corresponent ni a la Junta de Portaveus- i per la
consideració de situació excepcional que atorga la Junta de Govern a una malaltia de
l’anterior titular de l’autorització que, desgraciadament, per estar prou estesa entre la
ciutadania com és ara una situació depressiva, difícilment es pot considerar una
circumstància excepcional . És evident que hagués estat molt més transparent, públic i
pulcre, des del punt de vista administratiu i ètic, si s’hagués obert un concurs públic o,
donada la urgència de l’adjudicació, un procediment negociat sense publicitat i s’hagués
convidat a tothom que a judici de l’ajuntament hagués pogut estar interessat, de tal manera
que en aquest procés de concurrència amb informació puntual a la comissió corresponent,
ningú hagués considerat que podia haver-hi tracte de favor vers un cunyat de la regidora de
platges, malgrat que aquest hagués estat el cessionari final i, per tant, titular de
l’autorització referida si, insisteixo, s’hagués portat un procediment transparent com al què
faig referència.
Però el nostre prec no va en aquesta direcció, ja està passat, el nostre prec va en el sentit
de demanar decisions polítiques responsables als membres d’aquest equip de govern. Miri, el
seu pacte polític, Sr. Granados, Sr. Garcia, el seu pacte polític està mort i no té solució.
Siguin coherents, siguin coherents i prenguin decisions polítiques al respecte. Es pot
entendre que el Sr. Garcia reivindiqui la cessió de l’alcaldia a la qual vostè Sr. Granados es va
comprometre a cedir-li el darrer Ple del mes de Juny, ho podem entendre. Es pot entendre
també, fins a cert punt, que vostè, Sr. Granados, no vulgui passar a la història com la
persona que, incompleixi el pacte i no li doni el relleu al Sr. Garcia i que sigui el Sr. Garcia
qui, arribat el moment, no disposi de la majoria necessària per a ser investit alcalde. Això es
podria entendre, es podria entendre en segons quins contextos i en segons quins àmbits,
però li puc garantir que la ciutadania no entén que un dia sí i altre també s’escridassin,
passin per Juntes i Equips de Govern turmentoses, surtin als mitjans de comunicació
acusant-se de deslleialtat i ventilant les seves diferències en els mitjans de comunicació
públics o privats. La ciutadania està farta d’aquesta comèdia. El nostre prec és molt clar:
mort el seu pacte polític siguin coherents, prenguin decisions responsables i busquin acords
polítics per conformar una nova majoria que doni estabilitat a la gestió municipal. En aquesta
línia ens trobaran al PSC, però no en les baralles, acusacions i intercanvis de retrets en que
s’han convertit les seves reunions de l’Equip i de la Junta de Govern tot donant,
lamentablement, un espectacle que els hi fa mal a vostès, a tots dos partits, però que,
sobretot, i això és el més greu, desprestigia a la institució municipal. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
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-Moltes gràcies Sr. Zacarias, a veure, encara que vostè digui que no vol introduir el tema del
xiringuito però vostè al final aquí s’ha esplaiat amb el tema del xiringuito. Miri, aquí vostè se
n’oblida d’una qüestió, parla de transparència i claretat, hi ha tot un procés recollit a les
bases del concurs i aquí del que se n’oblida vostè i tots aquells que han sortit a la premsa a
parlar d’aquest tema se n’obliden d’una qüestió que és fonamental i és que és un dret que té
una concessionària, no el cunyat de la Sra. Julia ni qualsevol altra persona, sinó la
concessionària i és un dret que té al traspàs i aquesta persona l’ha exercitat amb plena
llibertat i ha negociat i ha buscat la persona que realment s’ha posat d’acord amb ella. Però
escolti’m, d’això no en parla ningú, del dret que té aquesta persona, qui li pot privar d’aquest
dret? Un acord polític li pot dir a una ciutadana, com és el cas, que no pot exercir el seu
dret, quan hi ha un informe tècnic que està dient que tot està correcte? Jo crec que el fet de
la mala imatge la donen aquells que de forma gens rigurosa, que de forma partidista i per un
interès puramanet mal entès d’oportunitat política han fet una guerra mediàtica d’aquesta
situació i això és molt greu, és gravíssim, com gravíssim també és voler modificar un acord,
una acta d’un secretari.

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

Sr. Alcalde:
-Respecte a la segona qüestió, si us plau, respecte a la segona qüestió, escolti miri, m’ha
semblat sentir de que vostès estarien disposats a donar recolzament al govern i tot això,
perfecte.

Sr. Henar:
-No, no, no, nosaltres hem parlat de que vostès busquin mecanismes d’estabilitat, pactes
polítics que donin estabilitat. Nosaltres hem dit que en això ens hi trobaran, però no hem dit
res més.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, gràcies, gràcies. Vull que ho puntualitzi. Gràcies. Miri, en aquest cas jo i el meu
grup decidirà quin és el moment més adequat, quin és el moment més oportú per dir el que
hem de dir i fer el que s’hagi de fer. Gràcies.
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Sr. Henar:
-Evidentment, vostè sabrà la valoració que faci, jo li estic parlant d’una opinió política però
també d’una opinió ciutadana molt estesa entre tots els ciutadans i ciutadanes de Salou.
Però deixi’m que li contesti a la primera pregunta, vostè parla d’un dret, perdoni, vostè
s’oblida o no s’ha llegit, o no l’han informat correctament de quin és el plec i en quines
condicions s’atorga doncs en el procés negociat s’atorga aquest lloc número 4 i,
concretament, a l’article 8 diu textualment i ho llegiré perquè ho recordi, “l’autorització
s’atorga amb caràcter personal i intransferible intervius, per la qual cosa el seu titular, la
senyora titular actual, no la podrà alienar, cedir, traspassar ni arrendar, ni tampoc canviar-la
o permutar-la per una altra. Tot això llevat la concurrència d’una circumstància excepcional i
degudament justificada i prèvia autorització escrita de l’Ajuntament.” Per tant, és a dir, no
té, perdoni, no té dret aquesta senyora, no té dret, vostès van elaborar un reglament, vostès
van explicitar uns mecanismes on es deia que no tenia dret, altra cosa és que en
circumstàncies excepcionals, i ja li he dit en la meva intervenció, és discutible l’apreciació
d’una circumstància excepcional, però és una decisió política seva, és una decisió política
seva, ja l’han pres, jo li dic que entenc que hauria sigut millor un altre procediment. I quin és
aquest altre procediment? Quin és aquest altre procediment? Un procediment transparent,
de concurs públic, de participació negociada, de coneixement, d’informació, de
transparència, això és el que no han fet vostès i això és el que fa que això estigui sent molt
criticat no només pels grups polítics que al final som el que som, però també i molt
àmpliament per la pròpia ciutadania que veu amb sorpresa coses que resulten difícils
d’entendre. I el resultat podria haver estat el mateix Sr. Granados, fent-ho bé podria haver
sigut el mateix. Aquí han ficat una taca sobre aquest procediment que difícilment se la podrà
treure ningú i, primer, desgraciadament, la pròpia regidora.

Sr. Alcalde:
-A veure Sr. Zacarias, vostè està faltant a la veritat. Si us plau, jo no l’he interromput, no l’he
interromput, si us plau deixi’m acabar. Vostè està faltant a la veritat de forma interessada i
per un malentès d’interès polític. Miri, la proposta, i la decisió no és política, la proposta és
tècnica, és el tècnic, és que és veritat, és el tècnic, el Sr. Carlos Beunza, tècnics adscrits als
serveis de l’Ajuntament de Salou, al que és Contractació, qui diu, senyors aquí hi ha una
petició per part d’una senyora que té un dret al traspàs que compleix amb tot i jo proposo,
jo, el tècnic, a la Comissió que s’aprovi, simplement és això. Vostè podrà dir el que vulgui
però aquesta és la realitat, llegeixi’s l’informe i la proposta del Sr. Carlos Beunza, el tècnic, si
us plau.

Sr. Henar:
-Li repeteixo una part de l’anterior intervenció meva, els tècnics estan per fer informes i els
polítics per prendre decisions. I aquesta decisió, perdoni, aquesta decisió es podria haver

 83
96
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

²552229714E5Y4K3601SZ,»
²552229714E5Y4K3601SZ,»
552229714E5Y4K3601SZ

Codi de document

Núm. d’expedient

SECYI0AT

05-05-14 11:12

orientat en una direcció o en una altra. I, per tant, és a dir, jo ja li he dit, no era aquesta la
meva intenció, he parlat del procediment, clar que sí, com no en parlaré si està en boca de
tota la ciutadania, com no.

Sr. Alcalde:
-Ja se n’ha encarregat vostè de fer-ho.

Sr. Henar:
-No, perdoni, en absolut, he parlat amb ben poca gent, són vostès amb les seves discussions
i amb la seva publicació, és a dir, de diferents posicionaments que l’hi estan donant.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias és illegal? És illegal?

Sr. Henar:
-Sr. Granados deixi, deixi’m acabar, si us plau.

Sr. Alcalde:
-Acabi.

Sr. Henar:
-Deixi’m acabar. Escolti, miri, Sr. Granados, en absolut diem que sigui illegal.

Sr. Alcalde:
-No es repeteixi, si us plau.

Sr. Henar:
-Li he dit que no era transparent i que no era ètic, això sí que li he dit.
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Sr. Alcalde:
-Vostè parla d’ètica?

Sr. Henar:
-Que hi havia mecanismes, i deixi’m acabar, i que hi havia mecanismes amb major
transparència, amb major ètica, amb un procediment més transparent i no opac com el que
han fet, que hauria pogut donar el mateix resultat. Li he dit això i no li he dit una altra cosa.
Però, en tot cas, insisteixo, la gran preocupació no és tan nostre, en aquest cas, com a grup
polític no és tan per aquesta qüestió, penso que ja li he deixat clar, sinó per l’altra, per
l’espectacle mediàtic que vostès estan donant per una falta de responsabilitat a nivell polític
de la seva funció com a equip de govern.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias, vostè el que vol és canviar un procés violant el dret que té una ciutadana, el
seu dret al traspaàs i això és el que no diuen vostès i aquesta és la realitat, violant el dret
que té aquesta ciutadana a exercir el dret que li recullen les normes per traspassar-ho.
Escolti’m una cosa, l’espectacle el dóna qui surt a la premsa, eh.

Sr. Henar:
-Perdó?

Sr. Alcalde:
-L’espectacle, en tot cas, el dóna qui surt a la premsa. Gràcies.

Sr. Henar:
-Perdoni, a la pàgina web de l’ajuntament vostès van sortir amb aquesta qüestió.

Sr. Alcalde:
-Evidentment.
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Sr. Henar:
-Doncs no em digui això. L’alcalde, perdó, l’alcalde que és l’únic que pot, en aquest cas,
parlar a través de la pàgina web. Sr. Granados l’alcalde que segons vostè és l’únic que pot
sortir a la pàgina web n’està parlant.

Sr. Alcalde:
-Perdoni, a la pàgina web de l’Ajuntament de Salou, l’equip de govern, i som demòcrates,
per tant, la majoria de l’equip de govern demana unes explicacions perquè entenem que la
gravetat de tot això no és el que està dient vostè, que vostè està fent política interessada,
partidista i tirant històries que no venen a cuento, la gravetat d’això és que es vulgui canviar
el contingut d’una acta, que a un senyor secretari li diguin que ha de canviar el contingut de
l’acta, això és el greu de tot això. Però clar, d’això no l’hi interessa parlar Sr. Zacarias i ja
sabem perquè.

Sr. Henar:
-Sr. Granados vostè ha parlat, ha dit els seus arguments però no em parli del dret al traspàs
quan vostès han aprovat una normativa totalment diferent. Això és una altra cosa, eh. I si
algú falta a la veritat és vostè quan diu que aquest cessionari d’aquest espai de platges tenia
dret al traspàs perquè no el tenia, només en circumstàncies excepcionals, n’hi havia hagut
dos històricament en aquest cas, una mort i una jubilació, una mort és una circumstància
excepcional, una jubilació probablement també, el tema d’una malaltia d’aquestes
característiques podria ser discutible, només l’hi estic dient que pot ser discutible i que hi
havia mecanismes més transparents i vostès no els han utilitzat.

Sr. Alcalde:
-Falta a la veritat Sr. Zacarias, falta a la veritat, falta a la veritat per interès purament polític i
sabem tots perquè és.

Sr. Henar:
-Perdoni, no, no tinc un interès partidista, no s’equivoqui.

Sr. Alcalde:
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-I tant!

Sr. Henar:
-La meva obligació és exercir el control d’aquest equip de govern perquè per això els
ciutadans ens han elegit.

Sr. Alcalde:
-Faci-ho amb rigor.

Sr. Henar:
-Sí senyor amb rigor, amb tot el rigor del món, citant normes i no com vostè que s’inventa
coses. Miri, la ciutadania ens ha posat al Partit Socialista a l’oposició i la ciutadania té tot el
dret a què com oposició nosaltres fem aquesta tasca de control de l’equip de govern.

Sr. Alcalde:
-Amb rigor.

Sr. Henar:
-Amb rigor, amb tot el rigor, no inventant-se coses, no manipulant informacions i jo
insisteixo, digui’m, l’emplaço a vostè a què em digui en quin lloc, en quina norma existeix el
dret de traspàs d’una guingueta, digui-m’ho ara mateix.

Pren la paraula la Sra. Gómez:
-Alcalde si me permite contestarle. Sr. Zacarias el pliego de condiciones dice todo lo que
usted ha explicado i, a más a más, que bajo una causa excepcional que esté muy justificada
i pagando una penalización, no me salía la palabra, se puede hacer. El técnico considera que
eso se da. Es un proceso en el cual yo, como política, no he intervenido absolutamente para
nada ¿vale? Es el técnico el que resuelve. Y el pliego de condiciones dice lo que dice, aunque
usted le quiera dar la vuelta ¿vale? Otra cosa es, como muy bien ha dicho el alcalde, el mal
uso político que se ha dado a esto porque da la casualidad que la persona que se pone de
acuerdo con la señora que quiere traspasar es mi cuñado. Eso es el mal uso político que se
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le ha dado a esto, esto es lo que hace una persona que se va a la prensa a decir una sarta
de mentiras y a confundir a la ciudadanía ¿vale? De esto se trata, no de cómo se ha hecho,
legalmente está muy bien hecho Sr. Zacarias porque si no fuera legal ustedes habrían hecho
algo ¿no? Tal como dicen en la prensa.

Sr. Henar:
-¿Nosotros?

Sra. Gómez:
-¿No dicen en la prensa que lo van a investigar?

Sr. Alcalde:
-Impúgnelo.

Sr. Henar:
-No, no, perdoni.

Sra. Gómez:
-Si ustedes ven que hay alguna ilegalidad vayan donde tengan que ir.

Sr. Henar:
-Sra. Gómez jo simplement m’he referit a vostè en dues ocasions i no li he dit que fos
illegal, no ho he dit, ni he parlat doncs en relació a la seva situació de la que jo en tinc
coneixement que vostè s’ha abstingut en aquest procediment. De vostè no n’he parlat. Jo he
utilitzat o he plantejat aquesta qüestió bàsicament per dos temes, evidentment per
manifestar el que jo considero que s’ha fet malament, s’ha fet malament generant ombra de
sospita, la primera en relació a vostè Sra. Gómez, i jo personalment, i li dic públicament, jo
crec que vostè en aquest cas no té cap responsabilitat, no està dins del que podríem dir una
situació de prevaricació, li dic clarament, li dic públicament.

Sr. Alcalde:
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-Gràcies.

Sr. Henar:
-I precisament per això no li he dit. I ho dic públicament.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Zacarias.

Sra. Gómez:
-Es que yo estoy muy tranquila Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Sra. Gómez jo li dic clarament y li dic públicament. Però igual que li dic això també li dic que
no existeix cap norma i he emplaçat a l’alcalde perquè em digui on està el dret de traspàs
d’una guingueta. No existeix, no perdó, perdó, no existeix i si no que m’ho diguin i si no
m’ho diu en el proper Ple.

Sr. Alcalde:
-Escolti’m.

Sr. Henar:
-Perdó, perdó, deixi’m acabar Sr. Granados, perdó.

Sr. Alcalde:
-No, no, és que és molt important, si no existeix cap dret i s’ha procedit al dret, denunciï-ho,
denunciï-ho.

Sr. Henar:
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-No, no, no, perdoni, no, no, cap dret de traspàs. Únicament hi ha la possibilitat de cessió
quan concorri una situació excepcional, jo ja ho he dit, i la circumstància excepcional, tal
com està definit al plec, és tan ampla que pot ser moltes coses i pot anar en funció de la
interpretació que es pugui fer.

Sra. Gómez:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Deixi’m acabar, deixi’m acabar, que jo l’he deixat acabar amb molt de gust. Per
circumstàncies excepcionals, aquesta circumstància que l’Equip de Govern ha considerat
excepcional és una circumstància d’una malaltia desgraciadament molt estesa, com és una
situació depressiva, aquesta és la qüestió que jo li puc discutir. Molt bé, vostès han pres
aquesta decisió, és la seva decisió.

Sra. Gómez:
-És el tècnic del Departament de Contractació qui s’encarrega de dir que això és una
circumstància excepcional Sr. Zacarias. No sóc jo ni cap polític.

Sr. Henar:
-Sra. Gómez, perdoni, no em parli de tècnics, vostè és política i vostè ha de prendre
decisions polítiques a tenor dels informes tècnics perquè assumeix la responsabilitat política.
La responsabilitat política aquí és la de no haver actuat amb major transparència, aquesta és
la qüestió. I major transparència hauria sigut informar a la Comissió corresponent
prèviament, informar a la Junta de Portaveus prèviament, obrir procediments negociats que
evitessin qualsevol ombra de dubte perquè hagués pogut haver-hi més persones
interessades i després de tot això, si hi hagués hagut aquesta adjudicació a la persona del
seu cunyat, alabat sigui Déu, no hauria passat res i jo hauria sigut el primer, el meu grup, el
primer que hagués defensat aquesta qüestió. Evidentment no ha sigut així. Però dit això, i ja
que vostè ha plantejat la polèmica, insisteixo, i ho vull deixar molt clar, en cap cas aquest
grup ha parlat ni de prevaricació, ni d’irregularitats, no, parla d’una interpretació discutible i
major transparència, això sí. I finalment la qüestió més important de tot això, insisteixo, no
és tant el procediment d’adjudicació sinó l’espectacle polític que s’està donant per part
d’aquest Equip de Govern.
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Sra. Gómez:
-Sí, vostès parlen d’amoralitat, precisament vostès.

Sr. Brull:
-Jo.

Sra. Gómez:
-Precisament vostès, precisament vostès parlen d’amoralitat.

Sr. Brull:
-Nosaltres.

Sra. Gómez:
-Sí que quan van entrar a governar al 2007…

Sr. Brull:
-En aquest cas concret evidentment que considerem que és amoral.

Sr. Alcalde:
-Sí, en aquest cas en concret parlen d’amoralitat, està clar Sr. Brull.

Sr. Brull:
-Nosaltres ho podem discutir.

Sr. Alcalde:
-Si us plau demani la paraula que el portaveu és el Sr. Zacarias.
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Sr. Brull:
-Perdó.

Sr. Alcalde:
-Fiquin-se d’acord. Clar s’han de posar d’acord perquè si no al final.

Sr. Henar:
-Perdoni, per allusions la Sra. Julia Gómez s’ha referit a una frase apareguda en un mitjà de
comunicació per part del Sr. Antoni Brull i crec que té tot el dret de rèplica.

Sr. Alcalde:
-Bé, que ho demani, no dic que no Sr. Zacarias, sóc demòcrata, li cedeixo la paraula un
moment Sr. Brull, encara que estem donant voltes i voltes i voltes sobre el tema i el tema i el
tema i veig que li agrada, continuïn, si no passa res.

Sr. Garcia:
-Sr. Alcalde, per allusions.

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sr. Garcia:
-Alcalde, per allusions. Per fer un aclariment perquè aquí es fan una sèrie de manifestacions
i sembla ser que se’ns titlla de mentiders i nosaltres l’únic que hem fet ha sigut doncs, com a
conseqüència del que aquí ja s’ha exposat durant aquesta sessió plenària que va aparèixer
una lamentable nota de premsa a la web municipal, quan és una web institucional que
també considerem que no s’ha de fer servir per a determinades qüestions, com a
conseqüència d’aquesta publicació, evidentment, doncs molts mitjans de comunicació em
van trucar per preguntar-me què havia passat. Jo davant d’aquestes preguntes, i ho torno a
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reiterar aquí, l’únic que vaig exposar va ser el que va passar. Nosaltres, evidentment, mai
hem dit ni mai direm també que hi ha hagut cap irregularitat al respecte, l’únic que vam
manifestar és que és una qüestió que va passar per una Junta de Govern amb caràcter
d’urgència, que nosaltres no en tenim constància prèvia d’aquesta qüestió i, evidentment,
doncs després d’examinar l’expedient vam presentar evidentment, com ja s’ha dit, un escrit
dient que el nostre posicionament era d’abstenció, no per cap qüestió de legalitat sinó pel
que he dit abans, perquè nosaltres no teníem constància de que hi havia això i no vam poder
examinar l’expedient prèviament i consideràvem que hauríem d’haver debatut, políticament
estic parlant, aquest caràcter d’excepcionalitat que preveu el plec de condicions, ni més ni
menys, això és el que nosaltres vam fer i això és el que torno a reiterar. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, una vegada més Sr. Mario García li dic públicament que vostè falta a la veritat en aquest
tema. Vostè va tenir a la seva disposició l’expedient.

Sr. Garcia:
-Perdó.

Sr. Alcalde:
-Un moment, deixi’m acabar que jo no l’he interromput. No va debatre perquè no li va
interessar debatre. Vostè ha tingut l’ocasió de poder rectificar l’acta i no ho ha fet. Miri, això
passa el dia 15 on consta que vostè, vostè va votar favorablement i a la pregunta d’aquest
alcalde de que si tot estava correcte al senyor secretari que hi havia en aquell moment, es
va contestar, que vostè estava al davant, Sr. Alcalde tot està correcte i, a més a més, és una
proposta tècnica, és el tècnic qui proposa que es concedeixi aquest d’això, un moment.
Vostè en aquell moment tenia a plena disposició aquest expedient i no va fer ús del mateix
perquè no li va interessar, li va interessar fer política barata, política dolenta en contra dels
seus socis de govern. I vostè ha de ser coherent, vostè ha de ser coherent Sr. Mario, si tan
malament ho estem fent repensi el que està fent amb nosaltres. Si vostè està en un govern
on hi ha, com vostè diu, una senyora que és trànsfuga i que perjudica la imatge, qüestioni
què està fent en el govern, sigui coherent Sr. Mario Garcia. Però li demano una cosa, no
insisteixi més en què els secretaris de les comissions i menys de la Comissió de Govern
canviïn el contingut d’una acta, no hi insisteixi més perquè això, fins i tot, és gravíssim, de
tota aquesta història és el que veritablement és greu, que menteix i, a més a més, pretén
que un secretari canviï l’acta. Perquè miri Sr. Mario, l’acta del 22 d’abril, que avui ha sigut
aprovada, vostè aprova aquesta acta que diu que vostè va votar igual que els demés i el
senyor secretari li diu que no ho pot canviar, el senyor secretari li diu que no pot canviar el
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seu vot, i que si tenia alguna cosa a dir que la digués a la comissió corresponent i vostè no
ho ha fet Sr. Mario Garcia. Ara, això sí, política barata cada dia una.

Sr. Garcia
-Sr. Alcalde aquí no estem per fer política barata, aquí estem per fer política responsable i
amb rigor. A partir d’aquestes premisses és el que nosaltres acostumem a fer com a grup
municipal. Torno a reiterar, és que jo no he discutit mai que tot estigui correcte, vostè diu
que si se’m va preguntar o que li va preguntar al secretari que tot estava correcte, si és que
això nosaltres no ho posem en tela de judici, això no ho posem en tela de judici, aquest no
és el debat que avui s’està duent a terme en aquest plenari. El que jo he manifestat sempre
és simplement que nosaltres consideràvem que com a membres de l’Equip de Govern
hauríem d’haver tingut constància prèvia d’aquesta qüestió per poder-la analitzar i per
debatre-la conjuntament com a Equip de Govern, ni més ni menys.

Sr. Alcalde:
-De què estem parlant ara?

Sr. Garcia:
-Ara estic parlant jo, ara estic parlant jo i jo l’he respectat Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Parli, parli.

Sr. Garcia:
-A partir d’aquí vostè fa referència a que siguem coherents, que si tant malament ho estan
fent els seus socis de govern, perdoni, de la meva boca mai ha sortit una paraula de que els
meus socis de govern ho estiguin fent malament. En tot cas, ha sigut vostè que en
reiterades ocasions ha fet manifestacions a la premsa dient que som els malos malísimos.

Sr. Alcalde:
-Deslleialtats.
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Sr. Garcia:
-I que farà un inventari i que hem paralitzat el Camí de Ronda, entre moltes altres
acusacions que sí que són veritablement mentida i li dic així de clar, són mentida. Llavors el
que jo sí que no entenc és que vostè em demani coherència, jo li demano a vostè, jo
evidentment no podria estar governant amb uns socis de govern si tingués la certesa que
van en perjudici dels interessos de Salou, jo no podria estar governant amb uns socis de
govern que, com vostè diu, paralitzen la segona fase del Camí de Ronda. Això és coherència
Sr. Alcalde, això és coherència.

Sr. Alcalde:
-És veritat. Aquesta és la veritat Sr. Garcia, 200.000 € para el Equipo de Gobierno de Salou
en el que gobierne el Partido Popular. Aquesta és la veritat i això és el que li dol a vostè.
Deixi’m acabar, i aquests diners des de l’any 2011 que estaven però el PP, dirigents del PP
de Tarragona van canviar el que hi havia anteriorment i es van carregar els 200.000 €. Per
què Sr. Garcia? Perquè l’alcalde en aquell moment era, com molt bé va dir el Sr. Zacarias en
el seu moment, l’alcalde d’aquell moment no era vostè sinó que era jo. Això ho va dir el Sr.
Zacarias al començament de la legislatura.

Sr. Garcia:
-Veig que vostè li agafa el testimoni a les manifestacions del Sr. Zacarias, em sembla
perfecte. Però només li diré una cosa, davant d’acusacions tan greus el que vostè hauria de
fer és posar proves damunt de la taula perquè la resta són mentides.

Sr. Alcalde:
-Sr. Mario està clar que l’espectacle que està donant vostè aquí.

Sr. Garcia:
-No, l’ha generat vostè Sr. Alcalde, l’ha generat vostè. Nosaltres no hi volem entrar.

Sr. Alcalde:
-Com molt bé ha dit el Sr. Zacarias, i ha avançat, la cosa està més que vista.
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Sr. Henar:
-Perdó, m’ha tret la paraula de la boca.

Sr. Alcalde:
-Si no hi ha res més, moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13:12 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el secretari
general, en dono fe i estenc la present acta, que signa amb mi el Sr. Alcalde.

L’ALCALDE

EL SECRETARI GENERAL
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