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Acta de la sessió AYT/PLE/5/2015
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 10 DE JUNY DE 2015
****************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 13:30 hores del
dia 10 de juny de 2015, 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

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

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

S’excusa:
Sr. FELIP ORTIZ MARTÍNEZ

A continuació, s’entra a l’examen de l’ordre del dia, adoptant-se el següent acord:

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 29 D'ABRIL DE 2015
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 29 d’abril de 2015, el Ple de
l’Ajuntament l’APROVA, per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13:45 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el secretari
general, en dono fe i estenc la present acta, que signa amb mi el senyor alcalde.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL,
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Sr. Alcalde:
-Una vegada aprovat aquest punt que és l’únic que hi ha a l’ordre del dia, el Sr. Zacarias
Henar m’ha demanat la paraula i fora del que ja seria aquesta sessió extraordinària dirà unes
paraules per tal de dirigir-les a la Corporació. Llavors, Sr. Zacarias quan vulgui, si us plau.

Sr. Henar:
-Molt bé gràcies, Sr. Granados, regidors i regidores. Bé, en tot cas, es tracta d’un acte de
pura cortesia, no té un altre objectiu, per tant, si ha de constar o no consta en acta això no
és una qüestió que ens correspongui, dependrà de la decisió que es consideri oportuna.
Només d’una manera molt breu i en nom dels regidors no adscrits Sra. Rosa Pasquina, Aitor
Arruego, Rosa Sanahuja i el regidor de UTPS, el Sr. Manel Macho-Quevedo, i en el meu
propi, com és natural, tenint en compte que no continuarem formant part del Consistori en
els propers quatre anys doncs simplement volíem agrair als funcionaris les facilitats donades
en el desenvolupament de les nostres funcions com a regidors i especialment al secretari
general, Paco Alijo, amb major motiu per la seva jubilació, al Sr. Hernández també, ens heu
hagut de patir mes rere mes i any rere any. Per tant, agrair-vos a tots els funcionaris i
especialment a vosaltres les facilitats donades, als mitjans de comunicació en la mesura que
hi siguin doncs també agrair la seva tasca. Desitjar al proper Consistori que tingueu èxit en
la vostra tasca en benefici de l’interès general dels ciutadans i ciutadanes de Salou. I,
finalment, manifestar que ha sigut un honor servir al nostre poble com a regidors electes
durant aquests darrers anys, uns han sigut 8 anys, en d’altres casos 4 anys. Moltes gràcies
per tot. Res més.

Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció més?

Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Otal.
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Sr. Otal:
-Ja que ha pres la paraula doncs coincideixo plenament amb el Sr. Henar. Ha sigut un honor
servir a la ciutat tants anys i agrair a totes les persones que d’alguna manera han fet
possible la nostra tasca, els funcionaris, tots els de la Casa, sempre han estat molt receptius
i han col·laborat molt amb el nostre Grup i desitjo molt èxits als qui es queden i que, en
definitiva, pensin que és pel bé de la ciutat. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Alguna intervenció més?

Sr. García:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Digui Sr. García.

Sr. García:
-Bien, un poco en la línea de las intervenciones que estamos escuchando de los regidores
que me han precedido en el uso de la palabra, simplemente desear toda la suerte del mundo
a los concejales salientes después de finalizado este mandato electoral, desear todo lo mejor
a Pedro Lavilla, a Pilar, a Núria, a Pablo, a Ramon, a Zacarias, a Rosa Sanahuja, a Rosa
Pasquina, a Aitor y a Manel, de todo corazón ha sido un placer compartir con todos vosotros
durante algunos cuatro años, otros menos tiempo, pues el día a día de esta Corporación y
simplemente volver a manifestar lo mismo, desearos lo mejor en lo particular y en lo
profesional. Mucha suerte.

Sr. Alcalde:
-Gràcies.

Sra. Buira:
-Alcalde.
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Sr. Alcalde:
-Sí, Núria.

Sra. Buira:
-Bé, afegir-me a tot el que han dit els companys, ha sigut un plaer servir a Salou i ja ho vaig
dir al seu moment que vaig tenir molt bona acollida i al llarg d’aquest temps ha sigut així
sobretot per part dels funcionaris i també pels qui estem tots aquí representant el poble de
Salou. I bé, sobretot, molta sort i a seguir treballant per Salou i encara que fora d’aquesta
sala doncs també us donaré el meu suport en el que convingui. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Sr. Brull, alguna intervenció més?

Sr. Brull:
-Sens dubte que per a mi és un moment històric, amb alguns companys que estan avui en
aquesta sala hem viatjat junts i hem fet un llarg viatge junts i dissortadament la història i els
posicionaments en la política no són molt agradables les decisions, que no crec que sigui
aquí el moment de comentar, el que sí que desitjar amb aquestes paraules molta sort a
aquesta nova posició, desitjar-los també que no es desvinculin de la política, que continuïn
actius, independentment del seu posicionament, fora d’aquest Consistori perquè són
persones amb les quals he conviscut molt de temps, amb qui hem tingut moments
agradables, molts d’ells i moments que no han sigut agradables ni per part d’ells ni per part
meva, sens dubte. I desitjar-li’s no només als companys que estaven amb mi al partit
Socialista, a la Rosa, a la Rosa, al Zaca i al Aitor i també al company Manel Macho-Quevedo
que estava al seu moment també participant conjuntament en decisions, en debats, amb els
quals lògicament coincidíem en alguna part i en d’altres discrepàvem però sempre amb el
respecte que sempre ens havia identificat. I a la resta de companys que no continuen en
aquest Consistori també us trasllado aquest moment, aquest agraïment sobretot amb els
consells que m’heu donat i també invitar-vos a que no us desvinculeu de la política perquè
sou persones que també heu viscut, teniu molta experiència en la política, coneixeu molt bé
el poble, coneixeu molt bé aquesta Casa i les vostres decisions en el passat, algunes molt
ben encertades, amb algunes potser havíem discrepat, crec que també heu donat aquest gra
d’arena perquè aquest Consistori i aquest municipi sigui el que realment és avui i tu,
sobretot, Pablo que portes molts anys a la política activa i ara et desitjo que només sigui un
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petit parèntesi i que en el futur també et puguis reincorporar. I a la resta de companys que
també se’n van, a Pedro i a Núria doncs bé, desitjar-vos molta sort en el futur. I a tu Pascual
se’ns dubte també desitjar-te molta sort, són quatre anys de legislatura, les legislatures són
molt llargues i bé, tot és possible. I en concret tampoc puc deixar de costat ni molt menys i
sou part importantíssima de la nostra feina a la part dels funcionaris, al propi secretari i al
propi interventor. A tots molta sort i el futur dirà, ja en parlarem el dissabte. Molts èxits per
a tots i sobretot decisions encertades per l’interès general del nostre municipi. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Brull. Alguna intervenció més? Sí Sr. Pascual.

Sr. Pascual:
-Jo també per tancar vull donar-vos a tots les gràcies, especialment al senyor secretari i al
senyor interventor i a la resta de companys regidors perquè realment ha sigut un honor.
Quan vam començar aquesta legislatura ens feia molta il·lusió tant al Manel com a mi i
després quan jo vaig decidir entrar a l’equip de Govern van ser moments durs, no van ser
moments fàcils però hem intentat tirar endavant amb moltes ganes, amb molta il·lusió, els
projectes que hem intentat tirar endavant i que hem aconseguit, i hem posat tot el que hem
pogut. Jo us voldria demanar disculpes si en algun moment no hem estat a l’alçada de les
vostres expectatives perdoneu les nostres mancances però les coses són així. Ara us he de
dir que la il·lusió, les ganes, l’esforç i el treball hi han sigut. Us desitjo a tots els qui seguiu el
millor tant per vosaltres com per Salou i els qui pleguem, com jo, doncs que també ens vagin
molt bé les coses i que ens seguim veient per Salou i ajudant en el que puguem per tirar
endavant el poble. Moltes gràcies a tots vosaltres.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Pascual. Alguna intervenció més? Sí Sra. Pilar.

Sra. De la Concha:
-Quisiera decir brevemente, como breve es mi persona breve ha sido mi mandato, he estado
orgullosa, encantada de poder conocer un poquito desde dentro. Quiero agradecer mucho el
trato recibido absolutamente por todos, especialmente por el señor que se va, el Sr. Alijo, y
su secretaria que me han dado un trato exquisito junto con todo el mundo. Muchísimas
gracias y mucha suerte al nuevo Consistorio.
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Sr. Alcalde:
-Gracias Sra. Pilar. Bé, acabades les intervencions jo, en nom de l’equip de Govern i en nom
propi també, en primer lloc agrair als regidors i regidores sortints tot el temps que han
dedicat al municipi de Salou i totes les aportacions que han fet durant els seus anys de
legislatura o en la seva legislatura pel que és el poble de Salou. Per tant, gràcies als regidors
i regidores sortints i als funcionaris que ja vam tenir l’ocasió de poder-los felicitar i agrair-lis
també la seva dedicació a l’anterior plenari però ho donem per reproduït un altre cop més. I,
com no també, felicitar a tots els regidors i regidores que han sigut elegits pel poble de
Salou. Sincerament moltes gràcies als regidors i regidores sortints i espero que ens tornem a
veure, segurament que ens veurem en moltes ocasions i que aquí us tendeixo la mà perquè
qualsevol suggeriment que pugueu tenir a nivell municipal però també a nivell personal, com
no, sereu ben rebuts i desitjar-vos molt d’èxit en la vida civil. Gràcies y hasta siempre.
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