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MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 13 DE JUNY DE 2015
****************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores del
dia 13 de juny de 2015.
Actua com a secretari el titular de la Secretaria General de la Corporació, el Sr. FRANCISCO
ALIJO MOYANO, que estén la present acta.

100.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ I ELECCIÓ D’ALCALDE

Pren la paraula el secretari de la Corporació, Sr. Alijo:
-Bon dia, benvinguts a tots. Aquesta sessió de constitució de la nova Corporació sorgeix del
procés electoral que es va celebrar el passat dia 24 de maig, en virtut del Reial Decret
233/2015, de 30 de març.
D’acord amb la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, les
corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vigèsim dia posterior a la
celebració de les eleccions.
Per a tal fi, es constitueix una mesa d’edat integrada pels regidors elegits de major i menor
edat presents a l’acte, actuant com a secretari el qui ho sigui de la Corporació. D’acord amb
la documentació obrant a l’expedient, el regidor de major edat, a la meva esquerra, és el Sr.
Vicente Macías Martín de Soto (Guanyem Salou), i la més jove, la Sra. Estela Baeza
Vaquerizo (PSC-CP). Queda constituïda la mesa d’edat.
La mesa comprova les credencials presentades o acreditacions de la personalitat dels
electes, en base a les certificacions que l’Ajuntament ha rebut de la Junta Electoral de Zona.
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Realitzada l’operació anterior la mesa declararà constituïda la Corporació si concorren la
majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, es celebrarà sessió dos dies després,
quedant constituïda la Corporació, qualsevol que sigui el nombre de regidors presents. Estan
presents tots els 21 regidors, per tant, queda constituïda la Corporació.
A continuació, s’estableix que tindrà lloc la presa de possessió dels regidors, que seran
cridats per la Secretaria General de conformitat amb el resultat de les eleccions municipals i
en el mateix ordre de les respectives llistes i finalment la mesa d’edat seran els dos últims
que faran el jurament o promesa.

En representació de CONVERGÈNCIA I UNIÓ, per l’ordre següent:

SR. PERE GRANADOS CARRILLO:
-Prometo, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut de Catalunya.

SR. MARC MONTAGUT I PRATS:
-Juro, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut de Catalunya.

SR. JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL:
-Prometo, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut de Catalunya.

SRA. MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ:
-Prometo, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidora amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i l’Estatut de Catalunya.

SRA. JULIA GÓMEZ MESONERO:
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-Prometo, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidora amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i l’Estatut de Catalunya.

SRA. MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES:
-Prometo, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidora amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i l’Estatut de Catalunya.

SR. FELIP ORTIZ MARTÍNEZ:
-Prometo, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut de Catalunya.

SR. BENET PRESAS SUREDA:
-Juro, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut de Catalunya.

En representació de CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA:

SRA. MARTA CORTÉS CURRUBÍ:
-Juro, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora
amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut de Catalunya.

SRA. MARÍA DE LOS REYES PINO MOTA:
-Juro, por mi honor y conciencia cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con
lealtad al Rey, y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado y el Estatuto de Cataluña.
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SR. JOSÉ SUSÍN DÍAZ:
-Juro, por mi honor y conciencia cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con
lealtad al Rey, y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado y el Estatuto de Cataluña.

GERMÁN RUEDA RUEDA:
-Juro, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut de Catalunya.

En representació del PSC-CP:

J. ANTONI BRULL CASTELL:
-Prometo, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut de Catalunya.

DANIEL LÓPEZ GARCÍA:
-Prometo, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut de Catalunya.

FRANCISCO DAVID GONZÁLEZ CARDEÑA:
-Prometo, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i del nostre Estatut d’Autonomia.

En representació del PP:
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SR. MARIO GARCÍA VIDAL:
-Juro, por mi honor y conciencia cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con
lealtad al Rey, y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado y el Estatuto de Cataluña.

SR. MARC ALARCÓN PERALTA:
-Juro, por mi honor y conciencia cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con
lealtad al Rey, y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado y el Estatuto de Cataluña.

En representació d’ERC-AM:

SR. ALEXANDRE BOQUET CERVERA:
-Per imperatiu legal prometo, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut de Catalunya.

SR. MARÇAL CURTO HOYOS:
-Per imperatiu legal prometo, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut de Catalunya.

Finalment, els membres de la mesa d’edat, la representant més jove, del PSC-CP:
SRA. ESTELA BAEZA VAQUERIZO:
-Prometo, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut de Catalunya.

I finalment, el representant de més edat, de Guanyem Salou:
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SR. VICENTE MACÍAS MARTÍN DE SOTO:
-Prometo, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut de Catalunya.

Pren la paraula el Sr. Alijo:
-Una vegada constituïda la Corporació i haver pres possessió del càrrec la totalitat dels
regidors, l’article 196 de la LOREG diu: “en la mateixa sessió de constitució de la
Corporació, es procedirà a l’elecció d’alcalde d’acord amb el següent procediment: A) Poden
ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes. B) Si algun
d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe. C) Si cap d’ells
obté aquesta majoria és proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut
el major nombre de vots populars en el corresponent municipi. En cas d’empat es resoldrà
per sorteig”.

A partir d’ara la Secretaria els cridarà per a la votació, tots els regidors tenen a les seves
respectives carpetes un sobre i una papereta, per votar i elegir a l’alcalde.

En representació de Convergència i Unió:
PERE GRANADOS CARRILLO
MARC MONTAGUT PRATS
JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL
MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
JULIA GÓMEZ MESONERO
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
FELIP ORTÍZ MARTÍNEZ
BENET PRESAS SUREDA

En representació de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía:
MARTA CORTÉS CURRUBÍ
MARÍA DE LOS REYES PINO MOTA
JOSÉ A. SUSÍN DÍAZ
GERMÁN RUEDA RUEDA
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En representació del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés:
J. ANTONI BRULL CASTELL
DANIEL LÓPEZ GARCÍA
FRANCISCO DAVID GONZÁLEZ CARDEÑA

En representació del Partit Popular:
MARIO GARCÍA VIDAL
MARC ALARCÓN PERALTA

En representació d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal:
ALEXANDRE BOQUET CERVERA
MARÇAL CURTO HOYOS

Finalment, la mesa d’edat:
ESTELA BAEZA VAQUERIZO (regidora més jove), en representació del PSC-CP
VICENTE MACÍAS MARTÍN DE SOTO (regidor més gran), en representació de Guanyem
Salou

El resultat de l’escrutini és el següent:
A favor del Sr. PERE GRANADOS CARRILLO, en representació de CiU, 8 vots.
A favor de la Sra. MARTA CORTÉS CURRUBÍ, en representació de C’s, 4 vots.
A favor del Sr. J. ANTONI BRULL CASTELL, en representació del PSC-CP, 4 vots.
A favor del Sr. MARIO GARCÍA VIDAL, en representació del PP, 2 vots.
A favor del Sr. ALEXANDRE BOQUET CERVERA, en representació d’ERC-AM, 2 vots.
A favor del Sr. VICENTE MACÍAS MARTÍN DE SOTO, en representació de Guanyem Salou, 1
vot.

Conseqüentment i atès que cap d’ells ha obtingut en la primera votació majoria absoluta
quedarà proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut el major
nombre de vots populars en el corresponent municipi. Per tant, queda proclamat alcalde el
Sr. PERE GRANADOS CARRILLO.
(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)
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A continuació es procedirà a la presa de possessió del nou alcalde, el Sr. PERE GRANADOS
CARRILLO, que haurà de jurar o prometre el seu càrrec.

Pren la paraula el Sr. Granados:
-Prometo, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde
amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut de Catalunya.

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT DE LA SALA)

(EL SECRETARI GENERAL ENTREGA A L’ALCALDE LA VARA DE COMANDAMENT EN
REPRESENTACIÓ I SIGNE DEL SEU MANDAT. ES CONVIDA AL NOU ALCALDE A OCUPAR LA
PRESIDÈNCIA DE LA SESSIÓ)

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Continuem amb la sessió d’avui, passem al torn de paraules per tal de donar
l’explicació del vot per part dels representants dels grups polítics que han obtingut
representació en aquesta Corporació, per ordre invers als resultats electorals. Així doncs, té
la paraula el Sr. Vicente Macías Martín de Soto, en representació de Guanyem Salou.

Sr. Macías:
-En primer lugar, felicitarle en nombre del partido que represento y en nombre mio propio.
En segundo lugar, deseamos matizar el sentido de nuestro voto a favor de mi persona, ya
que desde Guanyem Salou no es intención ni de poner ni de quitar a nadie de la Alcaldía y
pensamos que los ciudadanos de Salou han decidido en las urnas y en la Asamblea
Ciudadana, que debemos actuar con todos y no contra nadie.
Queremos dejar también muy claro que nuestra oposición va a ser una oposición
independiente, estaremos encantados de apoyar sin paliativos todas aquellas propuestas que
sean beneficiosas para Salou, vengan del signo político que vengan. Nos opondremos a las
cuestiones que consideremos que van en contra de la mayoría de los ciudadanos de Salou y
de nuestro programa político.
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No vamos a ejercer frentismo político absurdo, de decir no a todo lo que diga el otro, pues
esa postura es la que olvida a los ciudadanos y a las personas y sólo piensa en los votos,
pero ejerceremos nuestras convicciones con firmeza y determinación.
Y termino, le deseamos al futuro alcalde que gobierne para todos los salouenses con la
máxima honestidad. Si así lo hace, no dude que tendrá a Guanyem Salou dispuesto a
dialogar sin desánimo de todo, con todos y, por supuesto, en beneficio de todos. Gracias.

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC DE LA SALA)

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Sr. Alexandre Boquet té la paraula, en representació d’ERC-AM.

Sr. Boquet:
-Bon dia a tothom. En primer lloc felicitar a tots els regidors i regidores que avui hem pres
possessió en la constitució d’aquest Ajuntament per aquesta legislatura 2015-2019.
En segon lloc dir que els regidors del grup d’ERC volem fer palès el nostre suport al procés
nacional i ja que en la fórmula de jurament o promesa del càrrec no ens ha estat permès
fer-ho, ara, a l’hora de fer aquesta presentació ho farem. Per tant, els regidors d’ERC
d’aquest ajuntament, tant el Sr. Marçal Curto com jo mateix, prometem per la independència
i, per tant, “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anunciem que restem a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que
sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del
nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, Lliure i
Sobirà.”
Ara passem a explicar el sentit del nostre vot i què esperem d’aquesta legislatura que avui
encetem:
1.- El vot a la nostra pròpia candidatura s’explica, en primer lloc, pel fet que aquesta és
l’única candidatura que ha recollit el compromís de suport al procés de construcció nacional
que acabem de llegir i del qual entenem que Salou no se’n pot quedar al marge.
2.- Després Sr. Granados, malgrat haver rebut l’oferta de manera reiterada, per part de CIU,
per formar part del seu equip de Govern, ERC va entendre que no es donaven les
circumstàncies adequades per acceptar-ho, perquè enteníem que hi havia una mancança de
confiança. Esperem que d’acord amb el seu compromís i del seu grup, que vostès generin
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aquesta confiança en un futur proper. És a les seves mans i ara és el moment de generar
una nova política en formes i fons.
3.- Com vam dir, i a més reiteradament al nostre programa, tal com li vam fer arribar, ERC
té un programa, un compromís amb Salou i el país que es basa en:
•
•
•
•
•
•

Tot el suport al procés sobiranista. Des dels pobles i ciutats hem de construir un nou
país.
Valors: regeneració democràtica, l’ètica, la transparència en la gestió dels recursos
públics, l’honestedat, la justícia social i la participació ciutadana que són eixos
indestriables per nosaltres.
La cohesió social, la transversalitat d’acció entre àrees per construir una ciutat més
acollidora, humana i inclusiva. Les persones han d’esdevenir una prioritat per a tots.
L’emprenedoria i la potenciació dels nostres sectors productius i el foment de
l’ocupació, que també ens interessen i ens importen.
Un model de ciutat socialment justa, equilibrada, endreçada mediambientalment amb
potenciació dels barris i que al mateix temps siguin tractats de manera justa pel que
fa a equipaments i serveis.
Generar un pacte de ciutat. Totes les forces aquí representades hem de consensuar,
al màxim que es pugui, aquells projectes que es consideren primordials o prioritaris
pel futur del municipi. Que ningú per si sol es pugui atribuir per si sol l’èxit d’assolirho. Estem per treballar i millorar les expectatives de tots els salouencs. I quan
convingui que hi puguin participar i dir l’última paraula, el que entenem com a
participació ciutadana.

Per tant, segurament, amb alguns grups més que d’altres, tenim moltes coincidències i en
alguns casos aspectes i diferències insalvables, però nosaltres estem oberts a participar en la
millora de tot allò que afecti als salouencs i salouenques.
Si es donen els escenaris oportuns, amb els valors adequats que permetin assolir un Salou
més just socialment, mes cohesionat, més sostenible i més emprenedor, el grup d’ERC està
en disposició de donar suport i impulsar aquests projectes, amb la finalitat que, d’aquí a 4
anys quan aquesta legislatura acabi, ens puguem sentir tots orgullosos de la feina, del servei
a tota la ciutadania i si pot ser, aquest és el nostre desig, dins del marc d’una República
Catalana lliure i sobirana. Gràcies.

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Boquet. Té la paraula el Sr. Mario García, en representació del PP.
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Sr. García:
-Gracias. Estimados asistentes, vecinos de Salou, queridos amigos y amigas, prensa,
concejales, señor alcalde. Me gustaría comenzar mi intervención en este Pleno felicitando al
Sr. Alcalde por su investidura, y como no a todos los concejales que el pasado 24 de mayo
fueron elegidos en las urnas. Y mostrar mi agradecimiento a todas las personas que hoy nos
acompañan en este acto solemne: así es como me gustaría ver esta sala cada vez que se
celebra un Pleno, porque ésta es la casa de todos los salouenses.
Hoy se inicia una nueva andadura, una nueva legislatura municipal, y desde el Partido
Popular estamos ilusionados y esperanzados.
Ilusionados porque el pueblo de Salou nos ha dado la confianza para poder representarles, y
digo el pueblo de Salou, y no me refiero únicamente a nuestros votantes, porque desde el
Grupo Popular, entendemos que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros el
trabajar por y para todos los vecinos de Salou, nuestro pueblo.
Y esperanzados porque de que una vez por todas podamos hacer política en mayúsculas,
apostando por el diálogo y la discusión política que nos enriquecerá y hará que consigamos
grandes logros para Salou.
Hoy, antes de iniciar este nuevo mandato electoral creo que es el momento de dar las
gracias y de pedir perdón.
Quiero dar las gracias a todos y cada uno de los vecinos de Salou, porque si algo tengo claro
es que son ellos, sóis vosotros, los que hacéis posible que Salou sea lo que es. Nosotros, los
políticos tenemos un mandato que nos confieren los salouenses para intentar materializar su
voluntad, y eso es lo que hacemos, a veces con aciertos y a veces con errores.
Quiero dar las gracias tanto a los que confían en nuestro proyecto como a los que no. A los
que nos alaban y a los que nos critican. Gracias a todos, porque en definitiva nosotros, los
políticos nos debemos a vosotros, los ciudadanos.
Y como no, pedir perdón, perdón por todos los errores que podamos cometer en el futuro.
Porque si algo tengo claro es que un político que pierde la humildad no es digno de ocupar
este cargo.
La configuración de esta Corporación nos sitúa en la oposición, y con orgullo asumimos
nuestro rol, porque realizar oposición responsable no consiste sólo en controlar la acción de
gobierno, sinó en presentar propuestas y actuar en positivo, intentando llegar a acuerdos.
Acuerdos que requieren de la voluntad de más de una parte, y es evidente que en este
mandato electoral va a ser necesario intentar llegar a consensos con el resto de grupos
políticos para que Salou pueda prosperar, y les puedo asegurar que el Grupo Municipal
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Popular actuará con responsabilidad, les puedo asegurar que desde esta bancada tendremos
una actitud abierta al diálogo y abierta a impulsar aquellos proyectos que nuestro municipio
necesita.
Algunos entienden la política como el arte de lo posible, yo prefiero entenderla como el
deber que tenemos los políticos de estar al servicio del ciudadano. Hay que escuchar las
inquietudes de nuestros electores, sus problemas y sus quejas, y no caer en la tentación de
reproducir lo que en la ilustración llamaron despotismo ilustrado, y que no era ni más ni
menos que gobernar bajo un principio o bajo una premisa: “todo para el pueblo pero sin el
pueblo”.
Y bajo esa voluntad de servicio, de ser receptores de esas inquietudes vecinales, nos
mantendremos firmes.
Nuestros vecinos quieren ver como apostamos por políticas que generen riqueza y
dinamización, por políticas encaminadas a ampliar y mejorar nuestros servicios públicos; por
políticas de gestión racional de nuestros recursos; por políticas que reduzcan los gastos
supérfluos; por políticas fiscales de contención; por políticas sociales, en definitiva por
políticas centradas en las personas. Y desde el grupo al que represento queremos manifestar
que abogaremos por ello y que siempre podrán contar con nosotros para esos objetivos, que
no son ni más ni menos que hacer de Salou un municipio en el que día a día se mejore la
calidad de vida.
Hoy es el día en el que celebramos una de las fiestas de la democracia. Es el día en el que el
último mandato de los ciudadanos, consistente en depositar un voto en una urna, se
materializa. Hace menos de un mes, los salouenses decidieron con su voto quienes serían
sus representantes en el Ayuntamiento de Salou y hoy se cumple ese mandato, un mandato
al que estaremos sometidos durante cuatro años de legislatura. Y desde el PP vamos a
trabajar para defender una manera de hacer política, que no es ni más ni menos que hacer
política en mayúsculas. Porque eso es lo que nos demandan nuestros vecinos, y eso es lo
que requiere un momento como el que vivimos. Un momento en el que además de la
existencia de una crisis económica y social debemos añadir la crisis política e institucional
existente.
Una crisis política que se refleja en la desconfianza hacia los partidos y especialmente hacia
los políticos; en la distancia entre representantes y representados y en la pérdida de valor
democrático que suponen ciertos comportamientos de algunos políticos que se alejan de
unos principios con los que me identifico: la honestidad, la lealtad y la humildad.
Ha llegado el momento de recuperar la confianza de los ciudadanos hacia la política, ha
llegado el momento de ganarnos el respeto de nuestros vecinos, de hacerles partícipes de la
política, en definitiva, de acometer una verdadera regeneración democrática.
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Y eso sólo lo conseguiremos con la implementación de dos ejes fundamentales: la
participación ciudadana y el establecimiento de una transparencia absoluta en nuestra
institución. Dando ejemplo, siendo austeros y realizando una tarea de gobierno y de
oposición responsable. Para ello, como les digo, tendrán la mano tendida de los concejales
del PP, y por el contrario se encontrarán con una oposición vehemente, cuando las
decisiones vayan en otra dirección.
Y ya, para acabar, me gustaría recordar unas palabras que Cervantes puso en boca de Don
Quijote:
“Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho;
los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones;
nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos;
la cosa más fácil, equivocarnos;
la más destructiva, la mentira y el egoísmo;
la peor derrota, el desaliento;
los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor;
las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser
perfectos, y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia dónde
quiera que esté.”
Con esas palabras finalizo, y lo hago sin desearle suerte a nadie, porque tengo la convicción
que en esto de la política la suerte no existe. Existe el trabajo bien hecho, existe la
constancia, la perseverancia y tener unos principios firmes e inquebrantables. Así es como lo
siento y así es como lo expreso. Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. García. Té la paraula el Sr. Brull, en representació del PSC.

Sr. Brull:
-Molt bon dia, regidors, regidores, amics i amigues en primer lloc, vull transmetre la
felicitació al Sr. Granados en nom del Grup Municipal Socialista per la seva elecció com a
Alcalde.
Avui en aquest acte iniciem una nova legislatura amb el clar compromís de treballar per
intentar donar resposta a les múltiples demandes que la societat ens ha encomanat amb un
context com l’actual, en el que hem de donar resposta al fort augment de las necesitats
socials.
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Un moment en què és imprescindible que les polítiques socials es situïn en el centre de
l’activitat municipal, a més de treballar pel desenvolupament d’un pacte per l’ocupació i
contra l’atur que doni resposta a l’actual situació de molts salouencs i salouenques.
Hem de donar resposta a la demanda social de més transparència i de més participació.
Caldrà adaptar les estructures de gestió i de relació de l’Ajuntament amb la ciutadania,
implementant un sistema modern, àgil, accessible, participatiu i transparent.
Iniciem una nova legislatura en la qual tenim el difícil encàrrec de mantenir en molts casos i
de millorar en altres, la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, una nova legislatura
marcada per l’austeritat en la política adreçada a les persones i el manteniment de l’estat del
benestar serà la nostra bandera.
Els ciutadans ens valoraran per la dedicació, l’esforç, la il·lusió i la defensa del interessos
generals, del nostre poble, Salou. Altres accions no fan més que desprestigiar la imatge de la
política i dels polítics.
Política social, promoció econòmica i ocupació, el foment d’un turisme de qualitat, cooperació
i participació ciutadana, seguretat i la transparència i ètica de l’administració, són objectius
sobre els quals calen grans acords de ciutat.
Els Socialistes tenim l’encàrrec d’un gran nombre de veïns i veïnes de continuar servint
Salou, i ho farem des de l’oposició amb el mateix ànim, esperit i compromís com fins ara.
Amb honradesa, amb dedicació, i tenint com a objectiu principal el compromís de servei als
ciutadans del nostre poble, defensant els seus interessos, denunciant i demanant
explicacions cada vegada que aquests no es respectin.
La nostra labor segueix sent la de treballar en pro del benestar i la qualitat de vida dels
nostres veïns i veïnes, ja que això no és només una tasca del govern, sinó que és una tasca
que hem de compartir entre tots i totes els qui estem avui presents formant aquest nou
consistori.
Nosaltres acceptem el repte i volem ser lleials representants del ciutadà, i alhora lleials i
dignes representants de la màxima institució local, a qui donarem sempre el nostre suport
tant en els bons com en els mals moments.
Volem correspondre amb total coherència i respecte a la voluntat dels nostres votants, que
han confiat i donat suport a un renovat projecte polític i a un nou model de ciutat.
Defensant els interessos de les persones i de tot el poble de Salou com no pot ser d'una altra
forma, fent partícip a tota la població, perquè avui la participació ciutadana, i la proximitat
són una forma d'entendre i exercir la política local.
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Considerem imprescindible que un govern municipal ha de ser un govern proper al ciutadà i
amb els canals i mecanismes necessaris per oferir una resposta àgil i eficaç a les demandes
que avui formulin els nostres veïns i veïnes.
Perquè avui les ciutats no són les fonts, ni els carrers, ni els fanals, les ciutats són i les fan
les persones. I les persones continuaran sent l'eix al voltant del qual girarà la nostra acció
política. Els salouencs i salouenques són el punt de partida de les nostres decisions i dels
nostres projectes i són la base de les nostres demandes.
Sr. Granados vostè ens demana mà estesa, nosaltres li prenem la paraula i trobarà a aquest
grup municipal disposat a debatre qualsevol tema d’interès de la nostra ciutat però també li
vull dir que si no sabem on anem difícilment sabrem si hem arribat.
Voldria finalitzar dirigint aquestes paraules de respecte i de benvinguda a tots els nous
regidors i regidores i al nou Alcalde, desitjant-los els millors èxits i encerts en el
desenvolupament del nostre càrrec. Moltes gràcies.

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Brull. Té la paraula la Sra. Marta Cortés, en representació de Ciutadans.

Sra. Cortés:
-Gràcies, senyor alcalde, companys regidors, senyores i senyors, bon dia a tots. En primer
lloc, permeteu-me aprofitar aquest marc institucional del nostre Ajuntament, així com la
important representació de ciutadans de Salou que es troben aquí avui, perquè en el meu
nom i en el dels meus companys, agraïm la confiança que, per primera vegada en la història
de Salou, s'ha depositat en Ciutadans, en aconseguir representació municipal.
En segon lloc, voldria agrair a tots als qui s’han assegut amb nosaltres al llarg d’aquestes
últimes setmanes, amb la finalitat d'analitzar el nou panorama que es presenta en la política
municipal de la nostra població, així com la possibilitat de poder trobar vincles amb els quals
arribar a acords per a canalitzar el futur de la nostra ciutat. Dit això, com vostès saben, les
Eleccions Municipals del 24 de maig han configurat, de manera inequívoca un nou marc per
a Salou durant els propers quatre anys. En aquest marc serà molt important el diàleg per tal
d’arribar a pactes o acords.
Els resultats que s'han produït a les urnes presenta una situació de política municipal
homogènia que coincideix en molts altres municipis, i en els que Ciutadans està sent clau per
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formar governs. Situació de la que no és aliena el nostre partit a Salou, i amb la que
desitgem actuar d'acord amb els valors i les conviccions amb les que ens hem presentat a les
urnes, pensant, sobretot, en els més de mil ciutadans que ens han depositat la seva
confiança i a qui no podem defraudar.
En aquests ciutadans de Salou als qui defensarem des d'aquesta posició que finalment hem
decidit, com a primer partit de l'oposició.
I que, com a segona força política amb major representació de vots a les urnes, durant
aquestes últimes setmanes, ha declinat la invitació de formar govern, i fins i tot de poder-lo
presidir.
Hem decidit estar a l'oposició, però no per això renunciarem a aportar, mitjançant el diàleg,
totes aquelles propostes amb les quals ens hem presentat a les eleccions municipals del 24
de maig, i amb les que hem aconseguit la representació que tenim.
El nostre suport i el nostre treball estaran a la disposició de les persones que desitgin
dialogar amb el Grup municipal de Ciutadans.
Amb aquells que tinguin capacitat de voler arribar a acords i consensuar les línies
estratègiques pel progrés de la ciutat. Així com el compromís d'una ferma voluntat de
normalitzar la situació entre les diferents formacions polítiques del nostre Ajuntament.
Des de Ciutadans creiem que hi ha una forma diferent de fer política. I amb aquestes
eleccions municipals creiem que s'inicia un nou cicle en la forma de fer aquesta política.
Normalitzar la situació política és un dels nostres principals objectius.
Senyor alcalde en Ciutadans trobarà una mà estesa perquè, en tots aquells punts que es
tractin dins d'un marc constitucional, puguem entendre'ns per garantir els serveis bàsics
essencials que precisin els nostres ciutadans, així com per treballar i col·laborar en els punts
d'interès general per als ciutadans.
Tot i que, de la mateixa manera, li podem avançar que serem intransigents en tots aquells
punts que vagin en la direcció d'instar, secundar, manifestar o mantenir qualsevol tipus
d'actuació dirigida a promoure o distorsionar la convivència dels ciutadans en pro d'un
procés independentista.
Per tant, mà estesa quan es tracti de treballar per l'interès de Salou. I oposició ferma i
responsable quan la gestió del Govern municipal s'allunyi de criteris coherents i de
l'honradesa que se'ns ha d'exigir a tots els representants polítics d'aquest Ajuntament.
Des de Ciutadans només ens queda felicitar, una vegada més, al grup municipal que ha
aconseguit, amb la seva representació, formar govern, amb el desig que estigui el més
encertat possible i en honor a una seriosa gestió democràtica.
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Així ho esperem des de Ciutadans. Moltes gràcies.

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sra. Cortés. Bé, ara ja em toca a mi. Veïns i veïnes, amics i amigues,
benvinguts i gràcies per la vostra presència en aquest acte de constitució de la setena
corporació municipal de salou, formada pels legals representants de tots els ciutadans i
ciutadanes, i que a partir d’aquest moment m’honoro i em complau presidir. I ja aprofito
també per felicitar-los.
En primer lloc, doncs, vull expressar el més profund agraïment als companys de
Convergència, d’Unió i de FUPS (Formació Unitat per Salou), per fer-me l’honor i la confiança
com alcalde d’aquesta vila per aquest nou mandat 2015-2019.
Un càrrec que exerciré amb la millor disposició al diàleg i a l’entesa, escoltant i recollint, si
s’escau, totes aquelles propostes, polítiques i de la societat civil, que siguin útils i estiguin al
servei dels interessos generals de la nostra ciutat, y tengan como objectivo fundamental el
progreso y el bienestar social de Salou.
Por lo tanto, a partir de este momento, quiero contar con todos vosotros, i evidentment amb
els regidors i regidores de CIU i de FUPS, que formareu el govern municipal i que sereu els
encarregats d’iniciar una nova etapa de treball i de gestió per Salou; pero también me
gustaría contar con todas aquellas fuerzas políticas municipales con las que haya sintonía de
principios y coincidencias programáticas que nos permitan llegar a acuerdos importantes de
ciudad, de Salou, no del más allá.
Del meu grup espero i els demano dedicació, col·laboració i esperit de servei; perquè és un
deure i un compromís dels que formarem l’equip de govern correspondre amb total respecte
a la voluntat de la societat salouenca clarament expressada a les urnes; i per tant de complir
amb la millor voluntat i la major eficàcia amb l’encàrrec que ens han fet, perquè els electors
han dipositat la confiança majoritària en nosaltres, i nosaltres hem de respondre amb tota la
nostra determinació i valor.
Per això, el grup municipal que encapçalo que assumirà el govern, format per l’acord de tres
partits (CDC, UNIÓ i FUPS), donarà continuïtat a un projecte de ciutat ambiciós, il·lusionant,
de grans reptes, així com grans fites per assolir.
Porque entendemos que queda mucho por hacer, queremos desarrollar nuestro compromiso
político con un proyecto de “ciudad social”, que es la suma de propuestas estratégicas donde
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se priorizará el bienestar y la calidad de vida de las personas, las familias y los colectivos de
la sociedad, a través de dinamitzar el nostre teixit econòmic i crear les condicions per a la
inversió, i obrint un nou període de grans transformacions urbanes que, en conjunt,
afavoriran la creació de llocs de treball i generaran majors ingressos pel municipi, que
suposarà un clar benefici social.
Y ello queremos hacerlo creando un espacio de diálogo y de consenso político y ciudadano,
porque creemos que es lo que proporciona mayor solidez a un proyecto de futuro y facilita la
necesaria estabilidad institucional.
Amb una visió més àmplia i plural, donarem solucions i respostes més sintonitzades amb
l’interès general així com més representativitat a l’acció de l’ajuntament.
Com a alcalde manifesto la meva sincera intenció d’obrir l’encàrrec de govern a la
col·laboració d’aquells grups que mostrin interès per fer front comú i bona disposició a
l’entesa i a la corresponsabilitat, per compartir la tasca de gestionar Salou, i desenvolupar
projectes i inicatives compartides de ciutat.
No obstant això, sempre respectarem la pluralitat de sensibilitats i escoltarem la diversitat
d’iniciatives d’aquells grups que optin per l’exercici d’una tasca d’oposició, sempre que sigui
responsable i constructiva, per bé de la normalitat i la convivència social i política.
Per tant, espero dels grups de l’oposició esperit de consens i de colaboració, perquè
d’aquesta forma s’afavoreix el diàleg necessari i una actitud edificant de cara als interesos
generals de tots, que és el que espera la societat salouenca.
Para impulsar la justicia social y el progreso de Salou, es necesario un gobierno responsable,
cercano al ciudadano y a sus problemas, abierto a la pluralidad con actitud receptiva e
integradora, eficaç, honest i transparent en la seva gestió.
Nosaltres ens hi vam comprometre i ens hi comprometem ara també en aquest acte i de
cara al futur.
I ja només em resta dirigir unes paraules de benvinguda a tots els nous regidors i regidores,
i a les noves formacions, que s’integren al Consistori i que avui prenen possessió; desitjant
els millors èxits i encerts en el desenvolupament del seu càrrec, sigui des del govern, sigui
des de l’oposició.
Com a nou Alcalde de Salou, només vull posar de manifest que la meva única aspiració i
ambició és la de servir i treballar per Salou amb total lleialtat als principis democràtics, amb
honestedat i ferm compromís amb els ciutadans i ciutadanes, perquè a la fi, sóc y quiero ser
el alcalde de todos.
Moltes gràcies. Visca salou.
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(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Alijo:
-Moltes gràcies. Ara als nous regidors, per part de l’alcalde, se’ls hi ficarà la insígnia, l’escut
de la ciutat, els cridarem per ordre.

En representació de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía:
MARTA CORTÉS CURRUBÍ
JOSÉ SUSÍN DÍAZ
GERMÁN RUEDA RUEDA

En representació del PSC-PM:
FRANCISCO DAVID GONZÁLEZ CARDEÑA
ESTELA BAEZA VAQUERIZO

En representació d’ERC-AM:
ALEXANDRE BOQUET CERVERA

En representació de Guanyem Salou:
VICENTE MACÍAS MARTÍN DE SOTO

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies a tots i a totes per la seva assistència en aquest plenari extraordinari de
constitució de la nova Corporació. Ara demanem als regidors i regidores que es quedin aquí
una estona, sortirem a fora, per tal de fer una fotografia, la fotografia de la nova Corporació
i immediatament estarem amb tots vostès. Moltes gràcies, visca Salou i que tinguem una
gran legislatura.
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Codi de document

SECZI0D7
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22-06-15 10:40

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13:15 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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