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Interessat de l'expedient

Assumpte
Acta de la sessió AYT/PLE/8/2015

Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 22 DE JULIOL DE 2015
****************************************************************

A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores del
dia 22 de juliol de 2015, es reuneix el Ple de l’Ajuntament, presidit pel Sr. Pere Granados
Carrillo, com 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
MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
JULIA GÓMEZ MESONERO
M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
FELIP ORTIZ MARTÍNEZ
BENET PRESAS SUREDA
MARTA CORTÉS CURRUBÍ
M. DE LOS REYES PINO MOTA
JOSÉ ÁNGEL SUSÍN DÍAZ
GERMÁN RUEDA RUEDA
JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
DANIEL LÓPEZ GARCÍA
F. DAVID GONZÁLEZ CARDEÑA
ESTELA BAEZA VAQUERIZO
MARIO GARCÍA VIDAL
MARC ALARCÓN PERALTA
ALEXANDRE BOQUET CERVERA
MARÇAL CURTO HOYOS
VICENTE MACÍAS MARTÍN DE SOTO

Actua el vicesecretari de la Corporació Sr. ENRIC OLLÉ BIDÓ, que estén la present acta.
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Hi assisteix també l’interventor de la Corporació Sr. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ VALLEJO.

El president declara oberta la sessió. Seguidament 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
EXTRAORDINÀRIA, EL DIA 13 DE JUNY DE 2015 I DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA, EL DIA 1 DE JULIOL DE 2015
Vistes i llegides l’acta del Ple celebrat, en sessió extraordinària, el dia 13 de juny de 2015, i
l’acta del Ple celebrat, en sessió extraordinària, el dia 1 de juliol de 2015, el Ple de
l’Ajuntament les APROVA, per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 1780 FINS AL NÚMERO
3180 DE L'ANY 2015
Es dóna compte dels decrets des del número 1780 fins al número 3180 de l’any 2015. El Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

202.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2921, DE DATA 8 DE
JULIOL DE 2015, DE NOMENAMENT DE PRESIDENTS, MEMBRES I SECRETARIS DE
LES DIVERSES COMISSIONS INFORMATIVES I DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM.
3011, DE DATA 14 DE JULIOL DE 2015, DE DESIGNACIÓ DE VOCALS I RÈGIM DE
SESSIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL DE
TURISME
Vist el decret d’Alcaldia número 2921, de data 8 de juliol de 2015, que es transcriu tot
seguit:

“Identificació de l’expedient
Expedient número 4063/2015 relatiu al Cartipàs Municipal (legislatura 2015-2019).
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Tràmit: Nomenament de presidents de les diverses Comissions Informatives, adscripció de
membres titulars i suplents a les mateixes i nomenament de secretaris de les diverses
Comissions.

Fets
1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el passat dia 13 de juny.
2. Vist l’acord de Ple, de data 1 de juliol de 2015, pel qual es constitueixen les diverses
Comissions Informatives.

Fonaments de dret

1.

Article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

2.

Articles 123 a 126 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals.

3.

Articles 58 i 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

4.

Article 132 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Resolució
1. Designar presidents/es i secretaris/ies de les diverses Comissions Informatives els
següents:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS, SEGURETAT CIUTADANA I
MOBILITAT
President:
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SR. JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL
Secretaris:
Titular: Sr. Carlos Beunza Arrúe
Suplent: Sr. Héctor Ripoll Avante

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA I OCUPACIÓ
Presidenta:
SRA. M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
Secretaris:
Titular: Sra. Montserrat Vendrell Gardeñes
Suplent: Sr. Miquel Àngel Gómez Doblado

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS ALS CIUTADANS
Presidenta:
SRA. JULIA GÓMEZ MESONERO
Secretaris:
Titular: Sra. Núria Alegret Fontana
Suplent: Sr. Miquel Ángel Gómez Doblado

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, GESTIÓ ECONÒMICA I COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES
President:
SR. JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL
Secretaris:
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Titular: Sr. Joan R. Miró Badia
Suplent: Sr. Ivan Andreu Barberà

COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I SERVEIS SOCIALS
Presidenta:
SRA. MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
Secretàries:
Titular: Sra. Carme Serra Roca
Suplent: Sra. Carme Lozano Castaño

COMISSIÓ
INFORMATIVA
DE
GESTIÓ
DEL
D’INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT DE LA CIUTAT

TERRITORI

I

President:
SR. MARC MONTAGUT PRATS
Secretàries:
Titular: Sra. Dolors Español Rubio
Suplent: Sra. Elena Mas Salguero

2. Vista la proposta feta pels portaveus dels diversos grups municipals, adscriure els
membres titulars i suplents a les diverses Comissions Informatives tal i com es relaciona
a continuació:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS, SEGURETAT CIUTADANA I
MOBILITAT

Titulars:
CIU

JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL (PRESIDENT)
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MARC MONTAGUT PRATS (*)
BENET PRESAS SUREDA
MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
GERMÁN RUEDA RUEDA
JOSÉ A. SUSÍN DÍAZ
F. DAVID GONZÁLEZ CARDEÑA
DANIEL LÓPEZ GARCÍA
MARIO GARCÍA VIDAL
MARÇAL CURTO HOYOS
VICENTE MACÍAS MARTÍN DE SOTO

(*) En absència del president substitueix al mateix.

Suplents:
CIU
C’S
PSC
PP
ERC
GUANYEM SALOU

M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
FELIP ORTIZ MARTÍNEZ
MARTA CORTÉS CURRUBÍ
M. DE LOS REYES PINO MOTA
ESTELA BAEZA VAQUERIZO
J. ANTONI BRULL CASTELL
MARC ALARCÓN PERALTA
ALEXANDRE BOQUET CERVERA
----------

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Titulars:
CIU

C’S

M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES (PRESIDENTA)
JESÚS BARRAGÁN PASCUAL (*)
FELIP ORTIZ MARTÍNEZ
MARC MONTAGUT PRATS
MARTA CORTÉS CURRUBÍ

 6
65
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

²6V2O27452A6E621P0Q3V_»
²6V2O27452A6E621P0Q3V_»
6V2O27452A6E621P0Q3V

6V2O27452A6E621P0Q3V

 SECZI0FT

PSC
PP
ERC
GUANYEM SALOU



27-07-15 08:05

M. DE LOS REYES PINO MOTA
F. DAVID GONZÁLEZ CARDEÑA
DANIEL LÓPEZ GARCÍA
MARC ALARCÓN PERALTA
ALEXANDRE BOQUET CERVERA
VICENTE MACÍAS MARTÍN DE SOTO

(*) En absència de la presidenta substitueix a la mateix.

Suplents:
CIU
C’S
PSC
PP
ERC
GUANYEM SALOU

JULIA GÓMEZ MESONERO
MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
JOSÉ A. SUSÍN DÍAZ
GERMÁN RUEDA RUEDA
ESTELA BAEZA VAQUERIZO
J. ANTONI BRULL CASTELL
MARIO GARCÍA VIDAL
MARÇAL CURTO HOYOS
----------

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS ALS CIUTADANS

Titulars:
CIU

C’S
PSC
PP

JULIA GÓMEZ MESONERO (PRESIDENTA)
M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES (*)
FELIP ORTIZ MARTÍNEZ
MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
GERMÁN RUEDA RUEDA
M. DE LOS REYES PINO MOTA
DANIEL LÓPEZ GARCÍA
ESTELA BAEZA VAQUERIZO
MARC ALARCÓN PERALTA
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ALEXANDRE BOQUET CERVERA
VICENTE MACÍAS MARTÍN DE SOTO

(*) En absència de la presidenta substitueix a la mateixa.

Suplents:
CIU
C’S
PSC
PP
ERC
GUANYEM SALOU

MARC MONTAGUT PRATS
BENET PRESAS SUREDA
MARTA CORTÉS CURRUBÍ
JOSÉ A. SUSÍN DÍAZ
F. DAVID GONZÁLEZ CARDEÑA
J. ANTONI BRULL CASTELL
MARIO GARCÍA VIDAL
MARÇAL CURTO HOYOS
----------

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, GESTIÓ ECONÒMICA I COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES

Titulars:
CIU

C’S
PSC
PP
ERC
GUANYEM SALOU

JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL (PRESIDENT)
JULIA GÓMEZ MESONERO (*)
MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
BENET PRESAS SUREDA
JOSÉ A. SUSÍN DÍAZ
MARTA CORTÉS CURRUBÍ
ESTELA BAEZA VAQUERIZO
J. ANTONI BRULL CASTELL
MARC ALARCÓN PERALTA
ALEXANDRE BOQUET CERVERA
VICENTE MACÍAS MARTÍN DE SOTO

(*) En absència del president substitueix al mateix.
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Suplents:
CIU
C’S
PSC
PP
ERC
GUANYEM SALOU

FELIP ORTIZ MARTÍNEZ
M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
GERMÁN RUEDA RUEDA
M. DE LOS REYES PINO MOTA
F. DAVID GONZÁLEZ CARDEÑA
DANIEL LÓPEZ GARCÍA
MARIO GARCÍA VIDAL
MARÇAL CURTO HOYOS
----------

COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I SERVEIS SOCIALS

Titulars:
CIU

C’S
PSC
PP
ERC
GUANYEM SALOU

MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ (PRESIDENTA)
JULIA GÓMEZ MESONERO (*)
FELIP ORTIZ MARTÍNEZ
BENET PRESAS SUREDA
GERMÁN RUEDA RUEDA
JOSÉ A. SUSÍN DÍAZ
F. DAVID GONZÁLEZ CARDEÑA
ESTELA BAEZA VAQUERIZO
MARIO GARCÍA VIDAL
MARÇAL CURTO HOYOS
VICENTE MACÍAS MARTÍN DE SOTO

(*) En absència de la presidenta substitueix a la mateixa.

Suplents:
CIU
C’S

MARC MONTAGUT PRATS
JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL
M. DE LOS REYES PINO MOTA
MARTA CORTÉS CURRUBÍ
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DANIEL LÓPEZ GARCÍA
J. ANTONI BRULL CASTELL
MARC ALARCÓN PERALTA
ALEXANDRE BOQUET CERVERA
----------

COMISSIÓ
INFORMATIVA
DE
GESTIÓ
DEL
D’INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT DE LA CIUTAT

TERRITORI

Titulars:
CIU

C’S
PSC
PP
ERC
GUANYEM SALOU

MARC MONTAGUT PRATS (PRESIDENT)
M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES (*)
JULIA GÓMEZ MESONERO
FELIP ORTIZ MARTÍNEZ
MARTA CORTÉS CURRUBÍ
M. DE LOS REYES PINO MOTA
F. DAVID GONZÁLEZ CARDEÑA
J. ANTONI BRULL CASTELL
MARIO GARCÍA VIDAL
MARÇAL CURTO HOYOS
VICENTE MACÍAS MARTÍN DE SOTO

(*) En absència del president substitueix al mateix.

Suplents:
CIU
C’S
PSC
PP
ERC
GUANYEM SALOU

BENET PRESAS SUREDA
JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL
JOSÉ A. SUSÍN DÍAZ
GERMÁN RUEDA RUEDA
DANIEL LÓPEZ GARCÍA
ESTELA BAEZA VAQUERIZO
MARC ALARCÓN PERALTA
ALEXANDRE BOQUET CERVERA
----------
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3. Notificar aquesta resolució a tots els interessats.”

I vist el decret d’Alcaldia número 3011, de 14 de juliol de 2015, que es reprodueix tot seguit:

“Identificació de l’expedient
Expedient número 4063/2015 relatiu al Cartipàs Municipal (legislatura 2015-2019).
Tràmit: designació de vocals i règim de sessions del Consell d’Administració del Patronat
Municipal de Turisme.

Fets
1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el passat dia 13 de juny.
2. Vist el decret d’alcaldia número 2688, de data 19 de juny de 2015, pel qual es nomena
president del Patronat Municipal de Turisme al Sr. BENET PRESAS SUREDA, regidor
delegat de Promoció Turística.

Fonaments de dret
1. Article 7 dels Estatuts del Patronat Municipal de Turisme de Salou.

Resolució

1. Designar vocals del Consell d’Administració del Patronat Municipal de Turisme els
següents regidors:
CIU

C’S

JULIA GÓMEZ MESONERO
M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
MARC MONTAGUT PRATS
MARTA CORTÉS CURRUBÍ
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M. DE LOS REYES PINO MOTA
J. ANTONI BRULL CASTELL
DANIEL LÓPEZ GARCÍA
MARC ALARCÓN PERALTA
ALEXANDRE BOQUET CERVERA
VICENTE MACÍAS MARTÍN DE SOTO

2. Designar vocals del Consell d’Administració del Patronat Municipal de Turisme en
representació del sector turístic privat:

DAVID BATALLA CHORNET (en rep. Federació Empresarial d’Hostaleria i
Turisme de la Província de Tarragona –FEHT-)
EDUARD FARRIOL BATALLA (en rep. Associació Hotelera Salou, Cambrils i La
Pineda)
JOSÉ LUÍS TÚNEZ MARTÍNEZ (en rep. Associació d’Agències de Viatge
Receptives Costa Daurada)
XAVIER BLASI CACHO (en rep. Associació de Càmpings de la Costa Daurada i
Terres de l’Ebre)
JOAN CALVET BIENVENIDO (en rep. Associació d’Apartaments Turístics de la
Costa Daurada)
JULI VILAPLANA MONTERO (en rep. Associació 365 dies Salou Vila Comercial)

3. Les sessions del Consell d’Administració del Patronat Municipal de Turisme es celebraran
amb periodicitat mensual, l’últim dimarts de cada mes, a les 13:00 hores.”

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

203.- MOCIÓ DE L'ALCALDIA PER NOMENAR REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT
EN DIVERSOS ORGANISMES
Vista la moció d’Alcaldia que es transcriu tot seguit:
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“Identificació de l’expedient
Expedient número 4063/2015 relatiu al Cartipàs Municipal (legislatura 2015-2019).
Tràmit: Nomenament representants de l’Ajuntament en els diversos organismes.

Fets
1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el passat dia 13 de juny.
2. Atès l’anterior cal procedir a l’actualització dels membres que assistiran als diferents
organismes i entitats on té representació aquesta Corporació.

Fonaments de dret
1. Article 38.c del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Proposta de resolució
1. Designar representants de l’Ajuntament a l’Assemblea General de la Mancomunitat
Gestora dels Recursos Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca a:
SR. PERE GRANADOS CARRILLO (com Alcalde de Salou i membre nat)
SR. MARC MONTAGUT PRATS
SR. JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL
En relació al representant que manca es repartirà de la següent manera:
Des del 13 de juny de 2015 fins al 13 de juny de 2016: SRA ESTELA BAEZA VAQUERIZO
Des del 14 de juny de 2016 al 13 de juny de 2017: SRA. MARIA JOSÉ RODRIGUEZ
ANDRADES
Des del 14 de juny de 2017 al 13 de juny de 2018: SR. VICENTE MACIAS MARTIN DE SOTO
Des del 14 de juny de 2018 fins al final de la legislatura: SRA. MARIA JOSÉ RODRIGUEZ
ANDRADES
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2. Nomenar representants de l’Ajuntament al Consorci del C.R.T. a:
SR. PERE GRANADOS CARRILLO (com Alcalde de Salou i membre nat del Consorci)
En relació als tres representants restants es repartirà de la següent manera:
Des del 13 de juny de 2015 fins al 13 de juny de 2016:
SR. MARC MONTAGUT PRATS
SR. JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL
SR. JOAN A. BRULL CASTELL
Des del 14 de juny de 2016 al 13 de juny de 2017:
SR. JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL
SR. JOAN A. BRULL CASTELL
SR. BENET PRESAS SUREDA
Des del 14 de juny de 2017 al 13 de juny de 2018:
SR. JOAN A. BRULL CASTELL
SR. BENET PRESAS SUREDA
SR. MARC MONTAGUT PRATS
Des del 14 de juny de 2018 fins al final de la legislatura:
SR. BENET PRESAS SUREDA
SR. MARC MONTAGUT PRATS
SR. JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL

3. Nomenar representants al Consorci d’Aigües de Tarragona a:
SR. PERE GRANADOS CARRILLO
SR. JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL

4. Nomenar representants de l’Ajuntament al Consorci del Transport Públic del Camp
de Tarragona a:
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SR. PERE GRANADOS CARRILLO
SR. MARC MONTAGUT PRATS

5. Nomenar representant de l’Ajuntament al Consorci del Camp de Tarragona a:
Dissolt. En el cas que s’hagués de dur a terme algun tràmit pendent, es designa al SR. PERE
GRANADOS CARRILLO

6. Nomenar representant de l’Ajuntament al Consorci per a la gestió de la Televisió
Digital Terrestre del Camp de Tarragona (TACOALT) a:
SR. JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL

7. Nomenar representant de l’Ajuntament al Consorci LOCALRET a:
SR. JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL

8. Nomenar com a representant de l’Ajuntament a la Mancomunitat Incineradora de
Residus Sòlids Urbans a:
SR. PERE GRANADOS CARRILLO
SRA. MARC MONTAGUT PRATS
SR. JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL
En relació al representant que manca es repartirà de la següent manera:
Des del 13 de juny de 2015 fins al 13 de juny de 2016: SRA. MARIA JOSÉ RODRIGUEZ
ANDRADES
Des del 14 de juny de 2016 al 13 de juny de 2017: SR. F. DAVID GONZALEZ CARDEÑA
Des del 14 de juny de 2017 al 13 de juny de 2018: SR. VICENTE MACIAS MARTIN DE SOTO
Des del 14 de juny de 2018 fins al final de la legislatura: SRA. MARIA JOSÉ RODRIGUEZ
ANDRADES
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9. Nomenar com a representant a la Comissió Especial de Comptes corresponent al
municipi de Salou a la Mancomunitat d’Incineració de Residus Urbans i SIRUSA a:
SR. PERE GRANADOS CARRILLO

10. Nomenar representants a l’Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona a:
SR. PERE GRANADOS CARRILLO
SRA. M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES

11. Nomenar representants al Consell Cívic del Port de Tarragona a:
SRA. M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES

12. Nomenar representants de l’Ajuntament a l’Esplai Salou “La Caixa” a:
SRA. MARTINA FOURRIER MARTINEZ
SRA. M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES

13. Nomenar representant de l’Ajuntament a l’ Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap
a la sostenibilitat a:
SR. MARC MONTAGUT PRATS

14. Nomenar representant de l’Ajuntament al Consell de Centre de Normalització
Lingüística de Tarragona, del Consorci per a la Normalització Lingüística a:
SRA. JULIA GÓMEZ MESONERO

15. Nomenar representant de l’Ajuntament a la Comissió de Gestió de Fons de Foment
del Programa de Barris i Àrees Urbanes a:
SR. MARC MONTAGUT PRATS
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16. Nomenar representants de l’Ajuntament al Consell Territorial de la Propietat
Immobiliària a:
SR. MARC MONTAGUT PRATS
SRA. MARTINA FOURRIER MARTINEZ

17. Nomenar representant de l’Ajuntament a la Taula Mixta de Planificació de la
Formació Professional en l’àmbit dels Serveis Territorials d’Educació a Tarragona
a:
SRA. JULIA GÓMEZ MESONERO

18. Nomenar com a patró a la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i
Oci de Catalunya a:
SR. BENET PRESAS SUREDA”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 13 vots a favor (8 de CIU, 4 del PSC i 1 de Guanyem
Salou), 4 vots en contra (2 del PP i 2 d’ERC) i 4 abstencions de Ciutadans, APROVAR aquesta
moció.

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

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. García.

Sr. García:
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-També hi ha el Sr. Sandro que vol intervenir.

Sr. Alcalde:
-Sr. Sandro.

Sr. Boquet:
-Gràcies. Bé, nosaltres en aquest repartiment, des del Grup d’ERC no estem d’acord ni amb
les formes, ni amb el fons de com s’ha fet. Primer amb les formes perquè vista la composició
d’aquesta Corporació això ens dóna la sensació que ha sigut una negociació basada més
aviat en una subhasta de cadires que no pas en un compromís seriós. Per altra banda,
també creiem que ha estat amb un tarannà per part del Sr. Alcalde poc democràtic, excloent
un grup de poder participar en les negociacions com ha fet des del primer dia. En el fons
entenem que són unes negociacions puntuals que s’han fet servir aquests dies en diferents
punts molt concrets, intentant arribar a un acord amb diferents grups que al final s’ha vist
que ha sigut una mica de mercadeig de molles de pa amb el qual al final pot donar una
sensació als grups que ens hem sentit, o que es poden sentir, no ho dic personalment per
nosaltres sols, que es poden sentir una mica traïts o utilitzats en el procés aquest de
negociació, al final després de les negociacions que hi ha hagut que sembla que hagin de ser
una mica més collectives o més participatives ens trobem que sempre hi ha algú que es
queda fora quan potser doncs al Ple anterior algun grup li ha salvat al Sr. Granados la
situació, avui ho fa amb un altre, va amb temes molt puntuals i des del Grup d’ERC entenem
que no podem estar en aquests temes amb un mercadeig de cadiretes i una subhasta que al
final sempre hi ha algú que compra, tal com ha passat ara. Nosaltres entenem que aquests
temes de pacte han de ser més objectius, una mica més a mig i llarg termini, on es puguin
centrar unes bases de més governabilitat i de gestió als ciutadans que representem i que
vegin que estem per temes de ciutadania i no uns repartiments de cadiretes en organismes
amb unes fórmules aritmètiques que sembla que estiguin de moda i que aquestes fórmules
aritmètiques s’ha demostrat en altres temps que no han funcionat.
Nosaltres com a Grup d’ERC no entrarem a agafar molles de pa amb una cadireta en aquests
organismes. En el fons, com deia abans, són negociacions que no donen estabilitat, que són
qüestions que a la ciutadania no l’hi afecta i a aquests pactes tan puntuals no els hi veiem la
gràcia en el sentit que van.
També cal dir que ens sorprèn al Grup d’ERC una mica, una mica no, bastant o molt, el
paper d’aquests nous partits que diu que venen a fer noves polítiques i que a l’hora de la
veritat fan el contrari i accepten aquests plantejaments i aquestes cadires per unes molles de
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pa. A veure, nosaltres el tema d’una cadira als residus o la brossa per tal que ens diguin allí
quantes tones de brossa es recapta i tal ens estimem més no perdre el temps allí i sí veure la
preocupació de la gent, els residus que hi ha pel carrer, el problema que està plantejant
molta gent a les xarxes socials i cada dia que parles amb la gent et diuen de l’estat del
poble, del manteniment dels carrers i que aquell miratge o aquell enamorament que hi va
haver al mes de maig a Salou, preelectoral, que ara no hi sigui preocupa a la gent. Per tant,
el nostre vot serà contrari per les formes que hem esmentat, pel fons que hem dit i que el
Grup d’ERC no entrarem en aquestes subhastes puntuals, volem coses una mica més
serioses d’oportunitat de gestió i amb uns terminis més amplis. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé moltes gràcies Sr. Sandro, ja veig que vostè el sistema democràtic el desconeix
totalment i l’aritmètica política també. Miri, aquest acord és sumament democràtic perquè
unes forces polítiques han arribat a una entesa. I ha d’entendre també Sr. Sandro que a
vostè se li va invitar, vostè diu que és insuficient però també s’ha de dir una cosa que és
fonamental, és veritat que el Partit Socialista té un apartat més important que al que a vostè
se li va oferir, en el moment que a vostè se li ofereix una qüestió, quan nosaltres ja tenim
una majoria democràticament acordada, pensi vostè que això és una generositat política que
no teníem perquè, per tant, com a mínim, gràcies. Dit això, vostè ha d’entendre que el seu
partit al Parlament de Catalunya en res facilita la gran implantació del BCN World, no voldrà
vostè pas estar representat el seu partit en el Consorci quan vostès no ajuden sinó que de
vegades posen traves perquè s’implanti el BCN World aquí a la nostra ciutat. Per tant, Sr.
Sandro diguem les coses pel seu nom.

Sr. Boquet:
-Li puc contestar Sr. Alcalde?

Sr. Alcalde:
-Sí, sí, contesti, contesti.

Sr. Boquet:
-A veure, en el tema del BCN World ningú diu que estiguem en contra sinó que nosaltres ens
estem plantejant un model diferent amb més sostenibilitat i que no és el seu, no hem
plantejat mai que hi estiguem en contra perquè el model nostre és un altre model. Però bé,
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en el tema que li dic de coneixement democràtic, el coneixem prou bé però sembla que
siguin converses una mica globals de donar cadires a tothom, vostè d’entrada destria gent i,
evidentment, al final quan arriba als acords que a vostè li convé les converses que tenia amb
els demés ja deixen de tenir validesa.

Sr. Alcalde:
-Jo crec que és al revés Sr. Sandro. És vostè a qui no l’hi interessa la proposta que se li fa de
generositat de fer-lo partícep en algun ens. Per tant, gràcies hauria de dir i no acusar-nos
d’antidemòcrates perquè, insisteixo, l’acord amb el Partit Socialista, la coherència que li
podem trobar és justament que el Partit Socialista junt amb CDC i junt amb UDC són els tres
partits que avui dia estan donant viabilitat al projecte del BCN World, per tant, té més raó de
ser que sigui el Partit Socialista qui tingui la representació que no pas vostès Sr. Sandro i
aquesta és la realitat, perquè vostè ho ha dit, tenen un altre model. Per tant, com no són
models coincidents i amb el Partit Socialista l’estem llimant perquè siguin coincidents i
recentment el Parlament de Catalunya per part dels ecosocialistes es va presentar una moció
en la qual vostès no varen votar en contra sinó que es van abstenir, igual que d’altres grups
polítics, doncs escolti’m Sr. Sandro, s’ho mereixen els representants del Partit Socialista, per
què? Perquè tenen un projecte més comú en el cas del BCN World.

Sr. Boquet:
- Si em permet, del tema del BCN World si convé un dia fem un Ple extraordinari, quan
estigui el pla director en exposició pública i ja en parlarem, avui no és l’ocasió.

Sr. Alcalde:
-Però són els motius i les causes del perquè s’ha arribat a aquest acord. Bé alguna
intervenció més? Sr. García.

Sr. García:
-Buenos días a todos, Sr. Alcalde, concejales, público en general, prensa. Bueno, yo me he
debido equivocar de orden del día porque esto parece un debate sobre BCN World en lugar
de estar hablando del punto que consta en el orden del día, interesado por parte de algunos,
y no me estoy refiriendo a ustedes, me estoy refiriendo al Sr. Alcalde, en concreto. Él ha
desviado el objeto de debate de este punto hacia un tema que, en principio, bueno, en

 20
65
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

²6V2O27452A6E621P0Q3V_»
²6V2O27452A6E621P0Q3V_»
6V2O27452A6E621P0Q3V

6V2O27452A6E621P0Q3V

 SECZI0FT



27-07-15 08:05

principio y fin, no tiene nada que ver con la moción que se está sometiendo a votación en
este Pleno. En fin, nosotros intentaremos reconducir el debate a lo que realmente interesa y
no hablaremos en este Pleno de BCN World, posiblemente lo tengamos que hacer en otro,
pero en este no lo haremos. Y ya les anticipo que el voto del Grupo Municipal Popular será
en contra de esta moción.
Y será en contra por un motivo muy sencillo Sr. Granados porque actuaciones como éstas
distan mucho de lo que nos reclama actualmente la sociedad civil.
Ustedes juegan a repartir caramelos entre algunos grupos municipales, pero esos caramelos
están envenenados, porqué el criterio de reparto no obedece a la objetividad, sino al
capricho de un gobernante que juega con las instituciones como si fuesen de su propiedad y
me estoy refiriendo a usted Sr. Granados.
¿Cómo si no puede entenderse que en el último Pleno municipal, usted retirase del orden del
día este punto, después de que el grupo municipal que represento reivindicase en una Junta
de Portavoces que en los organismos debíamos tener representación todos los grupos del
ayuntamiento, y hoy se someta a votación después de que el PSC y Guanyem hayan entrado
a su juego de ese mal llamado, reparto de sillas? Resulta curioso comprobar como algunos
partidos que pretenden darnos lecciones de regeneración democrática y de transparencia
acceden a este tipo de prebendas.
De verdad, lo digo con total sinceridad, nos resulta muy curioso. Resulta curioso como
algunos grupos municipales que les gusta calificar a los políticos como “la casta”, en la
primera oportunidad que tienen acceden a formar parte de estos organismos, aun sabiendo
que gran parte de la oposición no está representada en los mismos. Eso a lo que obedece es
a una falta de espíritu democrático absoluto y lo digo como lo siento, es así, es una falta de
espíritu democrático absoluto.
¿Cómo es posible que usted negocie con todos los grupos la entrada en los organismos,
buscando un pacto de exclusión de un solo grupo, en este caso del PP? Usted lo ha hecho y
usted a eso lo llama ser demócrata. Usted llama a los pactos de exclusión, ser demócrata,
pues perdóneme usted pero le diré una cosa, los pactos de exclusión pueden calificarse de
cualquier modo, de cualquier manera menos como demócratas porque eso es el reflejo del
espíritu antidemocrático de un político, los pactos de exclusión, se lo digo porque es así y
usted lo sabe y, mire por donde, ERC ya ha anticipado un poco lo que yo le iba a decir y
estamos en las antípodas, estamos en las antípodas ideológicamente hablando Sr. Granados,
pero mire por donde coincidimos en esa cuestión, fíjese usted, dese usted cuenta y analice,
analice un poco sus actuaciones y valórelas porque cuando dos grupos municipales, cuando
dos partidos que están en las antípodas le están diciendo a usted lo mismo, que es un
antidemócrata, yo me pararía a reflexionar sobre el asunto. Actuar de ese modo dice mucho
de su forma de hacer política, del “conmigo o contra mí”. Pero no piense usted que por ese
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motivo vamos a dejar de hacer la política que nos corresponde, la de oposición responsable,
sino todo lo contrario. Este tipo de actuaciones nos ayudan a reforzar nuestras convicciones
y nuestro modo de actuar.
Pretende usted silenciar a una parte de la sociedad de Salou que votó a una opción política,
el PP, y eso es un insulto a todos los salouenses. Eso es un insulto a la democracia, Sr.
Granados. Con actuaciones como esta demuestra usted que no es el alcalde de todos, por
mucho que le guste llenarse la boca con esa expresión. Déjeme que le diga una cosa, es el
alcalde de todos cuando le interesa y eso posiblemente lo comprobaremos en el siguiente
punto del orden del día Sr. Granados. Gracias.

Sr. Alcalde:
-A ver Sr. García es que usted tiene un problema. Los acuerdos por representantes políticos
en los que a usted no se le invita son acuerdos democráticos. Pero es que usted tiene un
problema con este grupo y con nosotros, no confiamos en usted, entonces como usted
comprenderá no le podemos nosotros dar ningún tipo de representación porque no hay
confianza en usted porque usted ha estado en reuniones y ha pedido que le cambien incluso
un voto. ¿Usted cree que puede representar eso? No Sr. García, no es una cuestión del PP ni
de los votantes del PP, es un tema de los representantes que hay en el Grupo municipal, con
lo cual como que no tenemos confianza en usted, Sr. García, esto lo tendrá que empezar a
asumir y a entender.

Sr. García:
-Sr. Granados vuelvo a reiterarle que tiene usted un serio problema de la concepción de la
democracia en sus términos globales, pero un serio problema y debería analizarlo muy
seriamente. A usted le guste o no le guste las personas que representamos a los salouenses
que optaron por votar al Partido Popular somos el Sr. Marc Alarcón y el Sr. Mario García,
repito, le guste o no le guste, somos las personas que representamos a esa parte de la
ciudadanía de Salou. Por lo tanto, usted lo que debe hacer es respetar esa opción política,
respetar a esos vecinos de Salou que optaron por ese voto al Partido Popular, bajo estas
personas que representamos a ese partido, si usted de manera afirmativa y categórica dice
que es que usted no confía en estas personas usted está faltando al respeto de esa parte de
la población de Salou, está faltando al respeto. Y le diré más, le diré más, usted llama un
acuerdo democrático o una oferta democrática al hecho de ofertar a todos los grupos
municipales que entren a formar parte de esos organismos incluso a grupos municipales que
tienen menos representación que el nuestro y que obtuvieron menos votos que el nuestro en
las elecciones pasadas, usted a eso le llama democracia, yo a eso le llamo totalitarismo Sr.
Granados, totalitarismo.
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Sr. Alcalde:
-Bueno Sr. García yo creo que lo tengo muy claro, lo tenemos muy claro, falta de confianza
en usted, no falta de respeto con los demás. ¿Alguna intervención más?

Sr. García:
-Si quiere tenemos un debate continuo, usted dice una cosa, yo digo la mía y podemos estar
así hasta las 3 h de la tarde o las 4h.

Sr. Alcalde:
-Sr. García yo me reitero en lo que he dicho, falta de confianza y ya está. ¿Más
intervenciones? Sí Sr. Vicente.

Sr. Macías:
-Yo contestar un poco, aquí parece ser que todo el mundo sabe mucho, yo personalmente
no sé nada. Hemos llegado hace dos días y tal. Aquí se nos acusa un poco, me he dado por
aludido, porque está mi nombre ahí en los consorcios estos, diciendo que si recogemos
migas, que si estamos pactando, que si tal, que si cual, yo en lo que no quiero entrar es en
la polémica de unos, de otros, que si me han invitado, que si no me han invitado. A mí me
han invitado a entrar en un sitio, he aceptado, no porque me hayan dado nada a cambio
sino porque he pensado o hemos pensado en mi grupo que deberíamos estar. Si hay otros
grupos a los que no han invitado sus razones tendrán, pero esos grupos que no han sido
invitados o que están en contra tampoco han venido a preguntarme a mí que es lo que he
pactado, ni que es lo que no he pactado ni porque lo he hecho ni porque lo he dejado de
hacer, ni darme ninguna explicación como yo tampoco se la he pedido a ellos. Por lo tanto,
he votado según mi conciencia y lo que mi grupo ha decidido, sin ningún pacto y sin nada a
cambio. Eso de democracia pues me parece a mí que todos necesitamos un poquito de
clases de democracia.

Sr. Alcalde:
-Muchas gracias Sr. Vicente. Por turno le corresponde al Sr. Brull.

 23
65
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

²6V2O27452A6E621P0Q3V_»
²6V2O27452A6E621P0Q3V_»
6V2O27452A6E621P0Q3V

6V2O27452A6E621P0Q3V

 SECZI0FT



27-07-15 08:05

Sr. Brull:
-Bon dia senyors regidors, senyores regidores, veïns i veïnes. Bé, aquesta és una moció que
va ser retirada al passat Ple i que es presenta avui de nou gràcies a la predisposició del
govern a recollir la demanda que li va fer l’oposició. Això ha donat lloc a que per primera
vegada en la història d'aquest municipi l'oposició tingui representació en diferents
organismes supramunicipals com: l'Assemblea de la Mancomunitat gestora de recursos
hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca, la Mancomunitat incineradora de residus sòlids
urbans (Sirusa) i finalment en el Consorci Centre Recreatiu i Turístic (conegut com a CRT).
En aquest últim punt voldria destacar l'estreta collaboració que des de la signatura del pacte
signat a la Torre del Pretori a Tarragona, entre el president de la Generalitat, Artur Mas, i el
que era llavors primer secretari del PSC, Pere Navarro, han mantingut CiU i PSC.
Collaboració que ha servit per tirar endavant el projecte de BCN World.
Sent aquest un dels projectes més important a la nostra ciutat i que ha de servir, com tots
sabeu, com a dinamitzador del nostre territori i generador d'ocupació i noves oportunitats de
negoci sense oblidar la contraprestació de l’1% destinat a projectes socials del territori.
No es podria entendre i no podem entendre que el PSC, membre de la taula negociadora no
hagués estat representat al CRT. El nostre vot serà favorable.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Brull. Sra. Cortés.

Sra. Cortés:
-Gràcies. Bon dia alcalde, bon dia regidors, regidores i públic en general. Sr. Alcalde, com
molt bé sap vostè, la designació dels representants de l'oposició en els diferents organismes
on l'Ajuntament de Salou té més d'un regidor en representació, ha estat, des d'un principi,
una demanda de Ciutadans. Representacions en les quals, com a principal partit de
l'oposició, Ciutadans ha estat clar en assenyalar que el nostre partit hauria d'estar present en
alguns d'aquests organismes. Aquest desig se li va fer arribar amb anterioritat al Ple del
passat 1 de juliol, i al no arribar a cap acord amb el nostre Grup municipal, i suposem que
també en disconformitat amb la resta de forces polítiques, vostè es va veure obligat a retirar
aquest punt i a ajornar-lo fins al dia d'avui.
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Com recordarà, en converses mantingudes amb el nostre Grup, per tal d’arribar a un acord
amb Ciutadans, vostè va proposar que únicament seria possible si li signàvem un pacte
d'estabilitat de govern per a tota la legislatura. Així com que li votéssim a favor a tot el
paquet que presentava en l'ordre del dia del passat Ple de l'1 de juliol. Proposta a la qual no
vam accedir i amb la qual ens vam mostrar totalment en desacord llavors. De la mateixa
forma que, igualment, estem en desacord en aquests moments.
Per tal d’aprovar la representació dels regidors de l'Ajuntament de Salou en els diferents
organismes on la nostra ciutat té representants municipals, sembla que ha arribat vostè a un
acord amb el Partit Socialista. No sense abans, li haig de reconèixer, es posés vostè en
contacte amb Ciutadans, amb la finalitat d'aconseguir la nostra aprovació, i si s’escau, la
nostra presència en algun d'aquests organismes.
Segons la nostra opinió, presència que no responia a cap criteri lògic, doncs sent la primera
força de l’oposició, només se’ns oferia un quart any de representació en el CRT i una rotació
anual combinada amb els altres partits, excloent el PP, en dos organismes on hi havien 4
regidors en representació. Nosaltres considerem que el criteri a seguir, hauria hagut de ser
proporcional al número de vots obtinguts en les eleccions del 24 de maig.
Davant d’aquesta situació haig de dir-li, que tot i estant d'acord amb el fons, és a dir, amb el
fet de que l’oposició també estigui representada en els diferents organismes, li hem de dir,
que no estem d'acord en les formes amb les quals vostè ha dut a terme aquest punt. Perquè
a més d'intentar un acord amb Ciutadans, quan vostè ja ho tenia tancat amb els Socialistes,
no ha tingut en compte, en cap moment, que el nostre partit és el de major representació de
vots de l'oposició.
Per tant, Sr. Granados, li avanço que el nostre vot serà d'abstenció en aquesta moció. I ens
abstindrem, perquè com era demanda de Ciutadans, en les representacions dels organismes
hi haurà representants de l'oposició. A pesar de que creiem que, tal com han establert vostès
el repartiment de representacions, ens trobem davant un intercanvi de representacions
indigne per a l'oposició.
I aquest pacte al qual han arribat amb alguns membres de l'oposició, a Ciutadans ens ha
portat a una reflexió. I és que ens preguntem si ens trobem davant un imminent pacte de
govern.
Sr. Granados, digui, si us plau, si estem o no davant un imminent pacte de govern, perquè
en cas contrari no entendrem el procediment que ha seguit vostè per arribar a aquest acord
amb alguns membres de l'oposició. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
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-Bé, moltes gràcies Sra. Cortés i ja veig que vostè té algun problema de comprensió o
d’enteniment. Miri, primera qüestió, en cap moment a vostè se li va parlar d’un pacte
d’estabilitat de govern i en això s’han de dir les coses com són Sra. Cortés. I li diré perquè.
Perquè vostès com a grup polític tenen un greu problema, no veure més enllà del que són
les sigles, vostès no veuen un projecte de ciutat, vostès veuen sigles i quan vostès com tota
la resta de grups polítics, excepte el Partit Popular que no tinc confiança amb ells, ens
assentem per tal de negociar una possibilitat d’un pacte de govern vostès ens van dir que no
perquè tenien un problema de sigles, som CIU, nosaltres vam dir que la qüestió que sempre,
que està per damunt de les sigles i dels partits polítics, són les persones i els pobles. Però
vostès van fer hincapié en això, com jo li he de dir a vostè un altre cop, escolti un pacte
d’estabilitat de govern, sí que és veritat que jo vaig dir, escoltin, si vostès volen aquest acord
és evident que hem d’aprovar immediatament tot el que hi havia en aquell plenari però res
més Sra. Cortés, un pacte d’estabilitat de govern quan vostès em van dir que no? Jo no
reitero això, aquesta és la primera qüestió.
Per tant, i insisteixo, res de pacte de govern, ho van entendre molt malament, per dir-ho així
d’una manera suau, perquè no se m’ocurreix.
Segona qüestió, vostè em va dir que escolti, molt agraïda per la invitació que ens fa, perquè
han d’entendre que això és un acte de generositat perquè en el moment que hi ha 11 vots ja
hi ha majoria, imaginin vostès que nosaltres tenim aquí onze regidors, estaríem parlant en
els termes que estem parlant? No. Vostès estan aquí fent valdre la necessitat d’arribar a
onze vots i jo el que reclamo és que diguem les coses pel seu nom, però resulta que com ja
tenim aquestes majories a vostès, no obstant això, se’ls convida a poder participar i això és
antidemocràtic? Això està malament en les formes? Quan vostè em diu, escolti, gràcies però
nosaltres el que no farem serà, per l’últim any que els hi vam dir, votar a favor perquè ens
abstindrem, home, no voldrà pas vostè ser representant al CRT l’últim any gràcies als vots
del Partit Socialista i gràcies als vots de CIU, només faltaria. Votint-se vostès també perquè
és absolutament contradictori que dos partits polítics la votin a vostè perquè sigui
representant quan vostè no es vota, clar Sra. Cortés.
I en relació a l’últim apartat de la seva pregunta en relació a si tenim pacte amb el Grup del
Partit Socialista doncs no, no hi ha pacte de govern, simplement hi ha una coherència dins
d’aquesta generositat i la coherència ve determinada, com molt bé ja li he dit i ha dit el Sr.
Brull també, per una qüestió de concepte del projecte. Aquí hi ha una qüestió fonamental
per a la nostra ciutat que és el BCN World, el seu partit, Ciutadans, a Barcelona, per falta
d’informació o perquè no es vol informar resulta que no ha aprovat mai res a favor del BCN
World, home, i al damunt els invitem per l’últim any, i els hi sembla poc i és antidemocràtic i
no estan bé les formes, home, diguem les coses com són.

 26
65
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

²6V2O27452A6E621P0Q3V_»
²6V2O27452A6E621P0Q3V_»
6V2O27452A6E621P0Q3V

6V2O27452A6E621P0Q3V

 SECZI0FT



27-07-15 08:05

Sra. Cortés:
-Perdoni, ens reiterem en la nostra posició i és que el criteri que vostès han seguit creiem
que no és el més lògic. Per tant, aquest és el motiu de la nostra abstenció.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies.

Sr. García:
-Sr. Alcalde, por alusiones.

Sr. Alcalde:
-Sea breve Sr. García, por favor, porque ya ha intervenido usted bastante.

Sr. García:
-Por alusiones queríamos hacer una breve intervención. Sr. Vicente nadie le está
reprochando a usted que usted sea nuevo en esta Corporación, todos hemos sido nuevos en
esta Corporación en algún momento. Pero déjeme que yo le formule una pregunta y usted,
si quiere, me la contesta y si no, no, con total sinceridad. Usted dice que tenemos todavía
mucho que aprender de comportamientos democráticos, que tenemos todavía mucho que
aprender de democracia. Y la pregunta que yo le formulo es la siguiente ¿cree usted que es
demócrata que se excluya a una parte de la ciudadanía de Salou, de los vecinos de Salou,
que optaron por esta opción política a la cual represento, que es el Partido Popular, de
entrar en estos organismos cuando el alcalde ofertó esa entrada a estos organismos a todos
los grupos municipales a excepción del PP? Contésteme sí o no. ¿Cree usted que eso es
democracia?

Sr. Alcalde:
-Sr. García perdone que intervenga yo.

Sr. García:
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-Yo creo que el Sr. Vicente puede contestar.

Sr. Alcalde:
-Perdone soy el presidente y dirijo yo el debate ¿de acuerdo? Un momento, escuche.

Sr. García:
-Es esperpéntico. Oiga yo la pregunta se la he hecho al Sr. Vicente, también tengo preguntas
para usted, ya me podrá contestar. Yo después le haré preguntas a usted y usted me podrá
contestar, yo después le haré preguntas a usted y usted me podrá contestar, pero esta
pregunta en concreto se la he hecho al Sr. Vicente, no a usted.

Sr. Alcalde:
-Perdone, dirijo yo el debate, entérese ¿de acuerdo?

Sr. García:
-Esos son los comportamientos autoritarios a los que yo hacía referencia antes, esos son, Sr.
Granados.

Sr. Alcalde:
-No, eso es aleccionarle de cuales son las funciones de cada uno ¿de acuerdo Sr. García?
Escúcheme. ¿Usted no cree que es democrático que en un sistema democrático una fuerza
política pueda elegir a otras fuerzas políticas para que les acompañen tanto en el gobierno
como en la representación que se crea conveniente? Pues mire, le contestaré yo, sí que lo
es, con lo cual no haga preguntas capciozas y no intente enredar la troca donde no lo hay,
es sumamente democrático. ¿O es que usted pactaría con ERC?

Sr. García:
-Vamos a ver Sr. Granados.
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Sr. Alcalde:
-Escúcheme Sr. García, ¿usted pactaría con ERC, sí o no?

Sr. García:
-Me ha preguntado y yo le contesto. Sr. Granados esa versión ya la conocía porque antes
hemos debatido usted y yo y me ha repetido lo mismo. Pero es que la pregunta en concreto
no se la estoy haciendo a usted porque ya sé lo que usted piensa y lo que me va a decir, se
la estoy haciendo al Sr. Vicente, no a usted Sr. Granados, no a usted.

Sr. Alcalde:
-Ahora le contestará.

Sr. García:
-Para usted tengo una pregunta a continuación.

Sr. Alcalde:
-Le contestará, venga Sr. García.

Sr. Macías:
-Bien, en respuesta al Sr. Mario lo único que tengo que decir es lo mismo que he dicho
antes. El Sr. Alcalde me hizo una proposición que yo la creí correcta, me dijeron en aquel
momento que se estaba hablando y que la mayoría de los grupos habían dicho que sí,
ninguno me ha dicho nada en contra, si sé que vosotros no habéis sido invitados es por la
prensa y ayer, creo que fue, y nada más. Si alguno se hubiese dignado, ya que somos los
últimos de la clase, a hacer el más mínimo comentario y me hubiera convencido de lo
contrario probablemente mi respuesta hubiera sido otra, pero nada más. O sea que eso no
quiere decir que le esté defendiendo a él ni que él me tenga que defender, creo que me
puedo defender perfectamente. Gracias.
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Sr. García:
-Sr. Vicente todavía no hemos votado, está usted a tiempo de cambiar el sentido de su voto
después de lo que ha escuchado hoy en este Pleno, solamente le digo esto, que está usted a
tiempo de cambiar el sentido de su voto.

Sr. Macías:
-No me creo ya ni a uno ni a otros, mira que te digo.

Sr. García:
-Con eso me lo dice todo.

Sr. Alcalde:
-Que poco democrático que es usted Sr. García. Es decir, que si está en el no, usted lo que
busca, yo se lo voy a decir, usted lo que busca, se lo voy a decir a usted Sr. García, es que
este gobierno no pueda tirar para adelante los proyectos. Pero mire usted, tiene que darse
cuenta y hacer lectura, sin usted podemos cabalgar.

Sr. García:
-Perdone, perdone, no he acabado, no he acabado Sr. Alcalde, es que era por alusiones y
quería hacer alguna intervención más.

Sr. Alcalde:
-¿Quién le ha aludido ahora?

Sr. García:
-Por las intervenciones previas que usted ha hecho.

Sr. Alcalde:
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-Ah ¿Que va a pactar, con ERC?

Sr. García:
-No, no.

Sr. Alcalde:
-Es que si no, no es democrático. Pacte con ellos.

Sr. García:
-No es referente a eso Sr. Alcalde. Mire, usted ha vuelto a repetir la cancioncilla de BCN
World, también la ha repetido el Sr. Brull. Y el Sr. Brull ha argumentado otra vez el sentido
de su voto en base a que ellos están legitimados o tienen derecho a estar en un organismo
com es el CRT porque existe muy buena sintonía entre CIU y el PSC después del pacto que
se alcanzó en su día. Muy bien, en base a esa argumentación me justifica la entrada en el
Consorcio CRT y en el resto de organismos ¿cómo nos justifican la entrada? ¿Cómo nos
justifican la entrada en los otros organismos? Porque no tiene nada que ver con BCN World,
Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Escúcheme, generosidad política, generosidad política.

Sr. García:
-Es usted muy generoso Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sr. García:
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-Es usted muy generoso Sr. Alcalde pero usted tiene un serio problema y es que a usted le
gusta acusar a aquellos partidos que no están en sintonía con usted de que el gran problema
que tenemos es el de las siglas. Usted le acaba de decir esto a Ciudadanos y a mi me lo ha
dicho en reiteradas ocasiones.

Sr. Alcalde:
-¿Qué habla por Ciudadanos usted ahora?

Sr. García:
-No, no, yo me doy por aludido Sr. Alcalde, porque a mi también me ha repetido esa
cantinela en reiteradas ocasiones, que tenemos un problema de siglas.

Sr. Alcalde:
-Perdóneme Sr. García, cíñase usted al debate de hoy, por favor.

Sr. García:
-No, cíñase usted que ha estado hablando de BCN World media hora. Cíñese usted que ha
estado hablando de BCN World media hora.

Sr. Alcalde:
-Sr. García escúcheme, a los únicos que les he dicho esto es a Ciutadans.

Sr. García:
-Mire Sr. Alcalde, el problema de siglas si lo tiene aquí alguien ese es usted, que cuando le
interesa es de CIU y cuando le interesa es de FUPS, usted tiene un problema de siglas,
nosotros lo tenemos claro, eh.

Sr. Alcalde:
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-Com que ja està tot clarificat, ja sabem tots de quin peu calcem, continuem.

204.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM PER A L'ADHESIÓ
DE L'AJUNTAMENT DE SALOU A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA
INDEPENDÈNCIA (AMI)

Vista la moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-AM i que es transcriu tot seguit:
“D’acord amb el RD 2568/1986 de 28 de novembre de 1986 que aprovà el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el grup municipal d’ERCAM (Esquerra Republicana de Catalunya) a l’Ajuntament de Salou, presenta, per a l’entrada
en l’ordre del dia del primer plenari ordinari a celebrar després de registrar-la, la següent
moció, amb la que es sollicita:
Que l’Ajuntament de Salou s’adhereixi a l’Associació de Municipis per la Independència,
entitat constituïda a Vic el 14 de desembre de 2011 i aprovar els estatuts que regulen
l’Associació, així com la quota que s’hauria de pagar, que en el cas del municipi de Salou és
de 2.361 € anuals.
S’adjunta en aquesta moció la següent documentació:
1. Proposta d’adhesió
2. Estatuts de l’AMI (Associació de Municipis per la Independència)

Signat Grup Municipal ERC-AM
Alexandre Boquet i Cervera

Marçal Curto i Hoyos”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 6 vots a favor (2 d’ERC i 4 dels regidors de CIU Srs.
Montagut, Presas, Fourrier i Ortiz), 6 vots en contra (4 de Ciutadans i 2 del PP) i 9
abstencions (4 dels regidors de CIU Srs. Granados, Barragán, Gómez i Rodríguez, 4 del PSC i
1 de Guanyem Salou), NO APROVAR aquesta moció.

 33
65
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

²6V2O27452A6E621P0Q3V_»
²6V2O27452A6E621P0Q3V_»
6V2O27452A6E621P0Q3V

6V2O27452A6E621P0Q3V

 SECZI0FT



27-07-15 08:05

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció? Sr. Sandro, si us plau.

Sr. Boquet:
-Sí, molt bé. Bon dia a tothom. A l’escrit que havia preparat ahir deia que ja erem 712 els
municipis dels 900 i escaig que hi ha a Catalunya, però ahir Vilafranca del Penedès s’hi va
afegir, per tant, vol dir que són 713 municipis dels 900 i escaig que hi ha a Catalunya que ja
pertanyen a l’AMI, a banda de 39 consells comarcals, alguna diputació i altres ens locals.
Tots sabem que la força del municipalisme a Catalunya, com ja va passar a l’any 31, quan
mitjançant la Mancomunitat es va proclamar la República Catalana, podem dir que els
ajuntaments són la primera línia d’atenció al ciutadà i que com a tals han d’estar en primera
línia en el suport i acció en el procés nacional cap a la independència. Independència que
ens garantirà les eines per a obtenir i lluitar per la justícia social, entre d’altres.
Aquest procés anomenat sobiranista o independentista, i ara ho volia focalitzar a Salou
exclusivament, a Salou al seu dia es va anomenar moviment segregacionista i qualsevol
salouenc que ho va viure, patir i al final celebrar hi trobarà ara una reedició d’allò, el que
se’n diu un “deja vou”, però en un àmbit nacional i de país.
No ho pot entendre, per sentiment i per les vivències històriques un de Tarragona o de Reus.
Però a Salou, els salouencs que ens vam ajuntar i que vam lluitar plegats, vam fer una llista
unitària plegats a l’any 83, i vam acabar el procés plegats i amb èxit. I amb unes relacions
personals entre convilatans perfectes. Aquí no es tracta de trencar res si no de canviar i de
millorar la manera de com els catalans ens volem governar.
Arguments de dèficit fiscal, d’equipaments, inversions, de manteniment de la ciutat, de
promoció o que a Salou en aquella època, amb quatre nuclis, Vila-seca, La Pineda, La Plana i
Salou, es recaptaven a Salou el 60% dels impostos, no teníem biblioteques, ni pavellons, ni
centres d’atenció primària, escoles en caragoles, carrers envellits i destrossats, aquests són
els mateixos arguments que ens van portar a tots a ajuntar-nos a la segregació per a la
independència de Salou i que són els mateixos arguments que tenim ara. 16 mil milions
d’euros de dèficit fiscal, infraestructures, trens, rodalies, Corredor del Mediterrani,
incompliment dels acords socials per part del Govern espanyol, autopistes de peatge, manca
de compliment d’acords de la llei per part d’Europa aquí, el Govern espanyol és el més
trampós a l’hora de complir normes i lleis europees i també d’incomplir els acords que van
venir a partir de l’Estatut del 2006 amb Catalunya. Per tant, aquests arguments són
plenament vàlids i vigents per tal que al dia d’avui els salouencs, tots plegats, puguem votar
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a favor d’aquesta moció. Nosaltres ja ho vam viure, i a Salou la independència o la
segregació o sobiranisme, com li vulgueu dir alguns, li ha anat bé i diria que molt bé, com a
Vila-seca que també li ha anat molt bé. Podem dir que el problema no han sigut mai les
persones sinó com ens han governat les institucions anomenades democràtiques.
Podríem posar damunt de la taula tot un conjunt de greuges, per exemple aquest és un
informe de la Generalitat que es diu “Crònica d’una ofensiva premeditada” i que podem mirar
a qualsevol de les pàgines, de les cent pàgines que té l’estudi, en qualsevol pàgina podem
trobar un greuge que suposo que potser si hi ha debat sortirà, però que tampoc cal que ens
allarguem.
I, el que sí que demanem a tots els grups és el suport a la moció i que Salou també formi
part de l’AMI perquè, a més a més, amb més força podrem defensar els interessos de tots i
totes els ciutadans de Salou. I com va dir l’altre dia en una entrevista que vaig llegir un
cantautor espanyol, no pas català, el Paco Ibáñez deia “l’independentisme és el desig dels
qui estan farts de ser humiliats”. Per això proposem l’adhesió per contribuir a la
independència del nostre país. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, alguna intervenció més?

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sr. García.

Sr. García:
-Bien, Sr. Alcalde, ahora con la intervención que realizaré a continuación, imagino que usted
podrá comprobar como el acuerdo o pacto entre ERC y el PP está a punto de firmarse, ahora
lo podrá comprobar usted.

Sr. Alcalde:
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-Pues entonces usted no es demócrata, usted no es demócrata que no llega a acuerdos con
ellos.

Sr. García:
-Imagino que no hace falta que les diga cuál será el voto de nuestro grupo municipal en esta
moción. Una moción cuyo único objetivo es seguir alimentando la fractura social que la
sociedad catalana viene padeciendo en los últimos tiempos.
Nos están pidiendo ustedes que Salou forme parte de una asociación que en la exposición de
motivos de sus estatutos, que se adjuntan en la propia moción, establecen lo siguiente y leo
textualmente: “ens proposem crear l’Associació de Municipis per la Independència que
treballi permanentment per a la consecució d’un Estat propi per a Catalunya”.
Pretenden ustedes que este Pleno municipal apruebe que nuestro municipio sea cómplice y,
además, que colabore económicamente con una asociación cuyo único objetivo es conseguir
la independencia de Cataluña.
Pretenden ustedes que este Pleno municipal forme parte de una asociación que sólo
pretende trabajar para infundir confrontación y fractura social en Cataluña. Y no lo digo yo.
Échenle un vistazo a los estatutos que ustedes mismos adjuntan a la moción. En ellos
podemos leer cosas como éstas: “Tenim molt present que les agressions a Catalunya
mitjançant el menyspreu de la seva llengua, l’ofegament de l’economia per vies diverses, el
rebuig constatat de tot allò que ens configura com a poble i com a nació millenària
comporta la necessitat d’esdevenir una altra vegada el que, de fet, no hem deixat de ser: un
poble, però amb un Estat propi que possibiliti viure en pau i faci possible el treball de la
nostra gent sense ser espoliats ni espoliar.”
Leo este párrafo y por más que lo leo y lo releo, sólo puedo decir que hay mucho odio en
esas palabras, mucho (agresiones a Cataluña, un estado propio que nos permita vivir en paz,
como si aquí estuviésemos viviendo en guerra, el trabajo de nuestra gente sin ser
expoliados…). Demasiado odio para que Salou sea cómplice de todas esas palabras.
Pretenden ustedes que este Pleno municipal forme parte de una asociación que aboga
abiertamente por vulnerar la legalidad vigente si eso es necesario para conseguir la finalidad
a la cual he hecho referencia anteriormente y que es conseguir la independencia de
Cataluña. Dicen los estatutos, escuchen: “ens hem de fonamentar en bases legals sempre
que sigui possible, però tenint ben present que la justícia està per sobre les lleis.”
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Y yo me pregunto ¿qué es para ustedes la justicia? La justicia se imparte en base a las leyes,
no vulnerando las leyes. Ustedes se inventan una justicia a medida según la cual estamos
legitimados para vulnerar la ley, y les diré una cosa, un cargo público que promueve el
incumplimiento de la ley deja de estar legitimado para seguir siendo un cargo público. El
poder legislativo lo conformamos los políticos, y ustedes, como políticos, pierden toda
legitimidad cuando le dicen a la ciudadanía que la ley se puede vulnerar.
Y por si todo eso no fuese suficiente, pretenden ustedes que este Pleno municipal apruebe
que esta corporación deberá colaborar económicamente para conseguir esos fines. Para
unos fines, que como he dicho anteriormente, consideramos totalmente ilegales.
Déjenme que les diga que no van a poder contar con el PP para ese propósito.
Salou tiene que preocuparse de los problemas reales de nuestros vecinos. Ellos nos
demandan más limpieza en las calles, más mantenimiento de la vía pública, más ayudas
sociales, etc, etc, etc. Nuestros vecinos no quieren que malversemos caudales públicos para
estas finalidades, y entendemos que los ayuntamientos no pueden destinar fondos públicos a
intereses o proyectos que excedan el ámbito de sus competencias, y evidentemente,
promover la secesión de Cataluña no es una de ellas, no es una de esas competencias que
tenemos establecidas por ley y como municipio. Y en ese sentido, dejen que les recuerde,
que ya existen algunos pronunciamientos judiciales y ya les anticipo que si la moción sale
adelante el PP, lo primero que hará el día de mañana, es presentar-se ante la Subdelegación
del Gobierno para instar a los servicios jurídicos del Estado a que adopten las medidas
legales oportunas e impugnen el acuerdo adoptado, si es que es favorable respecto a la
moción que se está debatiendo.
Pero es que lo que me parece más sorprendente, Sr. Sandro, es cuando usted pretende
hacer una similitud o un paralelismo entre el proceso de segregación de este pueblo y la
independencia de Catalunya. Es algo así como mezclar las churras con las merinas, Sr.
Sandro y les explicaré porqué.
Miren, ¿saben cuál es la gran diferencia entre esos procesos? Que la segregación se
consiguió judicialmente, y eso fue así porque la legalidad vigente lo permitía. Por ese motivo
el TS dictó la sentencia número 1.373, de 30 de octubre de 1989, y lo hizo en base a unos
cuerpos legales, en base a una legislación que era la Ley de Régimen Local de 1955, la Ley
de Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985, y el Reglamento de Población y
Demarcación de 17 de mayo de 1952, porque esas leyes permitían que un pueblo pueda
segregarse de otro. Pero la sentencia, Sr. Sandro, se ocupó muy mucho de remarcar una
cuestión en su fundamento de derecho noveno, que textualmente dice lo siguiente, dijeron
los magistrados del TS: “La voluntad mayoritaria de un grupo de vecinos de segregar la
parte del territorio de un término municipal en el que residen no es por sí sola determinante
de la resolución de la Administración (…).” El propio TS nos está diciendo que a lo que ahora
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llaman “la voluntat d’un poble” no era suficiente para conseguir la segregación que se
consiguió en su día. Es decir, el tribunal falló a favor de nuestro municipio, pero lo hizo en
base a estrictas cuestiones legales, no en base a voluntades. Esa es la gran diferencia
señoras y señores, respetar la ley o no respetarla.
Ustedes nos venden que con la independencia, Cataluña será algo así como el paraíso
terrenal, y nada más lejos de la realidad. Lo que sí sé es que, desde que Artur Mas inició su
viaje hacia el abismo, estamos sufriendo una profunda fractura social, donde algunos se han
dedicado a tergiversar la historia con tricentenarios y museos en los que se confunde una
guerra de sucesión con una de secesión y donde se afirma, sin que nadie se sonroje, que el
Quijote se escribió en catalán, hasta ahí hemos llegado, entre otras lindezas, sembrando así
el odio hacia todo aquello que proviene de fuera de Catalunya, hacia todo aquello que
proviene del resto de España.
Pero lo que no dicen es que desde que se puso en marcha el “procés”, como ustedes le
llaman, Cataluña ha perdido atractivo para los grandes inversores, los números son
elocuentes Sr. Sandro: en los últimos cuatro años la inversión extranjera en Cataluña es sólo
el 25% de lo invertido en la Comunidad de Madrid. No olvidemos que ambas comunidades
tienen un peso económico y un PIB similar. Asimismo, en 2014 la inversión extranjera cayó
en Cataluña un 42% respecto a 2013 y eso sin olvidarnos de todas las empresas que han
abandonado nuestro territorio para irse fuera de esta CCAA por el proceso que estamos
viviendo desde hace algunos años.
Y para terminar de redondear la situación, sólo faltaba el lío que se han montado. Primero
fue la lista del president, luego pasó a ser la lista con el president, después pasó a ser la lista
“sin políticos”, y por último tenemos un menjunje, inédito yo creo en la historia política de
este país y de muchos otros, de todos los países, yo creo, que finalmente parece ser que la
persona que ocupará el cuarto puesto de esa lista, en el caso que sea la vencedora, pasará a
ser el president de la Generalitat, es decir, vivir para ver Sr. Sandro.
Ciertamente lo más inverosímil que se ha visto en los últimos tiempos, y eso que se han
visto y hecho cosas impensables invocando el mal llamado derecho a decidir y la hipotética
libertad de un pueblo.
Si la opción elegida es la independencia por la vía de saltarse las leyes, es decir por la vía del
golpe de Estado; si la legalidad no vale, nuestro Estado de Derecho se tambalea, y en
democracia y con democracia las leyes se cambian, pero ni se desobedecen ni se ignoran,
Sr. Sandro. Aquellos que hacen llamamientos a la desobediencia sólo tienen un nombre:
antidemocráticos.
Miren, en temas como el que nos ocupa entendemos que no valen medias tintas, no vale el
gris. O se está a favor o se está en contra. Y nosotros lo tenemos clarísimo. Por eso les
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pedimos tanto al Sr. Alcalde y a los concejales independientes de la lista de CIU como al PSC
que voten en contra de esta moción.
Si usted quiere ser el alcalde de todos los salouenses no sea cómplice de los que impulsan
una fractura social en Salou.
Y al PSC le pedimos que aclaren cual es la bandera de su partido, si es la española o si es la
estelada, porque por mucho que su líder nacional pretenda envolverse ahora en la bandera
nacional, donde realmente se comprueba si se defiende la unidad de España es en votacions
como las que hoy vamos a proceder. Es ahí donde realmente se comprueba si se defiende o
no se defiende la unidad de España. Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
-Bé, Sr. Sandro si vol contestar o si ho vol fer al final de totes les intervención, de forma
global, vostè decideix.

Sr. Boquet:
-No, fem-ho ara.

Sr. Alcalde:
-Perfecte.

Sr. Boquet:
-Seré breu. A veure, primer que tot, en relació als arguments que li hem exposat per
entendre el que és la segregació o independència de Salou, vostè no ha entès res o no ho va
viure o no hi era o no ho ha volgut entendre.
Després, l’AMI és perfectament legal, reconeguda i tal, hauran presentat recursos però de
moment cap n’ha prosperat, vull dir que és perfectament legal i vigent. Després, les dades
econòmiques que m’està donant vostè respecte a la davallada econòmica i al drama que
s’està vivint a Catalunya, els haurà agafat vostè d’un manual de la FAES de l’any 80 perquè
això no quadra amb la realitat d’avui, vull dir que porta els números mullats.

 39
65
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

²6V2O27452A6E621P0Q3V_»
²6V2O27452A6E621P0Q3V_»
6V2O27452A6E621P0Q3V

6V2O27452A6E621P0Q3V

 SECZI0FT



27-07-15 08:05

I després, ens està parlant dels números, de malversació de fons, com va dir, que ja fa tres
dies que en fa propaganda de denunciar el que és l’acord que diu aquí que la seva aprovació
comportaria que el municipi de Salou hauria de pagar 2.361€ i que incorreria en un delicte
de malversació de fons públics. Escolti, no li vull dir el mateix, però li recordo que quan vostè
va estar al govern encara corren per aquí els contes de la iaia amb el procés que va fer de
contractació i va tenir un problema i hi va haver una Comissió d’Investigació, que no sé com
va acabar el tema. Vull dir que de malversació no ho insinuï perquè això seria un acord de
Ple, democràtic. I si li preocupen els calés, fins i tot, li proposo que voti a favor i ja farem un
mecenatge perquè no surtin els diners de l’ajuntament, que ho pagaríem la gent. Gràcies.

Sr. García:
-Sr. Sandro, vamos a ver. Mire, cuando se produjo todo el proceso segregacionista yo sí que
estaba en Salou, porque de hecho siempre he estado en Salou, no me he movido de Salou,
siempre he estado en Salou, ahora también le diré una cosa, era muy jovencito. Considero
que sigo siéndolo pero entonces era muy jovencito, pero sí que viví aquel proceso
segregacionista, viví todos los acontecimientos que se vivieron en Salou, sí viví el día en que
se notificó al municipio de Salou la sentencia del TS y si algo tengo claro es que en Salou se
consiguió lo que se consiguió porque seguimos la legalidad porque seguimos la legalidad
vigente, porque tuvimos una primera sentencia que no nos daba la razón, que no era
conforme a las pretensiones de este municipio, esa sentencia se recurrió y gracias a ese
recurso y a los argumentos legales que pudimos o que pudieron alegar en ese recurso se
consiguió lo que se consiguió, no se consiguió solamente en base a la voluntad de un
pueblo. El propio TS lo dice así en sus fundamentos de derecho en esa sentencia, no se
consiguió solamente en base a la voluntad de un poble porque solamente en base a ese
argumento ningún municipio conseguiría segregarse de otro, eso es lo que ustedes deben
tener claro, es que no se puede comparar el proceso de segregación de Salou con lo que
ustedes están pidiendo y que es la independencia de Cataluña respecto a España, no se
puede comparar, no es comparable, usted habla de la legalidad, la legalidad está establecida
actualmente en una norma fundamental que se llama Constitución Española y esa norma
fundamental establece unos parámetros muy claros para que se pueda modificar. Ustedes
hablan de democracia, consigan las mayorías suficientes para poder modificar esa
Constitución Española respecto a lo que ustedes pretenden y podrán conseguir sus objetivos,
mientras no lo consigan ustedes están intentando vulnerar la ley, eso es así de fácil, es así
de claro Sr. Sandro, le tiene que quedar claro, le guste o no, es así. Mientras ustedes
pretendan ir por el camino del medio están vulnerando la ley.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, gràcies. El Sr. Sandro vol renunciar a contestar, molt bé. Alguna intervenció més?
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Sr. Brull:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Brull.

Sr. Brull:
-Gràcies. Bé, aquesta moció que presenta avui ERC i que entre altres punts sollicita:
“Adherir-se a l’Associació de municipis per la independència i aprovar els estatuts que
regulen la pròpia Associació”.
Bé, si anem a l’article 6 dels esmentats estatuts en l'objecte i finalitats de la mateixa, llegim
al seu subapartat a) “Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives
(legals o cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per
dur a terme al poble de Catalunya cap a la independència per tal d'assolir les plenes
competències municipals”.
Dit això i com probablement tots els presents són coneixedors el Partit dels Socialistes de
Catalunya, no està per la independència de Catalunya, entenem que és una opció legítima,
però no és la nostra, aquest no és el nostre debat.
Entenem que no es pot iniciar un procés d'independència sense un canvi radical del marc
legal vigent i el que si defensem és realitzar una consulta legal i acordada que permeti
exercir al poble de Catalunya el dret a decidir.
Nosaltres, el PSC, volem arribar a l'estat federal amb una reforma d'Espanya i en aquest
punt, el nostre partit ha aconseguit la garantia i el compromís que el primer secretari del
PSOE aposti per aquesta reforma federal i ja hagin iniciat amb un grup d'experts la creació
d'un comitè per renovar la Carta Magna.
Volem canviar el model autonòmic i instaurar el model federal, com a tercera via entre el
rupturisme independentista, com el que avui ens presenten, i l’immobilisme dels partits
nacionalistes espanyols com el Partit Popular i el model d’unitat d’Espanya que defensen. El
nostre vot serà l'abstenció.
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Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Brull. Per part de Ciutadans la Sra. Cortés, si us plau.

Sra. Cortés:
-Gràcies. Sr. Alcalde, d'entrada he de comunicar ja que el vot de Ciutadans a la moció que
presenta el Grup d'Esquerra Republicana serà no. Un no clar. Un no precís perquè el
posicionament de Ciutadans en aquest sentit ha estat molt contundent en tot moment.
Des de fa 36 anys, vivim en un nou Estat de Dret on s'han restablert els drets i les llibertats
socials gràcies a la promulgació de la Constitució Espanyola de l’any 1.978 i que dues de les
set persones que van participar en la seva redacció i elaboració van ser els diputats catalans
(Miquel Roca, i Jordi Solé Tura).
Gràcies a aquesta Constitució, per cert, exemplar per a molts països del món i tan injuriada
en l'actualitat per molts partits polítics i altres entitats del nostre país, Catalunya ha
aconseguit uns nivells d'autogovern per sobre d'altres Estats federats o confederats del
nostre entorn.
Gràcies a aquesta Constitució Espanyola, entre altres coses, es pot “subvencionar” amb
diners públics als servidors que formen part de moltes d'aquestes “associacions i entitats de
la societat civil catalanes”, així com i a través del CAC es subvencionen els mitjans de
comunicació i la televisió pública de Catalunya, la programació de la qual últimament va
dirigida a una part de la societat catalana, la independentista, realitzant a més la labor de
reclutar nous adeptes a la causa.
Doncs bé, aquesta Constitució Espanyola (que per cert, en el seu referèndum d'aprovació va
participar el 67% del cens català, votant-hi a favor el 90%) diu en el seu Títol Preliminar: “La
Sobirania nacional resideix al poble espanyol”.
I encara a dia d'avui, Espanya segueix sent un país bonic, divers i enriquit per la pluralitat
dels seus ciutadans i autonomies. Espanya és un dels països més antics del món, i part del
món se li deu a Espanya. No deixem que uns polítics corruptes ens intoxiquin també a
nosaltres.
Ciutadans espera el seny d'aquest Plenari perquè no tiri endavant la moció que es porta a
votació. Si no fos així, els anuncio que la nostra formació impugnarà l'acord legalment, per
creure que ens trobaríem davant un cas de malversació de caudals públics, perquè la inclusió
en l’AMI obligaria a aquest Ajuntament a destinar 2.361 euros anuals a un fi que no només
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no beneficia al municipi sinó que estarien destinats a finalitats que no estan dins de les
competències municipals.
Impugnarem tal acord, perquè votar a favor de la pertinença a aquesta associació, és
sotmetre l'activitat municipal a l’acceptació els principis bàsics de l'associació i al compliment
dels acords emanats d'ella, la qual cosa suposa un frau a la ciutadania i un funcionament
antidemocràtic del municipi, que esbiaixaria la voluntat popular emanada de les urnes per
subordinar-la a les finalitats i actuacions que decideixin els càrrecs polítics –en aquest cas els
alcaldes- que formen part de l'Associació Municipis per la Independència.
I com també saben tots vostès, els Estatuts de l'Associació Municipis per la Independència
estableixen unes obligacions econòmiques a càrrec dels municipis que són absolutament
illegals per destinar recursos de tots els ciutadans a complir les finalitats d'una associació
que estan fora de les competències municipals i, a més, són evidentment contraris a
l'ordenament jurídic vigent.
Per tant, tal i com hem comunicat al començament, hem de tornar a insistir que Ciutadans
s'oposarà a la present moció. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sra. Cortés. Bé, ara el Sr. Barragán, per CIU.

Sr. Barragán:
-El Grup Municipal de CIU, com no podia ser d’una altra manera, donarà llibertat de vot.

Sr. Alcalde:
-Bé, dins d’aquesta llibertat de vot M. José Rodríguez intervindrà en representació dels
regidors de la llista independent que són militants de FUPS, i el Sr. Benet Presas ho farà en
nom dels militants de CIU. M. José té la paraula.

Sra. Rodríguez:
-Gràcies. Alcalde, regidors, veïns. Respecte aquest punt de l’ordre del dia, on el Grup
municipal d’ERC proposa que l’Ajuntament de Salou s’adhereixi a l’Associació de Municipis
per a la Independència, i fent ús de la paraula en representació dels regidors de FUPS,
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manifesto que aquesta és una formació política independent salouenca, de vocació i interès
estrictament municipal, que s’ha caracteritzat sempre per una acció política pragmàtica i de
govern circumscrita sempre dins del municipi de Salou, i que s’ha marcat com objectius
fonamentals el benestar dels ciutadans i la seva qualitat de vida, la qualitat dels serveis i la
defensa de l’interès general.
I en aquest sentit sempre s’ha procurat buscar la major unitat i el consens perquè són camps
compartits que afecten la vida i el futur de la nostra ciutat.
Que tal com queda recollit en els Estatuts, i com avala la seva trajectòria, la nostra ha estat
sempre una força ciutadana oberta a totes les sensibilitats i inquietuds, que aspira i vol ser
representativa de tots; i que per això s’ha caracteritzat i ha estat una màxima el respecte a
la diversitat, la llibertat d’expressió i la pluralitat d’idees dels seus militants i simpatitzants, en
temes que van més enllà de l’àmbit territorial municipal i les competències de gestió local.
Per tot l’esmentat, doncs, per respecte a totes les idees, i en coherència amb la trajectòria
política de FUPS, donat que aquesta moció planteja adherir-se a una proposta que no és
compartida per tots els ciutadans ni totes les sensibilitats que representem, la nostra posició
serà d’abstenció.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sra. Rodríguez. Sr. Benet Presas té la paraula.

Sr. Presas:
-Bon dia Sr. Alcalde, senyors regidors, senyores i senyors, parlaré en nom dels regidors que
som militants de CDC i de la Sra. Martina Fourrier, que són els regidors del Grup de CIU que
votarem a favor de la moció que ha presentat ERC en aquest Ple.
Votarem a favor per molts motius però bàsicament pel convenciment que tenim i pel
compromís que tenim amb el procés sobiranista i que tenim des de fa temps amb aquest
procés. També voldria aclarir un parell de coses que s’han dit en aquest Ple i que jo hi estic
totalment en desacord, no crec que hi hagi cap tipus de fractura social ni a Salou ni enlloc,
no crec que el moviment independentista porti fractures socials ni que n’hagi portat fins ara,
el dia que siguem independents, si ho som, el dia que siguem independents hi cabem tots en
aquest país perquè som demòcrates i hi cap tothom, no anem amb coses de por que jo crec
que no és la manera d’espantar a la gent.
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I referent al fons, nosaltres com a regidors de CDC i la nostra trajectòria personal sempre ha
estat el servei al país i la independència de Catalunya, estarem totalment compromesos amb
la gent de l’Assemblea Nacional Catalana i amb la gent d’Òmnium, de l’AMI mateix, amb la
gent d’ERC i amb gent d’altres partits que lluiten perquè el 27 de setembre tinguem una
majoria suficient amb la qual puguem començar a treballar i estarem compromesos també a
partir del 27 de setembre per continuar treballant perquè evidentment encara que les coses
vagin molt bé no s’acabarà la feina el dia 28, estem compromesos amb tots. Volem
manifestar sobretot aquest recolzament i aquest agraïment a tota aquesta gent que està fent
aquest esforç. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Benet.

Sr. García:
-Sr. Alcalde per allusions.

Sr. Alcalde:
-Sr. García, s’ha sentit alludit?

Sr. García:
-Sí. Sr. Benet fa vostè referència a que discrepa del que era la meva intervenció, quan feia
referència a la fractura social, la fractura social que s’està vivint a Catalunya i la fractura
social que s’està vivint a Salou i que, si tot continua igual, doncs anirà a més aquesta
fractura social. Vostè diu que no hi ha fractura social perquè en un país independent com
Catalunya doncs hi cap tothom, sí però és que no estem parlant d’això simplement, estem
parlant que avui dia hi ha famílies que quan seuen a taula no poden parlar determinades
qüestions, entre d’altres, aquesta qüestió política perquè es donen enfrontaments entre
amics i entre familiars, això és al que nosaltres li diem fractura social Sr. Benet. I per mostra
doncs com diu el refrany, “para muestra un botón”, miri, avui estava mirant el diari i he vist
que Unió, concretament Unió, el partit al qual pertany la Sra. Martina o pertanyia, no ho sé,
la veritat és que no ho sé perquè com ara tenen aquest cacau no sé si hi està o no hi està, si
és defensora d’una banda, o de l’altra, però en fi, que Unió ha iniciat una campanya que diu
el següent “un país es fa sense crear bàndols”, “un país se hace sin crear bandos”, aquest és
el missatge que no dóna el PP, que està donant un partit nacionalista, històric de tota la vida
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a Catalunya, perquè, fins i tot, un partit nacionalista com Unió entenc que tal i com s’està
portant el que vostès diuen el procés l’únic que està generant és confrontació social, l’únic
que està generant és fractura social i li torno a dir que això no ho està dient el PP, ho està
dient un partit nacionalista, amb una tradició històrica a Catalunya.

Sr. Presas:
-A veure, evidentment hi discrepo totalment Sr. García i no voldria entrar en un debat que ja
hem tingut, crec, en l’anterior legislatura diverses vegades en aquesta sala, però
evidentment discrepo. Jo no veig de cap manera aquesta fractura social, crec que és un
procés totalment democràtic, totalment pacífic, totalment cívic, no hi ha res més que això.
Llavors jo crec que el que fan vostès amb això és augmentar la por, en tot cas, el que sí que
vull dir-li és que crec que ens trobem ara mateix en la situació en la qual ens trobem gràcies
al seu partit i gràcies al seu govern, bàsicament, perquè evidentment si no haguessin
començat presentant un recurs a l’Estatut d’Autonomia minso i retallat que es va aprovar
últim possiblement ara no estaríem aquí, si haguessin dit que sí al tema del finançament
possiblement ara no estaríem aquí, escolti, és que només diuen que no, és que no ens
deixen cap altre camí, és que al final només ens queda, molts ja hi crèiem amb la
independència, però era gairebé una idea utòpica que podíem esperar, però és que al final
ens han anat engraixant les nostres files de l’independentisme gràcies als seus
posicionaments polítics durant tot aquest temps i no dramatitzi, si us plau, que estem parlant
d’un procés democràtic, estem parlant de les eleccions del 27 de setembre, no estem parlant
de res més.

Sr. García:
-Sr. Benet estem en aquesta situació no per culpa del meu govern, estem en aquesta
situació per culpa que una persona que pensa que és el Messies de Catalunya ha agafat la
bandera estelada i pretén portar el poble català a un carreró sense sortida, ni més ni menys,
aquesta és la qüestió de fons, aquesta és la qüestió de fons, no perquè el Govern d’Espanya
hagi dit una cosa o n’hagi dit una altra, perquè al final el Sr. Mas pensa que representa a tot
el poble català, però vostè sap tan bé com jo que no és així, ell s’està autoatorgant aquesta
potestat de representar tot el poble de Catalunya, quan Catalunya és diversitat d’opinions,
quan a Catalunya no tothom vol ser independent, quan Catalunya hi ha una gran part de la
societat que no creu en aquest procés d’independència, que vol continuar a Espanya.
Aquesta és la realitat. Llavors el que no em pot dir vostè és aquesta cantinela de que és la
voluntat d’un poble perquè no és veritat, és mentida, Catalunya és molt més que això, molt
més que això Sr. Benet, però algunes persones s’estan encarregant d’enfonsar Catalunya i si
no tiempo al tiempo.
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Sr. Presas:
-Escolti, jo no vull continuar amb aquest debat, només vull dir-li una cosa, i canviaré
l’expressió que pensava dir-li, però deixi que el poble de Catalunya segueixi els líders que vol
seguir, jo crec que el poble de Catalunya és prou intelligent per prendre un camí sol sense
que tinguem que opinar nosaltres per ell. El poble de Catalunya decidirà, això en el fons és la
gran veritat.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies. Sr. Sandro vostè també per allusions volia contestar, no?

Sr. Boquet:
-Sí, per allusions de tots. Miri, Sr. Mario, a nivell del PP, vostè s’està emparant tota l’estona
amb la legislació vigent. Miri, si vostè s’empara amb la Constitució com a legislació, la
Constitució diu que tothom té dret a habitatge i a feina i vostès el seu partit, ja em
perdonaran, tenen poc respecte a la Constitució. De totes maneres estem en un procés
democràtic i també tothom comenta i diu que si al cap i a la fi ho assolim, amb una victòria
democràtica, ho farem el 27 de setembre, que és el que estàvem dient fins ara. També hi
pot haver un canvi de lleis amb unes eleccions generals que hi haurà en aquest país que
potser doncs no hi haurà la gent que hi ha ara i es podran fer canvis a la legalitat vigent en
la qual vostès s’estan emparant per algunes coses però per d’altres no, com pel tema dels
desnonaments i el tema de la feina, entre d’altres coses.
Respecte a la seva insistència en el tema de la fractura social que vostè diu aquí no li
contestaré perquè ho trobo una collonada i això no existeix, això no s’ho creu ni
personalment però aquí al minut de glòria ho vol treure però penso que això no existeix.
En relació a la intervenció del Sr. Brull, del PSC, ha comentat el dret a decidir, té raó però el
problema és que no ens deixen decidir amb aquest mecanisme, per això ara esperem que hi
hagi una gran majoria i que puguem decidir el procés que volem viure, tal com ho han fet
altres països a Europa i al món.
I, com ha fet referència el Sr. Brull al tema de l’Estatut, jo encara em recordo del Sr.
Zapatero quan va dir “a Pascual apoyaré” i allí es van fotre, com va dir el Sr. Guerra, van
passar el cepillo i se’l van quedar i, a partir d’aquí ha començat el tema i ho ha continuat
encara d’una manera més greu el PP.
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I clar, la intervenció de Ciutadans amb el tema que fins fa un moment estava reivindican la
democràcia, la democràcia i que al cap d’un moment insinua que si aquí hi ha un acord
democràtic, si hi ha un acord majoritari per aprovar aquesta moció ho impugnarà, em
sembla que aquest manual de democràcia nosaltres no el tenim, vull dir que és un manual
molt seu, quan li convé hi ha democràcia i quan no li convé no li convé, ho trobem fora de
lloc.
I a CIU li volia recordar, perquè el Sr. Granados ho ha dit al començament, quan ha fet
allusió al Parlament de Catalunya, als pactes de CIU-PSC pel BCN World i altres pactes, jo
ara li podria recordar de cara a la votació d’aquesta moció els pactes de CIU amb ERC i les
llistes sobiranistes de cara a la independència de Catalunya. I com que a les llistes igual que
nosaltres que també hi portàvem independents, perquè vostè la llista és CIU i també hi ha
independents, com els que portàvem ERC al seu dia, li demanem que pel pacte del Sr. Mas
amb ERC, Òmnium i tota l’altra gent s’apuntin que són CIU i votin a favor de la moció.

Sr. Alcalde:
-A veure jo li aclariré perquè això és una manipulació d’una realitat i ho fa per
desconeixement, li aclariré. Miri, nosaltres tenim un pacte de tres partits polítics, jo sé que
per vostès, pels partits tradicionals, els hi costa entendre, ara sembla ser que han trobat la
fórmula, i faig un parèntesi, han trobat la fórmula en quelcom que FUPS ja ve aplicant i que
és la transversalitat i les llistes amb la màxima representació social, ara ho han descobert
vostès pel tema aquest del que és el 27-S i jo me n’alegro molt però pensi que nosaltres,
FUPS, i CIU ho venim aplicant ja fa sis anys. Per tant, imagini’s vostè quin descobriment més
bo. Doncs bé, en aquesta línia nosaltres, tres partits, en aquesta legislatura, CDC, UDC i
FUPS, signem un pacte, però és un pacte municipalista, és que de veritat, li aconsello, jo si
vol li faré arribar còpia, en cap moment hi ha un compromís que vagi més enllà del que és el
municipalisme, imagini’s vostè en la tessitura actual que hi ha que han trencat CIU, si no fos
així, com estaríem nosaltres. Per tant, estem en el que estàvem en el moment de la
signatura, per què? Perquè és un pacte que és d’estricte compliment municipalista, per tant,
no pot apellar a aquest pacte que vostès van fer perquè ho van signar amb altres
representants i nosaltres, la gent de FUPS, no el vam signar. Per tant, aquest pacte no ens
vincula.

Sr. García:
-Sr. Alcalde per allusions.

Sr. Alcalde:
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-Sí.

Sr. García:
-Sr. Sandro vostè he vist que ha descobert també això de fer demagògia política, és un
recurs que de vegades va bé però és que es veu de seguida quan un fa ús d’aquesta
demagògia política. Vostè comenta que también hay otros derechos establecidos en nuestra
Norma Fundamental, en la Constitución Español, como el derecho a una vivienda, como el
derecho al trabajo, etc, etc, yo en este Pleno, evidentemente, no pretendo darle una
explicación de los diferentes tipos de derechos que establece nuestra Norma Fundamental,
no pretendo darle una explicación de derecho constitucional actual pero permítame que le
diga una cosa, eso es hacer demagogia política, al final de lo que estamos hablando es de
que la Constitución Española establece un procedimiento para ser modificada y si ustedes
quieren alcanzar su meta que es la independencia de Catalunya ahí tienen las herramientas
legales para poder hacerlo, pero no me hable usted ahora del derecho a una vivienda digna,
ni me hable usted ahora del derecho al trabajo porque le puedo recordar también que
cuando ustedes estuvieron en el Govern de la Generalitat el tripartito hundió un poquito más
Cataluña también, lo hundió un poquito más, entonces parece ser que su partido se olvidó
de ese derecho a la vivienda digna y de ese derecho al trabajo, entonces no hagamos
demagogia en este Pleno Sr. Sandro, por favor, no hagamos demagogia.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Sandro.

Sr. Boquet:
-A veure, el tripartit ho podia haver fet més bé o més malament però el que està clar és que
en el tema dels desnonaments de les vivendes ho estan fent vostès. Per tant, si fan la
Constitució l’apliquen per a tot i no només pel que els hi convé.

Sr. García:
-Vostè quan ERC estava al Govern, no hi va haver cap tipus de desnonament? M’està dient
això? Pregunto.
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Sr. Alcalde:
-Molt bé, gràcies. El Sr. Sandro no vol contestar. Per tant, abans de procedir a la votació jo sí
que voldria fer simplement una explicació. Perdó, el Sr. Vicente havia demanat la paraula.

Sr. Macías:
-Sí yo sólo quería decir que nos están dando unos debates aquí muy de altas esferas, yo
creo que el ayuntamiento debe estar para los problemas de Salou y no para los problemas
de independentismo, esto que lo discutan en la Generalitat que supongo que es donde
corresponde o en Madrid o donde sea, aquí estamos convirtiendo esto en un gran problema.
Salou precisamente es totalmente bilingüe, tiene gente de todo tipo, unos que están a favor
y otros que están en contra, pero como parece ser que hay que justificar el porqué se hacen
las cosas mi voto, por ejemplo, va a ser la abstención y la razón es que representamos en el
grupo a gente que está a favor, gente que está en contra y que estos debates quizás los
tendríamos que tener con ellos mismos, explicándoles el qué. No pretendo enseñar a nadie,
de nada, ni nada, sino simplemente que estamos aquí toma y daca que no creo que lleve a
muchas cosas.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies Sr. Vicente. Bé, simplement dir que com alcalde, a banda de militant
de FUPS, és evident que el posicionament d’un alcalde és institucional i, per tant, ha de ser
respectuós en el màxim possible, per no dir totalment, amb totes les sensibilitats. Aquí estem
amb un tema que és supramunicipal, aquí estem parlant de pertànyer a una entitat i jo
entenc que a la vista del debat que hi ha hagut aquí i de la diversitat de pensament i de
sensibilitat, el meu posicionament per respecte a totes aquestes aquestes idees i a totes
aquestes sensibilitats és la de l’abstenció. Per tant, procedim a la votació.
Si no he calculat malament Sr. Secretari, hi ha un empat, 6 vots a favor, 6 vots en contra i 9
abstencions.

Sr. Ollé:
-Decideix vostè Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
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-Bé, jo he resolt la meva abstenció, per tant, no votaré ni a favor ni en contra senyor
secretari. Aleshores s’ha d’entendre que si no obté la majoria de vots no queda aprovada.
Moltes gràcies, doncs no queda aprovada per un empat tècnic.

300.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I D’INFRAESTRUCTURES I
MANTENIMENT DE LA CIUTAT

301.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S'ESCAU, DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
DE DESENVOLUPAMENT PER A UNA ACTIVITAT DE CÀMPING A L'ÀMBIT DE SÒL
NO URBANITZABLE DE SALOU QUALIFICAT AMB LA CLAU 21, PARTIDES
SANGULÍ, LA PARELLADA, BARENYS I FORMIGUETA, PRESENTAT PER BLAGATER,
S.L.
Identificació de l’expedient
Expedient administratiu núm. 4603/2014 tramitat a instància de BLAGATER, S.L. per
l’aprovació del Pla especial urbanístic de desenvolupament per a una activitat de càmping a
l’àmbit de sòl no urbanitzable de Salou, qualificat amb la clau 21, partides Sangulí, la
Parellada, Barenys i Formigueta.
Tràmit:

Aprovació provisional.

Fets
1.-

En data 14 d’agost de 2014, registre d’entrada núm. 8.626, BLAGATER, S.L., aporta
el “Pla Especial Urbanístic de desenvolupament per a una activitat de càmping a

l’àmbit de sòl no urbanitzable de Salou, qualificat amb la clau 21, partides Sangulí, La
Parellada, Barenys i Formigueta”, més l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA).
2.-

Vist que l’esmentat Pla especial, juntament amb l’ISA fou aprovat inicialment per la
Junta de Govern Local en data 23 de setembre de 2014, i ha estat sotmès durant el
termini de 45 dies a informació pública mitjançant edicte publicat al BOP i Diari El
Punt en data 8 i 6 d’octubre de 2014 respectivament, al tauler d’anuncis i a la web
municipal.
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3.-

En data 26 de setembre de 2014 es notifica a BLAGATER, S.L. l’acord de la Junta de
Govern Local d’aprovació inicial del Pla especial, per tal que, durant el tràmit
d’informació pública, l’interessat esmeni les deficiències enumerades en els informes
tècnics municipals d’Arquitectura i d’Enginyeria de data 20-08-14 i 29-08-2014,
respectivament

4.-

Vist que s’ha demanat informe als organismes relacionats en el document de
referència que poguessin resultar afectats per raó de llurs competències sectorials, i
als Ajuntaments colindants, amb el resultat següent:
-Agència catalana de residus: informe favorable amb condicions.
-Autoritat territorial de mobilitat: informe favorable amb condicions
-Agència catalana de l’aigua (ACA): informe favorable amb condicions respecte
l’abastament/sanejament, i desfavorable respecte la inundabilitat.
-Oficina Territorial d’Acció i Avaluació ambiental de Tarragona: informe favorable.
-Departament de Cultura: informe favorable.
-Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural: informe favorable.
-Direcció Gral. Qualitat Ambiental: informe favorable amb condicions.
-Departament d’Empresa i Ocupació: informe favorable amb condicions.
-Direcció Gral. Protecció Civil: informe favorable amb condicions.
-Ajuntament de Cambrils: informe amb condicions

5.-

Vist que en data 27 de gener de 2015 s’ha donat trasllat a MARSOPA, S.L. dels
informes rebuts dels diversos organismes per tal que es doni compliment a les
observacions o condicions que allí s’assenyalaven.

6.-

En data 02 de febrer de 2015, BLAGATER, S.L. aporta nou “Estudi d’inundabilitat del
barranc de la Torrentera dins l‘àmbit d’actuació d’activitat de càmping”, que recull les
consideracions tècniques assenyalades en l’informe inicial emès per l’ACA en data 25
de novembre de 2014.

7.-

Informe favorable emès per l’ACA en data 20 de febrer de 2015 respecte l’esmentat
estudi d’inundabilitat aportat pels interessats.

8.-

Vist que en data 11 de març de 2015 els interessats aporten nous exemplars del
projecte de “Pla especial urbanístic de desenvolupament per a una activitat de
càmping en l’àmbit del sòl no urbanitzable de Salou, qualificat amb la clau 21, a les
partides Sangulí, La Parellada, Barenys i Formigueta”, que incorporen les indicacions
rebudes de les administracions competents en fase d’informació pública i les
determinacions de la proposta de Memòria Ambiental.
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9.-

Vist l’informe FAVORABLE emès pels Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura en
data 4 de maig de 2015 respecte al nou document presentat indicant que s’han
incorporat les esmenes a les observacions requerides en l’acord d’aprovació inicial.

10.-

Vist l’informe FAVORABLE emès pels Serveis Tècnics Municipals d’Enginyeria en data
08 de maig de 2015 respecte el contingut de la documentació aportada.

11.-

Informe FAVORABLE emès pel tècnic municipal de Medi Ambient en data 13 de maig
de 2015.

Fonaments de dret

1.- Articles 47, 48, 49, 67, 68, 69, 80 c), 85 i 102 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, que regulen la tramitació i el
procediment de l’aprovació dels projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no
urbanitzable.
2.- Articles 57, 92, 93, 94, 101, 102, 112 i 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, que estableix les determinacions i
documentació dels plans especials urbanístics, els canvis que han de tenir caràcter
substancial i el procediment d’avaluació ambiental.
3.- Articles 23, 24, 25, 26 i 27 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril d’avaluació ambiental de plans
i programes, sobre la memòria ambiental, l’acord de l’òrgan ambiental sobre la mateixa i els
seu caràcter preceptiu.

Vist tot l’exposat anteriorment, 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 d’infraestructures i manteniment de la ciutat, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:

PRIMER.- Aprovar provisionalment el nou document del “Pla especial urbanístic de
desenvolupament per a una activitat de càmping en l’àmbit del sòl no urbanitzable de Salou,
qualificat amb la clau 21, a les partides Sangulí, La Parellada, Barenys i Formigueta”, (Març2015), aportat per BLAGATER, S.L. en data 11 de març de 2015.
SEGON.- Remetre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona la documentació
necessària per tal que procedeixi, si s’escau, a l’aprovació definitiva del “Pla especial
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urbanístic de desenvolupament per a una activitat de càmping en l’àmbit del sòl no
urbanitzable de Salou, qualificat amb la clau 21, a les partides Sangulí, La Parellada, Barenys
i Formigueta”, així com la seva publicació al DOGC.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord als STM d’Arquitectura, STM Enginyeria i al
Departament d’Informàtica per tal d’actualitzar la web municipal.

Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Digui Sr. García.

Sr. García:
-Ens trobem davant d’un Pla especial urbanístic amb l’objectiu d’ampliar el càmping Sangulí i
com a conseqüència d’aquesta ampliació es modificarà l’accés d’entrada a aquest complex
turístic, que passaria a estar al vial de Cavet.
Això pot comportar una millora substancial per aquest complex, i pel propi municipi, doncs
els accessos actuals, al costat de la via del tren, considerem que no són el millors ni per
imatge, ni per seguretat, ni per mobilitat. A més a més, aquesta modificació comporta
l’obligació per part de la propietat de suportar el cost de l’enllumenat de la mitjana d’aquest
vial a la zona afectada, com una mesura correctora per a garantir la seguretat del vial.
Ara bé, per poder dur a terme aquest Pla especial s’han hagut de demanar prèviament tot
un seguit d’informes a diferents organismes i administracions i de tots aquests informes tots
van ser favorables a excepció de dos. El primer d’ells va ser l’informe de l’ACA, de data 25 de
novembre de 2014, que respecte a la inundabilitat de la zona va informar desfavorablement,
requerint a efectes de que es refés l’estudi d’acord amb les consideracions tècniques
pertinents a les quals es feia referència en aquest informe.
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I el segon informe desfavorable va ser el de la Direcció General de Protecció Civil de la
Generalitat de Catalunya, de data 10 de desembre de 2014, el qual, com a conseqüència de
l’informe de l’ACA, establia que al tractar-se de zones potencialment inundables, quedava
supeditat a la previsió de mesures estructurals concretes que permetessin l’autoprotecció i la
seguretat de la població.
Doncs bé, com a conseqüència d’aquest informe desfavorable, es va emetre un estudi
d’inundabilitat al gener de 2015, on es proposa la construcció d’un mur perimetral amb
alçada suficent per evitar l’entrada del cabal. En base a aquest nou estudi, l’ACA va emetre
nou informe, de data 20 de febrer de 2015, on informa favorablement respecte a la
inundabilitat, però amb una condició, i és que per executar les mesures correctores calia que
el promotor de l’actuació disposés de l’autorització prèvia de l’ACA.
Només podem dir que desitjem que d’una vegada per totes les problemàtiques derivades per
aquest municipi relacionades amb el barranc de Barenys deixin d’existir, i per això volem
aprofitar l’avinentesa per demanar a l’equip de Govern que s’agilitzin el tràmits
corresponents a efectes de solucionar d’una vegada per totes aquest mal endèmic.
Per tot això, el nostre vot serà favorable en aquesta fase del Pla especial, a l’espera del que
puguin dir els informes preceptius necessaris en les fases posteriors. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies.

302.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM REFERENT A L'ARTICLE 354.21 EN RELACIÓ A LA PREVISIÓ DE PLACES
D'APARCAMENT EN ELS ESTABLIMENTS HOTELERS
Identificació de l’expedient
Expedient administratiu núm. 117/2015 de modificació puntual del POUM referent a l’article
354.21 en relació a la previsió de places d’aparcament en els establiments hotelers. Salou.
Tràmit: Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM.
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Fets
1.

El Ple de la Corporació de data 04 de febrer de 2015 va aprovar inicialment la
proposta de “Modificació puntual del POUM referent a l’article 354.21 en relació a la
previsió de places d’aparcament en els establiments hotelers. Salou” (gener-2015),
redactada pels Serveis Tècnics Municipals d’Urbanisme –Àrea de Planejament-.

2.

Aquest acord i la modificació puntual de referència es van sotmetre a informació
pública pel termini d’un mes, mitjançant la publicació d’edicte al Diari El Punt (21-022015), al BOPT (19-02-2015) i al DOGC (26-02-2015). Així mateix, ha estat exposat
al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament i a la web municipal.

3.

Simultàniament al tràmit d’informació pública es va demanar informe als organismes
que poguessin resultar afectats per raó de llurs competències sectorials i, així mateix,
també es va donar audiència als ajuntaments que confinen el seu terme municipal
amb el planejament afectat, amb el resultat següent:
-Dep. d’Empresa i Ocupació –Direcció Gral. de Turisme .......No formula cap objecció.
-Ajuntament de Cambrils ................................................. No ha emès cap informe.
-Ajuntament de Vila-seca .................................................. No ha emès cap informe

Fonaments jurídics
1.

Atès el previst als articles 76, 80, 85, 98 i 99 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 els articles 107, 117 i 118 del Decret
305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC).

2.

Atesa la competència prevista a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, atribuïda al Ple.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del territori i d’infraestructura i
manteniment de la ciutat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 19 vots a favor (8 de CIU, 4
de Ciutadans, 4 del PSC, 2 del PP i 1 de Guanyem Salou) i 2 abstencions d’ERC, el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la proposta de “Modificació puntual del POUM referent a
l’article 354.21 en relació a la previsió de places d’aparcament en els establiments hotelers.
Salou” (gener-2015).
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Segon.- Remetre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona la documentació
necessària per tal que procedeixi, si s’escau, a l’aprovació definitiva de la modificació puntual
del POUM de referència i la seva publicació al DOGC.
Tercer.- Traslladar el present acord als STM Urbanisme i al Departament d’Informàtica, a fi i
efecte d’actualitzar la informació de la pàgina web municipal.

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

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Digui Sr. García.

Sr. Boquet:
-Perdó.

Sr. Alcalde:
-Sr. Sandro digui.

Sr. Boquet:
-Bé, nosaltres en aquest punt ja se’ns va explicar a la Comissió i ho vam parlar amb els
tècnics i amb el regidor de l’Àrea corresponent, de fet desconeixem que hi hagi qualsevol
informe tècnic que justifiqui o avali aquesta decisió, que ja sabem que és una petició que
van fer els hotelers a l’ajuntament. A nosaltres no és que ens desagradi sinó que ens pot
preocupar una mica en relació al canvi d’una plaça d’aparcament per cada cinc clients de
l’hotel a una per cada deu, més que res és que igual que la normativa de Catalunya regula
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clarament els models d’establiments, serveis que han d’oferir, metres quadrats de tot, en el
tema dels pàrquings no regula res, suposem que és una competència municipal i també
creiem que no són les mateixes per tipus de turisme i tipus d’establiments les necessitats
que poden tenir d’aparcament un tipus d’establiments hotelers que uns altres. Sí que és cert
que potser això ve donat pel canvi que hi va haver, segons ens vau explicar, de la normativa
constructiva que ara es pot aprofitar les plantes menys u on tenen els hotels els pàrquings
per aprofitar per crear nous serveis però penso que hem de tenir en compte una mica que
no fos una regla general per a tothom el mateix i es podrien fer una mica de separacions.
Per això nosaltres ens abstindrem en aquest punt.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Sí Sr. Montagut.

Sr. Montagut:
-Sí, molt breument. Aquesta modificació té origen en la petició de l’Associació Hotelera que
en certs moments estaven fent inversió en el municipi per incrementar el nombre d’estrelles i
per intentar oferir més qualitat als turistes i es trobaven que els hi mancava espai en les
seves infraestructures. Els pàrquings que tenen, els tenen buits, la gent no fa ús d’aquests
pàrquings i les possibilitats, com vostè ha dit, urbanístiques els hi ofereix l’opció de destinar
espais que ara tenen buits a millores pels establiments com poden ser establiments de
wellness, millores per tal que els restaurants puguin tenir més amplitud, cuines. En
definitiva, ens van fer aquesta petició, tècnicament es va veure bé, des del punt de vista tant
local com de la Comissió d’Urbanisme i, per tant, nosaltres hem engegat aquesta modificació
que avui aprovem provisionalment i com ja vam debatre en un altre plenari.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies.

Sr. García:
-Perdó Sr. Alcalde, tenia demanada la paraula.

Sr. Alcalde:
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-Ah, tenia demanada la paraula, digui, digui.

Sr. García:
-Sí. Esta modificación puntual del POUM ya venimos arrastrándola desde el mes de
noviembre del año 2013. Concretamente en el Pleno, de fecha 27 de noviembre de 2013,
aprobamos inicialmente la modificación puntual del POUM, y tras dicha aprobación y
exposición pública se presentaron alegaciones por parte de la Asociación Hotelera.
Alegaciones en el sentido de solicitar una modificación del punto 21 del artículo 354 de las
Ordenanzas en lo referente a la previsión de plazas de aparcamientos en los
establecimientos hoteleros, en concreto lo que se pedía es lo que hoy se somete a votación,
que se pasase de 5 plazas de párking por cada 10 plazas hoteleras a 1 plaza de párking por
cada 10 plazas hoteleras.
Dichas alegaciones fueron estimadas y así, en el Pleno de 26 de marzo de 2014, se procedió
a aprobar provisionalmente la citada modificación puntual del POUM con las modificaciones
propuestas. En aquel entonces ya el voto del PP fue favorable.
Lo que ocurrió es que después de la aprobación provisional se le dio traslado a la CUT,
porque es preceptivo a efectos de que el informe es preceptivo, y en julio de 2014 dictó
acuerdo de suspensión de la aprobación definitiva, argumentando que esta modificación no
formaba parte del objeto ni de la iniciativa del documento inicial que se les había presentado
de modificación del POUM y lo que nos proponían era tramitar esta modificación del POUM
de manera puntual, solamente esta modificación del POUM.
Pues bien, en base a dicho informe, en el Pleno del mes de febrero de 2015, se volvió a
iniciar el trámite para proceder a esta modificación del POUM, con la aprobación inicial y
nada ha cambiado respecto a lo que argumentamos en el Pleno de febrero de 2015, todo
sigue igual para nosotros.
Entendemos que si la propia Asociación Hotelera, que es la que ha de velar para que los
turistas estén en unas condiciones óptimas y excelentes en nuestro municipio considera que
dicha ratio es la adecuada, nosotros como responsables políticos no podemos hacer más que
escuchar y recibir estas sugerencias. Ahora bien, en aquel momento también dijimos que si
bien nuestro voto era favorable, lo era con las debidas reservas, porque la propia Asociación
solicitaba esta modificación argumentando que los mercados emisores de turistas
extranjeros en los últimos años superan el mercado nacional, hecho que significa que la
mayoría de turistas utilicen el transporte colectivo, y eso hace que no sea necesario destinar
tantas plazas de aparcamiento a los hoteles para vehículos privados. Pues bien, esa fue la
argumentación utilizada por la Asociación Hotelera y la que ha servido como punto de inicio
para realizar esta modificación del POUM. Sí es cierto, entendemos, que aquella
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argumentación que se utilizó en el año 2013 se ha visto sometida a un posible cambio, no un
cambio substancial pero sí se ha podido ver sometido a un posible cambio porque parece ser
que lo que se está disminuyendo una parte es el turismo extranjero y se está potenciando o
se está recuperando en alguna parte el turismo nacional. Pero bueno, nosotros lo único que
entendemos es que con este cambio que se está produciendo lo que sí que pedimos es
prudencia, estar atentos a los cambios que se puedan producir y, evidentemente, tener la
capacidad y la agilidad suficiente para que si ese cambio fuese a más y que de alguna
manera pudiese llegar a desvirtuar esa argumentación que en su día puso encima de la
mesa la Asociación Hotelera, tengamos la capacidad suficiente como políticos para modificar
de nuevo el POUM en otro sentido. No obstante, como ya he dicho anteriormente, el voto
del PP será favorable. Gracias.

Sr. Montagut:
-Sí, molt breument Sr. Mario. No estem eliminant el pàrquing, estem reduint, com vostè ha
dit, i, per tant, ja hi ha prou places s’entén des del punt de vista empresarial i de
l’administració perquè puguin ser ateses les peticions que hi hagi.

400.- ASSUMPTES D’HISENDA I GESTIÓ ECONÒMICA

401.- APROVACIÓ DEFINITIVA,
L'EXERCICI 2014

SI S'ESCAU,

DEL

COMPTE

GENERAL

DE

Finalitzat l’exercici pressupostari 2014 s’ha elaborat el Compte General de l’entitat local.
Aquest posa de manifest la gestió realitzada en els aspecte econòmic, financer, patrimonial i
pressupostari contenint el conjunt de la documentació bàsica, complementària i annexos
previstos a la legislació vigent.
D’acord amb els articles del 208 a 212 de l Reial decret legislatiu 2/2014, de 5 de mar´, pel
qual s’aprova al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Comissió Especial
de comptes en data 26 de maig de 2015 va informar favorablement sobre els estats i
comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014.
El compte general ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 132 del 8 de
juny de 2015 i exposat al públic 15 dies. Durant aquest període i 8 dies més, del 8 de juny
de 2015 fins al 6 de juliol de 2015.
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Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2014.
Integrant el Compte General de l’Ajuntament i el Patronat Municipal de Turisme.
SEGON. Retre els esmentats comptes de la Corporació, a la Sindicatura de Comptes, segons
s’exposa a l’article 212.5 del Reial decret legislatiu 2/2004.

500.- ASSUMPTES URGENTS

Pren la paraula el Sr. Boquet:
-Perdó. Voldríem presentar de paraula una petita moció Sr. Secretari, com a assumpte
urgent. Ho podem fer?

Sr. Ollé:
-Sí, si el Ple acorda de votar amb majoria absoluta la urgència.

Sr. Alcalde:
-Sí, en aquest sentit, com que desconeixem el contingut suspenc la sessió plenària durant un
període de 15 minuts per tal que coneguem el contingut i, aleshores, decidim.

Sr. Boquet:
-Perdó, el reglament diu que la podem presentar, si estem d’acord es vota i si no, no.

Sr. Alcalde:
-Jo crec que el podem suspendre fins a conèixer el contingut.

Sr. Ollé:
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-Vostè té la facultat per suspendre el Ple.

Sr. Alcalde:
-Es suspèn el Plenari, parlem de la moció i ens donem 15 minuts.

Sr. Boquet:
-Menys, menys, és fàcil.

Sr. Alcalde:
-Ahir vam tenir Junta de Portaveus i no ho va dir.

Sr. Boquet:
-No, no, suspengui, és una cosa d’última hora.

Sr. Alcalde:
-Clar, però ahir vam tenir Junta de Portaveus i no va dir res, aquest matí no ens comunica
res i jo crec que hem de conèixer una mica el contingut. Per tant, suspenem 15 minuts i no
passa res.

Sr. Boquet:
-Menys, menys.

Sr. Alcalde:
-Bé, escolti, doncs 10 minuts. Gràcies.

(ES SUSPÈN DURANT 10 MINUTS LA SESSIÓ PLENÀRIA)
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Sr. Alcalde:
-Doncs bé, creiem que ja ha passat el temps, per tant, donem inici a la sessió en aquest
impàs. Té la paraula el Sr. Sandro.

Sr. Boquet:
-Bé, hem quedat amb el grup de portaveus que la retirem i l’aprovarem més tranquilament
en la propera Junta de Portaveus o quan sigui.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Sandro.

600.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

Sr. Alcalde:
-Hi ha alguna cosa?

Sr. Boquet:
-Sí. Tenim un tema que va sortir no fa gaire a la premsa i és un tema que crec que interessa
molt a tots els partits polítics, a finals de juny o principis de juliol. Va sortir l’informe del
Mapa de lectura pública de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’any 2014, en el que
afecta a les biblioteques de tot Catalunya i, evidentment hi era la Biblioteca de Salou. Si es
mira la web hi ha uns informes i en relació a la de Salou es deia:
1.2.3.4.-

Manca de superfície, de 711 m2 actuals al 1845 m2 (per 26.601 habitants)
Fons de llibres. Mancança de llibres dels 53.202 volums recomanats, n’hi ha 33.814
Horari atenció al públic 34’5 hores setmanals, sobre 35
La relació de personal destinat
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Per tant, en base a aquest informe, el Grup d’ERC-AM considerem que, els equipaments
culturals, com una biblioteca pública que serveixen per facilitar l’accés a la cultura, educació,
formació i a l’estudi a les persones, entenem que hauria de ser un equipament bàsic i
primordial i més quan es veuen estadístiques, per exemple, de l’Estat espanyol que diu que
al darrer any entorn un 34% de les persones no ha llegit cap llibre i un 10% n’ha llegit un.
I, per tant, igual que tenim d’altres equipaments municipals oberts en una franja molt més
àmplia (per exemple els esportius), li voldríem proposar als membres de la Corporació, al Sr.
Granados i a l’equip de Govern, ampliar de manera generosa els horaris de la biblioteca,
sobretot en èpoques d’exàmens i ampliar encara més els horaris per a estudiants. També
millorar en relació al volum recomanat de llibres, quan parles amb gent que és molt usuària
o vas a la pròpia biblioteca diuen que hi ha un desequilibri molt significatiu de mancança de
tipus de llibres tècnics i de temàtiques més específiques i professionals. I igual que nosaltres
al programa municipal del 2011 ja parlàvem de la problemàtica de la biblioteca i ara la
majoria de grups tothom parla de la biblioteca i que tothom vol fer una biblioteca, la nostra
pregunta anava adreçada al Sr. Alcalde i a l’equip de Govern sobre quines decisions pensa
prendre per millorar el funcionament de la biblioteca actual, això es pot fer ja d’una manera
ràpida, i per a quan tindria pensat iniciar el projecte per a una nova biblioteca amb els
paràmetres que la gent de Salou mereix i la Generalitat recomana. Pensem que és una
actuació que es podria activar ara i no deixar-la cap a finals de legislatura, com s’acostuma a
fer, i llavors tot són presses i problemes d’instalacions, d’acabaments. Entenem que trobarà
un suport majoritari per part de tots i com més aviat ens hi puguem posar, comencem a fer
una biblioteca nova, si s’escau, perquè la gent de Salou s’ho mereix i l’accés a la cultura i a
l’educació és un patrimoni de tots. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Sandro. A veure, contestar-li que, evidentment, tots els grups polítics
crec que, com a mínim nosaltres també ho tenim al nostra programa, com a acció de govern
per a nosaltres és una prioritat. Per tant, no pateixi que no es farà a finals de legislatura si
no que ja estem treballant, abans d’aquesta legislatura, a l’anterior ja vam estar mirant a
veure on la podíem ubicar, fins i tot, li diré i seré molt transparent en aquest sentit i molt clar
i molt directe, havíem valorat la possibilitat que es pogués fer aquí on hi ha el pàrquing
davant de la Policia Local però hem valorat que és petit. Per tant, ens hem decantat per un
altre indret, que jo crec que serà un indret millor, fins i tot, que aquest d’aquí, per tots els
serveis que hi ha educatius al voltant i també esportiu que és just on està ubicat l’edifici
Atenea, allà es faria una nova construcció, és a dir, ja el Departament d’Arquitectura té ordre
de que treballin amb un projecte d’un edifici annex perquè l’Atenea queda cap dins, llavors
tot el que és per la part del davant, li diré que jo hi vaig estar fa dos dies per allà per veure
quina possibilitat hi havia i la veritat és que hi ha bastant espai, per la part del davant de
l’Atenea i una mica al lateral. Per tant, el Departament d’Arquitectura ja hi està treballant i
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ben aviat podrem tenir un nou equipament que ha de ser un equipament molt ampli perquè
les biblioteques no només fan funcions de prestació o de lectura de llibres sinó que com tots
vosaltres sabeu avui dia és una oferta cultural molt àmplia. La nostra biblioteca és una
biblioteca molt bonica, molt maca, és molt de disseny, però sabeu també que és petita, s’ha
quedat petita. Per tant, intentarem dins d’aquestes mides que té ara donar el servei que es
pugui donar, no es pot ampliar la capacitat del volum de llibres perquè no hi ha espai, ja us
ho avanço. Per tant, dins del que tenim i amb les seves limitacions intentarem millorar
aquest servei i fer-ho més ample però que ja s’està treballant, insisteixo, en el que serà la
nova biblioteca que anirà ubicada just on està l’Atenea, on s’ha construït el nou pavelló, el
pavelló de Ponent i on s’estan construint les pistes de pàdel, etc. És a dir, que serà una zona
de serveis.
I també li diré una altra cosa. No només això sinó que, fins i tot, que estudiïn si podem
incloure l’Escola d’Idiomes. Per tant, penseu que estem treballant en això, biblioteca i Escola
d’Idiomes, és el que els hi vaig dir, si hi cap anirà cap allà també. Gràcies.

Sr. Boquet:
-Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Si no hi ha res més s’aixeca la sessió. Moltes gràcies a tots.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13:50 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el
vicesecretari en dono fe i estenc la present acta, que signo amb l’alcalde.

F_GRPFIRMA_GRUP_PRESI_ORGGOB

F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
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