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Interessat de l'expedient

Assumpte
Acta de la sessió AYT/PLE/15/2015

Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2015
****************************************************************
A l’Ajuntament de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 13:00 hores del dia 23
de desembre de 2015, es reuneix el Ple de l’Ajuntament, presidit pel Sr. PERE GRANADOS
CARRILLO, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra

MARC MONTAGUT PRATS
JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
JULIA GÓMEZ MESONERO
M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
RAMON MARIA PASCUAL POY
BENET PRESAS SUREDA
MARTA CORTÉS CURRUBÍ
JOSÉ ÁNGEL SUSÍN DIAZ
GERMÁN RUEDA RUEDA
J. ANTONI 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

S’excusa:
Sr/Sra M. DE LOS REYES PINO MOTA

Actua el vicesecretari Sr. ENRIC OLLÉ BIDÓ.

Hi assisteix també l’interventor de l’ajuntament, Sr. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ VALLEJO.
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El president declara oberta la sessió. Seguidament s’entra a l’examen de l’ordre del dia,
adoptant-se els següents acords:

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Bon dia, en primer lloc volia anunciar-vos que en aquest moment ja està penjat el Portal de
Transparència i, per tant, ja està en funcionament. Bé, dit això, continuem amb l’ordre del
dia previst.

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2015
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 25 de novembre de 2015, el
Ple de l’Ajuntament l’APROVA, per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 5078 FINS AL NÚMERO
5432 DE L'ANY 2015
Es dóna compte dels decrets des del número 5078 fins al número 5432 de l’any 2015. El Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

300.- ASSUMPTES DE GESTIÓ
MANTENIMENT DE LA CIUTAT

DEL

TERRITORI,

D’INFRAESTRUCTURES

I

301.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DEL CONVENI URBANÍSTIC AMB LES
SOCIETATS CÀMPING LA SIESTA S.L. I IOSA IMMUEBLES S.L., PER TAL DE
MANTENIR L'ÚS DE CÀMPING AL PMU 06
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Identificació de l’expedient
Expedient administratiu núm. 149/2015 de modificació puntual del POUM de Salou en l’àmbit
de les installacions del càmping La Siesta (MP-88).
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament

Fets
1.-

En data 4 de febrer de 2015 s’aprova inicialment la “Modificació puntual del POUM en
l’àmbit de les installacions del Càmping La Siesta. (MP-88)”, amb l’advertiment
exprés que no es tramitarà l’aprovació provisional fins que no s’hagi signat i aprovat
el Conveni urbanístic que porta implícit la garantia de l’obtenció per part de
l’Administració de tots el sòls.

2.-

Per tal de donar compliment a l’anterior acord i poder continuar amb la tramitació de
la Modificació Puntual, s’ha redactat un conveni urbanístic entre l’Ajuntament de
Salou i les mercantils CAMPING LA SIESTA, S.A. i IOSA INMUEBLES, SL, del que
s’adjunta una còpia a aquest acord.

3.-

En virtut de l’esmentat conveni, l’Ajuntament de Salou es compromet a tramitar i
impulsar la MP POUM núm. 88, que introdueixi una disposició transitòria al POUM que
permeti mantenir l’ús de càmping al PMU-06, en tant no es desenvolupi aquest àmbit
d’actuació, el sistema d’actuació del qual també es modifica, passant de reparcellació
per cooperació a reparcellació per compensació bàsica.
Com a contrapartida les mercantils signants es comprometen a avançar l’execució
d’una sèrie d’obres d’urbanització per tal de millorar l’entorn urbà existent.
Així mateix, aquest conveni garantitza l’obtenció per part de l’Administració de tots els
sòls de titularitat pública si s’haguessin d’adquirir anticipadament.

Fonaments de dret
1.-

Article 8.3 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 articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
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Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC) que regulen l’aprovació i publicitat dels
convenis urbanístics.
2.-

Article 104 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, sobre la publicat i
obligacions dels convenis urbanístics.

3.-

Article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

4.-

Article 273 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 50 i 70 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

5.-

Atès que és competència del Ple aprovar inicialment el planejament general, segons
el previst a l’art. 22.2 c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori, Infraestructura i
Manteniment de la Ciutat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 18 vots a favor (8 de CIU, 4
del PSC, 3 de C’s, 2 d’ERC i 1 de Guanyem Salou) i 2 abstencions del PP, i per tant amb la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, el següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Conveni urbanístic a l’àmbit PMU-06 “Càmping La Siesta”
de Salou, redactat per a prosseguir amb la tramitació de la modificació puntual núm. 78 en
l’àmbit de les installacions del “Càmping La Siesta”.
SEGON.- Sotmetre el present acord i el conveni urbanístic a informació pública durant el
termini d’un mes, per tal que les persones afectades puguin presentar les allegacions que
tinguin per convenients, tot procedint a la publicació dels corresponents edictes de
convocatòria de la informació pública, en el termini de deu dies, des de l’acord d’aprovació
inicial, al BOP i a un dels diaris de més circulació de la província, al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament i a la web municipal. L’esmentada documentació podrà examinar-se, dins l’horari
d’atenció al públic (de 9.00 h a 14.00 h), a la Casa Consistorial (Servei Administratiu
Territorial –SAT- Passeig 30 d’octubre, 4 –3ª planta- ).
TERCER.- Incorporar el present Conveni a la documentació de la Modificació puntual a que
es refereix.
QUART.- Traslladar el present acord als STM Arquitectura, a fi i efecte de donar compliment
a l’obligació legal de donar a conèixer per mitjans telemàtics, tant el contingut del present
acord, com la convocatòria d’informació pública.
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CINQUÈ.- Notificar aquest acord a IOSA INMUEBLES SL i CAMPING LA SIESTA, SA.

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

Sr. Macías:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Macías.

Sr. Macías:
-Bien, después de abstenernos en la Comisión donde se debatió todo esto, no teníamos muy
claro por donde iba la cosa y después de mirarlo nos dimos cuenta de que la abstención no
tenía sentido. Entonces, simplemente cambiar nuestro voto por un sí.

Sr. Alcalde:
-Muchas gracias Sr. Macías. Sr. García.

Sr. García:
-Muy buenos días regidores, regidoras, señor alcalde, público, prensa. Bien, en primer lugar
lo que nos sorprende es una vez más este cambio de sillas y quiero mostrar mi queja formal
ante este Pleno de que no sé si es la segunda o la tercera vez que se nos cambia de
ubicación en el mismo. Pero bueno, como posiblemente no sea la última vez porque es más
que probable que durante el presente mandato se generen más cambios pues vamos a
tomárnoslo con filosofía y vamos a seguir el Pleno porque estamos en unas fechas en las
que desde luego debe imperar la cordialidad y no los enfrentamientos. Pero sí que me
gustaría que constase en acta esta queja formal por parte del Grupo municipal del PP.
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Sr. Alcalde:
-Muy bien, muy bien Sr. García, así se hará constar pero como usted muy bien ha visto, hay
una configuración de un nuevo gobierno y a éllo nos tenemos que atener. Gracias por su
colaboración Sr. García.

Sr. García:
-Muchas gracias Sr. Alcalde. Bien, nos encontramos ante un punto que viene originado como
consecuencia de una aprobación inicial de la modificación puntual del POUM que se aprobó
inicialmente en fecha 4 de febrero, como ya se ha dicho, 4 de febrero de 2015, referente al
ámbito de las instalaciones del Cámping La Siesta. Ya en su día el Grupo municipal Popular
tuvo un voto de abstención respecto a esta cuestión y fue un voto de abstención porque en
concreto lo que se pretende con esta modificación son dos cosas. En primer lugar, adicionar
un uso más a este ámbito de modo que pase a tener además del uso hotelero, el uso de
cámping. Y, en segundo lugar, porque se pasa de un sistema de cooperación a un sistema
de compensación. Evidentemente lo que más nos choca, y ya lo dijimos en su día, es que se
iniciase en el mes de febrero del 2015 esta modificación puntual del POUM para otorgarle un
uso a ese ámbito que se venía desarrollando desde hace muchos años atrás, pero en fin,
más vale tarde que nunca, era un tema que había que acometer y, por lo tanto, se está
haciendo en este momento aunque, vuelvo a reiterar, es un tema que posiblemente debería
de haberse iniciado hace muchos años atrás.
Bien, pues como decía, como consecuencia de estos nuevos usos que se otorgan la
propiedad se ve obligada a hacer una serie de cesiones y es ahí donde entra la segunda de
las modificaciones que se plantean en el POUM. Es lo que yo comentaba anteriormente de
pasar de un sistema de cooperación a un sistema de compensación. Es decir, se pasa de un
sistema en el que es la propia administración la que tiene la potestad y las competencias
para llevar la iniciativa en estas cesiones derivadas a un sistema en el que esa iniciativa se
deja en manos del sector privado, en este caso, de la propiedad. Y ya lo decían los informes
técnicos que se emitieron en su día, concretamente un informe de fecha 27 de enero del
2015, por parte del arquitecto municipal, que refiriéndose a este cambio, a este paso de
cooperación a compensación, manifestaba textualmente que “tot i no veure el tècnic que
subscriu garantits l’obtenció dels sòls públics als quals es fa esment en el punt 1 d’aquest
informe, en deixar en mans privades la seva gestió”, es decir, el propio técnico ya está, de
alguna manera, alertando de que ese paso de cooperación a compensación le genera alguna
que otra duda, si por parte de la propiedad se produjese un incumplimiento respecto a lo
pactado. Es por ese motivo, derivado de estas dudas que se le presentaban al técnico, que
en la aprobación que se sometió a votación en febrero del 2015 se planteó y se condicionó la

 6
106
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

²586E6I43406N0R3V0MBO£»
²586E6I43406N0R3V0MBO£»
586E6I43406N0R3V0MBO

586E6I43406N0R3V0MBO

 SECZI0SX

 7759/2015

29-12-15 09:16

posterior aprobación del plan a que se introdujese un convenio urbanístico que de alguna
manera garantizase ese posible incumplimiento por parte de la propiedad. Y ya entonces
manifestó el Grupo municipal Popular que no entendíamos como se estaba gestionando este
expediente. Y dijimos que no entendíamos como se estaba gestionando este expediente
porque lo que es lógico y coherente es que cuando se plantea una aprobación inicial de
modificación del POUM ese expediente esté completo, es decir, que en el expediente obren
todos y cada uno de los documentos porque todos sabemos que cuando se hace esa
aprobación inicial se somete a exposición pública para que cualquier parte interesada pueda
hacer las alegaciones que considere oportunas contra esa modificación. Sin embargo
veíamos que en el expediente no constaba ese convenio y así lo denunciamos en el Pleno. Y
ante nuestra denuncia ¿cuál fue la respuesta por parte del equipo de Gobierno? La respuesta
del equipo de Gobierno, en concreto del regidor competente del Área, el Sr. Montagut, fue la
siguiente y leo textualmente del acta, dijo el Sr. Montagut: “s’ha de tenir en compte que la
proposta que avui aprovem ja es va dir que hi queda clar que no s’aprovarà l’aprovació
provisional si no està signat el conveni que ja està redactat i que properament ja estarà a
l’expedient.” Eso nos lo decía el equipo de Gobierno en el mes de febrero, un conveni que ja
està redactat i que d’aquí a poc s’incorporarà a l’expedient. Pues bien, han pasado más de
diez meses, más de diez meses para que ese convenio se incorpore al expediente, menos
mal que el convenio ya estaba redactado Sr. Montagut y que se introducía en el expediente
en breve.
Pero bien, lo que más me sorprende no es eso porque a eso nos tienen ustedes
acostumbrados, lo que más nos sorprende es que al final le están dando la razón al Grupo
municipal Popular y les diré el porqué. Porque entonces nosotros lo que denunciamos es que
ese expediente estaba cojo, que faltaba ese convenio y que, por lo tanto, no se podía
aprobar inicialmente esa modificación porque si alguna de las partes quería hacer una
alegación no podía hacerla porque faltaba documentación. Y ustedes dijeron que no pasaba
nada, que no pasaba nada. Y ¿qué nos encontramos hoy aquí? Que lo que se hace es
someter a aprobación el convenio, es decir, que no hemos ganado ningún tiempo, no hemos
ganado nada porque ahora se somete a aprobación el convenio y no se somete a aprobación
provisional la modificación puntual, con lo cual díganme ustedes qué es lo que hemos
ganado, absolutamente nada, no hemos ganado ningún tiempo, posiblemente si nos
hubiésemos esperado entonces a que ese convenio estuviese redactado y firmado por las
partes y hubiésemos aprobado entonces inicialmente esa modificación mucho antes
hubiésemos podido hacer la exposición pública de los treinta días preceptivos que establece
la ley y mucho antes podríamos estar aprobando provisionalmente esta modificación puntual.
Hoy con lo que nos encontramos es que, primero, sometimos a exposición pública esa
aprobación inicial por treinta días y ahora tenemos que someter a exposición pública durante
treinta días más ese convenio, con lo cual no hemos ganado absolutamente nada.
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Por todo ello, nuestro voto, vuelvo a manifestar, seguirá siendo de abstención aunque sí que
tengo que manifestar que les agradecemos que al final nos estén dando ustedes la razón.
Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
-Sr. Montagut, si vol contestar.

Sr. Montagut:
-Sí. Bon dia a tothom. Molt breument. Sr. García, a veure, és veritat que es va aprovar al
mes de febrer, és veritat que vaig dir que em constava que el conveni estava redactat, hi ha
hagut unes negociacions tècniques amb la propietat per acabar-ho, perquè hi havia alguns
punts que es tenien que arreglar, han portat temps, vam entrar en eleccions, i hi ha hagut
un cert retard que ha arribat fins avui, avui ho passem a votació. I, en tot cas, bé, sembla
ser que tots els problemes que es generen al govern és perquè vostès no estan dins i que
quan vostès hi estan tot va molt ràpid, no sé alcalde, potser al final haurem de demanar que
entri un altre cop el PP que anirà tot molt més ràpid.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies.

302.- VALIDAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
RELATIVA A L'INCREMENT D'EDIFICABILITAT DEL SOLAR DELIMITAT PELS
CARRERS VAPORET I ERMITANET, I PER LA CARRETERA DE LA COSTA DE SALOU,
PRESENTAT PER PROHOTELES SALOU S.A.U., PER TAL QUE LA CTUT L'APROVI
DEFINITIVAMENT, SI S'ESCAU

Identificació de l’expedient
Expedient administratiu núm. 6946/2014 tramitat per la modificació puntual del POUM
relativa a l’increment d’edificabilitat del solar delimitat pels carrers Vaporet i Ermitanet, i per
la Carretera de la Costa de Salou, confeccionada per PROHOTELES SALOU, SAU.
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Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament

Fets
1.-

L’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 19 d’agost de 2015, va aprovar
provisionalment la proposta de “Modificació puntual del POUM relativa a l’increment

d’edificabilitat del solar delimitat pels carrers Vaporet i Ermitanet, i per la Carretera de
la Costa de Salou (MP-87). Si bé aquesta aprovació no té cap efecte fins la
incorporació, mitjançant un text refós de totes les prescripcions que queden
reflexades en el present acord.”
2.-

3.-

En data 28-08-2015, registre d’entrada núm. 9.392, PROHOTELES SALOU, S.A.U.,
presenta el document de text refós requerit en l’acord plenari d’aprovació provisional,
el qual es informat favorablement pels Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura
(Àrea de Planejament).
Mitjançant ofici de data 03-09-2014 es remet tota la documentació necessària a la
Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, per a la seva aprovació
definitiva, acordant aquesta en sessió de data 29/09/15, literalment el següent:
“…..-1 Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal relativa a l’increment d’edificabilitat del solar delimitat pels carrers
Vaporet i Ermitanet i per la carretera de la costa, de Salou, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat,
s’incorporin les prescripcions següents:
1.1. Cal que l’ús principal de la clau 11x sigui el turístic-hoteler de 4 estels superior, cinc
estels o gran luxe.
1.2. Cal ampliar l’estudi paisatgístic amb el tractament de la vegetació de la parcella, la
definició volumètrica, i la qualitat arquitectònica i materials de la clau 11x de la normativa,
d’acord amb la valoració de la proposta.
1.3. Cal incorporar a la normativa urbanística les obligacions contretes per la propietat
amb l’aprovació definitiva de la modificació pel que fa a cessions. I cal definir, com a mínim
a la memòria del document, la posició de la cessió monetària pel que fa als espais lliures
públics.
1.4. Cal determinar a la clau 11x que la volumetria de l’edificació avaluada en l’ampliació
de l’estudi d’impacte paisatgístic. Caldrà definir una volumetria més ajustada i amb un
encaix més justificat amb les previsions tipològiques del POUM i amb les preexistències que
ocupen l’entorn. Tot amb la voluntat de prioritzar una imatge del front de costa adaptat als
condicionats de la legislació i planejament director que en regula els continguts. I en
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qualsevol cas, la volumetria definitiva haurà d’ajustar el front de carrer Vaporet com a
màxim a planta baixa i quatre plantes pis.
1.5. I caldrà parametritzar com a gàlib màxim amb cotes els volums per damunt de la
coberta d’acord amb els definits a l’avantprojecte annexat i avaluat en l’estudi d’impacte
paisatgístic.
1.6. Cal que les condicions de parcella de la clau 171 bis subzona 11x, s’ajustin a la
parcella que motiva la modificació: la superfície mínima de parcella serà de 3.808,86 m2.
i el front mínim de parcella serà el del solar delimitat per la carretera de la Costa, el carrer
Vaporet i el carrer Ermitanet.
1.7. Cal esmenar el document tramès i eliminar les referències a la iniciativa privada de la
modificació puntual tramesa.
1.8. Caldrà completar l’estudi econòmic que justifica la necessitat de la motivació en
primer lloc amb una ponderació de l’increment d’aprofitament respecte la categoria de
l0’establiment plantejar; en segon lloc per tal de validar la cessió monetària plantejada, es
considera necessari aportar valors de sòl de mercat més significatius i justificables de
finques amb aprofitament comparable i valors d’expropiació satisfets en el front de costa
de Salou els darrers anys. I en darrer lloc, caldrà completar i actualitzar les dades de
l’avaluació econòmica i financera amb els continguts de l’article 59 del TRLU i l’article 76
del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
-2 Indicar a l’Ajuntament que el Text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en
compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual
s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les
normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat
de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.
-3. Comunicar-ho a l’Ajuntament.”

4.-

En data 10 de novembre de 2015, registre d’entrada núm. 12.485, PROHOTELES
SALOU, S.A.U aporta el nou Text refós que conté les modificacions assenyalades en
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme abans transcrit.

5.-

Informe dels Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura –Àrea de Planejament- de data
24-11-2015, que en el seu apartat de conclusions textualment diu el següent:
“...
Tot i l’exposat anteriorment, donat que el nou document de data Novembre de 2015,
es redacta per en base a l’acord de suspensió de CTUT, cal entendre que hauria de
ser la CTUT la que informi si el document acompleix amb les prescripcions
enumerades en l’acord.
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Tanmateix es proposa que l’ajuntament doni per verificat el document i el trameti a
la CTUT, per si creu oportú la seva aprovació definitiva, amb les prescripcions
següents:
−

Les determinacions contingudes en l’estudi paisatgístic s’han d’incorporar a
la normativa del document i per tant cal acomplir-les en el desenvolupament del
projecte.

−

S’hauria d’incorporar la vegetació de la part del solar, façana a la Carretera
de la Costa, a la vorera publica,
tot i mantenir-se com a propietat privada, tal
com figura en els plànols de l’estudi paisatgístic L.04.1 i L.04.2.”

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 article 107, 117 i 118 del Decret
305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC),

2.

Atesa lla competència per aprovar el planejament general, prevista a l’art. 22.2 c) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, atribuïda al Ple.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori, Infraestructura i
Manteniment de la Ciutat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 18 vots a favor (8 de CIU, 4
del PSC, 3 de C’s, 2 d’ERC i 1 de Guanyem Salou) i 2 abstencions del PP, i per tant amb el
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, el
següent:
1.- VERIFICAR el document de “Text Refós de la modificació puntual del POUM relativa a
l’increment d’edificabilitat del solar delimitat pels carrers Vaporet i Ermitanet i per la
Carretera de la Costa, de Salou”.
2.- REMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona l’esmentat Text
Refós, per tal que, si ho considera oportú, s’aprovi definitivament la modificació puntual de
referència i es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

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

Sr. Macías:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Macías.

Sr. Macías:
-Buenos días. Después de la modificación del proyecto inicial presentada anteriormente para
la construcción del hotel por la empresa Prohoteles, S.A.U., en la calle Vaporet y Ermitanet y
por la carretera de la Costa, para la cual se solicita puntualmente la modificación del POUM,
lo cual ya apoyamos en su día, visto el nuevo proyecto, el cual se ajusta a todas las medidas
legales, votaremos que sí.

Sr. Alcalde:
-Votaran a favor.

Sr. Macías:
-Sí, sí.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Alguna intervenció més?

Sr. García:
-Sí.
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Sr. Alcalde:
-Sr. García.

Sr. García:
-Bien, en este caso nuestro voto, tanto en la aprobación inicial como en la aprobación
provisional fue de abstención en los dos trámites, en la aprobación inicial de fecha 4 de
febrero de 2015 y en la provisional del 19 de agosto de este mismo año. Pero fue un voto de
abstención en el que quisimos dejar de manera expresa constancia de que nosotros no
estamos en contra de este proyecto en el fondo y ¿por qué motivo? Porque estamos de
acuerdo en que es un proyecto que puede dinamizar la zona, es un proyecto que puede
generar ocupación, es un proyecto que puede generar riqueza y, en definitiva, es un
proyecto que genera una nueva planta hotelera y, por lo tanto, el Grupo municipal Popular
nunca puede estar en contra de este tipo de proyectos.
Pero ¿por qué nos abstuvimos tanto en la aprobación inicial como en la aprobación
provisional? Nuestra abstención fue también muy similar al punto anterior, por los motivos
que argumentamos en el punto anterior, porque era una aprobación inicial y una aprobación
provisional que quedaban condicionadas a la aportación de determinados documentos.
En el caso de la aprobación inicial quedó condicionado a que por parte de la propiedad se
aportase el correspondiente estudio paisajístico y también volvimos a advertir que no
entendíamos como se sometía a aprobación inicial y a exposición pública un expediente
cuando faltaba documentación para que cualquiera de las partes interesadas pudiesen hacer
las alegaciones oportunas. Y así lo manifestamos. Y en el segundo trámite también quedó
condicionada esa aprobación provisional a que por parte de la propiedad se aportase un
texto refundido con una serie de indicaciones que por parte de los técnicos se hacía mención
en los informes y también reiteramos en ese momento que considerábamos que el
expediente no se estaba llevando de la mejor manera posible porque al final todas las
aprobaciones que se sometían a votación en ese Pleno eran aprobaciones condicionadas a
otros factores.
Y actualmente ¿qué es con lo que nos encontramos? Actualmente nos encontramos con que
finalmente después de esa aprobación inicial y esa aprobación provisional se eleva todo el
expediente a la Comisión Territorial de Urbanismo y qué sorpresa que la Comisión Territorial
de Urbanismo suspende la tramitación del expediente y nos requiere a efectos de que
verifiquemos una serie de documentación, información, etc, que se le requiere a la propia
propiedad.
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Y volvemos a hacernos la misma pregunta, la misma pregunta porque ya tanto en la
aprobación provisional como en la inicial, nosotros cuando denunciamos lo que
considerábamos una falta de la diligencia debida en la tramitación de los expedientes, así se
lo dijimos al propio regidor competente del área, la contestación por parte del Sr. Montagut
fue la siguiente, el Sr. Montagut lo que nos dijo es que la Comissió d’Urbanisme de
Tarragona que és qui ha d’aprovar definitivament aquest document es reuneix cada dos
mesos, si no ho passem avui, i aquesta gent fa la feina i ens porta aquesta documentació,
perquè si no aquest document no tirarà endavant, això evidentment, és el redactat, si no és
així, al no poder anar a la Comissió de setembre hi hauria d’anar a finals de novembre per a
la seva aprovació definitiva, per tant, pràcticament es perdria tot l’any i creiem que si
aquesta gent, evidentment, compleix el que ha de fer, que és pactar aquests punts en el text
refós, en els propers dies s’enviarà a la Comissió d’Urbanisme. Es decir, la argumentación
que se nos daba por parte del equipo de gobierno, para agilizar este expediente y saltarnos
la introducción de algunos documentos que consideramos que preceptivamente debían estar
incluídos en el expediente, tanto para aprobación provisional como para inicial, era agilizar el
expediente porque claro como la Comisión Territorial de Urbanismo se reúne cada tres
meses, si nos esperábamos a que ese estudio paisajístico de ese texto refundido estuviese
en el expediente para que cualquiera de las partes afectadas pudiese hacer las alegaciones
oportunas, el tema se iba a demorar mucho y la propiedad no iba a poder hacer los trabajos
antes de final de año.
Bueno, pues mire, estamos finalizando el año y estamos como estábamos, la Comisión
Territorial de Urbanismo ha suspendido el trámite de este expediente y hoy lo que se somete
a votación en este pleno, la verdad es que, le soy sincero, tampoco sé muy bien lo que
estamos sometiendo a votación, la verificación de una serie de documentación que requiere
la Comisión Territorial de Urbanismo a la propia propiedad. En definitiva, no se ha ganado
nada, ocurre lo mismo que ocurría en el anterior punto del orden del día, ustedes intentan
agilizar los expedientes, posiblemente con toda la buena fe, con toda la buena voluntad del
mundo pero al final el tiempo nos acaba dando la razón y lo que nosotros denunciamos en
su día tanto respecto al anterior expediente como a éste, al final se ha cumplido, ustedes
agilizan y al final hay unos organismos superiores que lo paralizan todo y hemos perdido más
tiempo del que deberíamos. Por todo ello, nuestro voto seguirá siendo de abstención.

Sr. Alcalde:
-Le contestará el Sr. Montagut.

Sr. Montagut:
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-Sí, molt ràpidament Sr. Alcalde. El que passa ara en aquest cas, per sort totes les qüestions
que el Sr. Mario qüestiona tenen resposta, després es poden creure o no. Hi ha hagut una
modificació de dates de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, que havia de fer una
comissió en un temps determinat, que ens hauria anat bé per poder passar aquest text i
guanyar temps, ha ajornat la comissió i, per tant, efectivament té raó, es perd aquest temps
que vam dir que podíem haver guanyat. Però, en tot cas, el que sí que també li vull dir és
que la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, té tot el dret del món a objectar uns punts que
considerin convenients i això vostè ho hauria de saber, i entenc que ho sap. Per tant, hi va
haver unes objeccions, les hem complert i hi ha un text refós i aquest text refós per llei
també l’ha de validar l’ajuntament i que és el que estem fent.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs, si no hi ha més intervencions, procedirem.

303.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA FORMULACIÓ D'ALLEGACIONS AL PLA
DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU
I TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU, EN ELS MUNICIPIS DE VILA-SECA I SALOU,
PROMOGUT PEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Identificació de l’expedient.
Expedient administratiu núm. 5607/2015 del Pla director urbanístic de reordenació de l’àmbit
del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou, en els municipis de Vila-seca i Salou.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.

Fets
1.- Mitjançant la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes en data 22–082015 tenim coneixement de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de
Tarragona pel qual s’aprova inicialment el Pla director urbanístic de reordenació de l’àmbit
del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou, en els municipis de Vila-seca i Salou,
redactat per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
2.- L’expedient del Pla director urbanístic s’esposa a informació pública pel termini de 45
dies, i posteriorment a aquest tràmit es dona audiència per un termini d’un mes als

 15
106
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

²586E6I43406N0R3V0MBO£»
²586E6I43406N0R3V0MBO£»
586E6I43406N0R3V0MBO

586E6I43406N0R3V0MBO

 SECZI0SX

 7759/2015

29-12-15 09:16

ajuntaments dels municipis afectats i al Consorci del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i
Salou.
3.- Per Resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de data 07-10-2015, es va ampliar
el període d’informació pública fins l’1 de desembre de 2015, per tant, el termini d’audiència
d’un mes conferit als ajuntaments i CRT fineix el proper 04-01-2016.
4.- En data 24-09-2015 el tècnic de Medi Ambient ha emès informe no manifestant cap
objecció al respecte (document MABZI04L).
5.- Els Serveis Tècnics Municipals d’Enginyeria en data 31-08-2015 han emès informe el qual
s’adjunta com a documentació annexa (Document EINZI0VO).
6.- Així mateix, en data 15-12-2015 els Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura –Unitat de
Planejament- emeten informe segons document APUZI26N, que s’adjunta com a
documentació annexa.

Fonaments de dret
1.- Article 83 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agsot, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que regula la tramitació dels
plans directors urbanístics.
2.-Atès que és competència del Ple aprovar inicialment el planejament general, segons el
previst a l’art. 22.2 ll) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori, d’Infraestructures i
Manteniment de la ciutat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
Primer.- COMPARÈIXER davant la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona
en el tràmit de formulació d’allegacions respecte l’aprovació inicial del “Pla director
urbanístic de reordenació de l’àmbit del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou, en els
municipis de Vila-seca i Salou”, per tal que es tinguin en compte les allegacions expressades
en els informes tècnics de data 31-08-2015 i 15-12-2015, que s’annexaran íntegreament al
trasllat d’aquest acord.
Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp
de Tarragona per tal que es tinguin per presentades les allegacions dins del termini
establert, així com s’acordi procedir a la seva estimació.
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Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Alguna intervenció.

Sr. Boquet:
-Regidors, públic en general, bon dia. Bé, per part del Grup d’ERC, volem manifestar, un cop
més, la nostra oposició a un model de desenvolupament turístic que entenem que pot
suposar greus problemes a l’actual model, més basat en el turisme familiar i de proximitat.
Sempre hem dit que no ens oposàvem al BCN World però sí al tipus de model que es
plantejava fins ara. Aquests problemes poden venir, d’una banda, pel dimensionament de
l’operació, i, per l’altra, pel seu contingut.
Per la banda del dimensionament, és evident que una implantació de 600.000 m2 de sostre
hoteler, a afegir al sostre possible als plans parcials del CRT que es mantenen, que ja hi
havia fins ara amb la llei vigent, i que podem xifrar en uns 200.000 m2 de sostre hoteler a
l’àmbit de Centres turístics integrats, més 50.000 m2 a l’àmbit nord, més 211.000 m2 que ja
ara mateix són possibles al Subsector 1 de la Rambla del Parc i al Subsector 2 que es manté.
Total, doncs, 1.160.000 m2, en números rodons, de sostre per a usos hotelers. Si tenim en
compte els números de promig d’una habitació de 57 m2 sostre per habitació, són 20.632
habitacions a les que afegirem el sostre hoteler previst al fallit Pla Parcial de Barenys i Les
Pomeres amb 299.635,48 m2 més que equivalen a 5.256 habitacions més, més les
habitacions que ara amb els plans que estan proposant darrerament, el municipi de Vila-seca
al nucli de La Pineda. Vull dir que clar, estem parlant d’un total de llits que no sé si ho
podrem aguantar. I que tot plegat, i sense cap mena de dubte, sense haver-hi hagut un
debat previ de fons sobre el conjunt de la Costa Daurada.
Per la banda del contingut, la significativa presència del joc que té aquest projecte només
representa un 6% del nou sostre, és l’element definidor de l’operació, fa que l’oferta es
dirigeixi a un segment de públic molt diferent de l’actual, i amb àmbits i interessos poc
compatibles.
Estem modificant substancialment el model turístic de la Costa Daurada, un model que, fins
ara, funciona raonablement bé, tot i que sempre és susceptible de millorar, i amb alguns
elements que requereixen atenció, i seria una irresponsabilitat posar-ho en perill sense haver
avaluat a fons les conseqüències dels canvis
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Precisament per a poder contrastar projectes i propostes, i analitzar amb cura el que hem de
fer en aquesta part del territori, calia un procés molt més obert, més participat, amb més
dades i més informació. La manca d’aquest procés, substituït per proclames grandiloqüents i
anuncis confosos que ha generat molt soroll però poc debat. És una prova que les primeres
versions abastaven la totalitat del CRT i parlaven d’una BCN Smart City que mai no es va
saber què era –malgrat que alguns s’hi apuntaven entusiàsticament- i que ha acabat
desapareixent també sense donar cap explicació. Un procés, doncs, opac i amb moltes
ombres.
Pel que fa al territori hem perdut l’oportunitat de superar un model –territorial i turísticbasat en la segona residència, ineficient, amb poc valor afegit, i que ha demostrat que no
funciona. El CRT, a més de Port Aventura –que és un model globalment reeixit, i que ha
dinamitzat el sector- preveu dos àmbits. Un, la Rambla de Parc, bàsicament comercial i
hoteler, que no ha acabat d’arrencar; un altre, el Pla parcial del subsector 2, bàsicament
residencial -2.477 habitatges- completament urbanitzat i que no funciona.
Ara ens podríem plantejar la substitució d’aquesta part per una altra, amb uns nous
continguts turístics, ben dimensionada, més compactada i més eficient territorialment. En
canvi, s’ha optat per la superposició de models –que ja veurem si funciona- i per l’augment
absolut de sostre. Considerem que això és un retrocés.
Dit això, les allegacions que el nostre Grup d’ERC ha aportat en les diferents comissions i
reunions amb regidors i tècnics de la Casa, com amb el mateix alcalde, quan ens hem reunit,
han sigut unes aportacions per ser constructius i per fer aportacions en benefici únicament i
exclusivament del municipi de Salou, que és el primer que hem de fer, defensar els drets que
per llei ens pertoquen, i que la nostra percepció a l’inici de les mateixes no semblaven anar
en la mateixa direcció.
El PDU suposa la reformulació de dos sectors de sòl urbà no consolidat, i la creació d’un
sector de sòl urbanitzable. En els dos primers, s’especifica que caldrà cedir el 15% del nou
aprofitament a l’administració actuant –en aquest cas l’INCASOL- tal com marca la llei. Però
en el sector de sòl urbanitzable, on també hi ha aquesta obligació legal, no es diu res.
Nosaltres el que reclamem aquí és que aquestes cessions siguin realment per al propi
municipi de Salou. Tenint en compte que el nou sostre generat és de 830.000 m2 + 170.000
m2 per aparcament i serveis tècnics, estem parlant d’un aprofitament molt gran, el 15% del
qual ha de revertir al sector públic. Ens sembla imprescindible que el PDU fixi que
l’aprofitament, que fins ara no ho diu clarament en aquests sectors, revertirà
majoritàriament en aquests termes municipals.
Aquest PDU a tràmit incorpora importants precisions per a ordenar el volum de sostre previst
al Centre Turístic Integrat, però és innegable que s’està donant llum verda a un gran
impacte paisatgístic. Torres de 25 plantes són indissimulables es faci el que es faci. Tenim
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seriosos dubtes també que s’estigui complint la Llei 6/2014, de modificació de la Llei de
centres recreatius i turístics, que us recordo que al seu article 2n (i afegint una nova
disposició addicional a la llei original) el projecte proposat no conserva tipologies pròpies de
la Costa Daurada, i, a més, estableix un complex completament segregat de la resta del
territori, el que podríem dir una mena de bombolla immobiliària de difícil encaix en el
conjunt.
No sembla tampoc ben resolta la mobilitat que generarien les noves implantacions. Fins i tot
donant per bones les dades d’increment de la mobilitat, trobem un important punt negre,
que pot afectar molt a tota la zona. Entenem que la resolució clara i satisfactòria d’aquest
punt –incloent el compromís de les administracions afectades, i qui assumeix els costos
corresponents- hauria de ser prèvia a qualsevol aprovació.
El nostre grup votarà a favor de les allegacions presentades pel Consistori ja que hi veu en
aquestes l’esperit , la forma i el fons de les nostres allegacions. Per tant, hi votarem a favor.

Sr. Alcalde:
-Gràcies, pel seu vot a favor de les allegacions que es proposen per part de la Corporació.
Alguna intervenció més?

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. García.

Sr. García:
-Circunstancias de la vida hacen que hoy estemos sometiendo a votación unas alegaciones al
Plan Director Urbanístico que debe dar lugar al proyecto de BCN World en nuestro territorio y
digo circunstancias de la vida porque, mire por donde, ayer pudimos tener conocimiento de
que parece ser que hay un partido que está interponiendo el interés partidista al interés del
territorio y evidentemente considero que nosotros hoy más que nunca debemos estar todos
unidos y denunciar que hayan partidos que antepongan esos intereses partidistas por encima
del interés del municipio de Salou, por encima del interés de todo nuestro territorio.
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Nosotros ya votamos a favor en la comisión correspondiente las alegaciones, que ya se han
comentado, y que se estuvieron redactando, en definitiva, porque consideramos que todas
las alegaciones que se proponen son alegaciones coherentes y son alegaciones lógicas para
la defensa del interés de nuestro municipio.
De manera muy sucinta, las alegaciones se basan principalmente en unas cuestiones muy
básicas. En primer lugar, lo que estamos diciendo es que respecto al Sector 1 del Plan
Director Urbanístico, el Sector 1 es el sector del CTI, de los complejos turísticos integrados,
se considera que lo que se está haciendo es dar un aprovechamiento urbanístico muy
considerable en relación al ámbito donde se ubica y lo que decimos en las propias
alegaciones es que eso comporta una densidad edificatoria muy importante en un espacio
que consideramos reducido y que, por lo tanto, debe replantearse esa situación. También
hacemos alegaciones en lo que respecta a las infraestructuras de movilidad, decimos en el
documento de alegaciones que presentamos y que sometemos hoy a aprobación que
encontramos a faltar que no haya ni un solo pronunciamiento respecto a la estación, a la
nueva estación que deberá ubicarse en Salou en la zona del apeadero de Port Aventura, una
cuestión importantísima para la movilidad del municipio, para la movilidad del territorio, no
se hace ni una sola mención en todo el Plan Director Urbanístico. También alegamos en
estas alegaciones que respecto a la Autovía de Tarragona-Salou, la C31B, el planteamiento
que se está dando consideramos que no es el correcto, nosotros abogamos porque esa
autovía pasa a ser una gran y potente vía urbana y no que se quede como actualmente está,
que es lo que está planteando el Plan Director Urbanístico. Y también, defendemos que no
existe una solución urbanística con el PDU que se plantea para la trama urbana del municipio
de Salou, en lo que se refiere a la zona final de la calle Carles Buigues, tampoco existen en
el plan director urbanístico un reflejo de esa integración de la calle Carles Buigas a lo que es
el Plan Director Urbanístico. Se hacen también alegaciones que han sido comentadas por el
portavoz de Esquerra Republicana en lo que respecta a las cesiones obligatorias de los
espacios libres y equipamientos del Plan Director Urbanístico, por lo que respecta a la cesión
del 15% del aprovechamiento urbanístico, en la cual se quedó que se cederían esas cesiones
del 15% al propio CRT y que no sería el propio INCASOL el que debiera gestionarlo, así es
como se quedó pero sin embargo en el redactado del PDU no se hace mención a ese
acuerdo alcanzado.
En definitiva, consideramos como hemos dicho anteriormente, que todas las alegaciones que
se plantean son alegaciones que defienden el interés de nuestro municipio y, por lo tanto,
como no podía ser de otra manera, el voto del Grupo Municipal Popular será favorable a
estas alegaciones presentadas.
Pero también será favorable por una cuestión muy importante. En la propia Comisión yo
mismo lo pregunté al concejal delegado en materia de urbanismo cual sería nuestro
posicionamiento, como ayuntamiento, en el Consorcio Recreativo y Turístico, si llegado el
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momento no fuesen aceptadas todas y cada una de las alegaciones que planteamos y que
sometemos hoy a votación este documento. Como ustedes saben, el Consorcio Recretivo y
Turístico tiene la potestad de lo que podíamos denominar una especie de derecho de veto,
es decir, por mucho que se aprobase el Plan Director Urbanístico en el Parlament de
Cataluña, ese Plan Director Urbanístico posteriormente debe ser remitido al Consorcio
Recreativo y Turístico y dice la Ley que el Consorcio Recreativo y Turístico tendrá que emitir
el informe preceptivo y ahí es donde nosotros, vulgarmente dicho, tenemos la sartén por el
mango. Y esa fue mi pregunta al regidor delegado, oiga ¿si no se aceptan todas y cada una
de las alegaciones que hoy aprobamos en defensa de los intereses de Salou, cuál será el
posicionamiento de Salou? Su respuesta fue clara y explícita, nosotros votaremos en contra
en el Consorcio Recreativo y Turístico y esto fue el factor determinante que ha hecho que el
Grupo Municipal Popular hoy se posicione a favor de todas las alegaciones presentadas.
Gracias.

Sr. Alcalde:
-Muy bien. Muchas gracias. Alguna intervenció més? Sí, Sra. Cortés.

Sra. Cortés:
-Molt bon dia, Alcalde. Regidors, companys, públic en general. En quant al canvi de les
cadires, que comentava abans el PP, només comentar que ni que sembli que tenim menys
representació, seguim sent la segona força i que continuarem tenint una oposició
responsable i positiva. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies, Sra. Cortés. Esperem que així sigui.

Sra. Cortés:
-En quant a les allegacions del Pla director urbanístic, que avui es planteja, direm el
següent. Aprovat ja per la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, el Pla
director urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, on entre d’altres usos
es situarà el projecte de BCN World, avui es somet a aprovació el citat Pla una vegada s’ha
cobert el termini de la informació pública.
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Com tots vostès saben, el Pla director urbanístic preveu que l’àmbit on es situarà el complex
turístic del BCN World ocupin l’àmbit discontinu de 825,7 hectàrees, en els termes municipals
de Vila-seca i de Salou, al costat del parc temàtic Port Aventura. El Pla director urbanístic
contempla tres sectors, dels quals el dels complexos turístics és el més ampli, amb una
superfície de 104 hectàrees, el situat al sud de Port Aventura, i en el qual el Pla director
preveu installar els hotels, els comerços, els locals d’oci i els casinos. En la proposta
d’ordenació el govern es fixa un límit total de les noves activitats de 830.000 m2, dels quals
600.000 es reservaran a hotels, 60.000 a casinos, 50.000 a comerços i 120.000 a oci,
convencions, congressos, teatre, entre altres, a l’hora que es reserven 170.000 m2 més que
solament es podran destinar a aparcament i serveis tècnics.
Com vostès saben BCN World, suposa una superfície molt important d’aquest Pla director,
prou important, com per portar la reflexió als últims esdeveniments que parlen de la
paralització d’aquest complex que s’ubicarà entre Salou i Vila-seca. Mirin, Ciutadans ha dit
sempre que sí a BCN World, encara que per això s’hagi hagut de matisar algunes condicions,
hi està a favor, és a dir, que hi està a favor amb matisos. Condicions que ens porten a
demanar responsabilitat sobretot pel que fa al què es construeixi en el territori de Salou.
Entenem que s’hagi d’aprovar un Pla director urbanístic, una vegada cobert el termini
d’audiència dels ajuntaments, perquè així ho exigeix el Govern, encara que molt ens temem
que ens trobem davant d’un nou cas, en el qual es ven fum i que s’eternitzarà en el record
com altres projectes recents en el municipi.
Sr. Granados, sóc coneixedora de les fermes declaracions que vostè ha fet aquests dies,
convençuda de la necessitat de la construcció del BCN World. De la mateixa forma, que el
meu Grup està convençut de la importància turística i social que representa aquest gran
projecte. No només per a Salou sinó també pel seu entorn i especialment els llocs de treball
que tot aquest projecte porta en si. Ara bé, no oblidi que vostè representa el Grup municipal
amb les sigles de CiU, qui sembla estar disposat a acceptar el xantatge de la CUP per portar
a Catalunya en un entramat independentista, a canvi de paralitzar el complex de BCN World.
I no oblidi tampoc, que vostè, durant molt de temps ens ha dit que assegura no estar al
costat d’aquells que renunciïn a la construcció del projecte, que té en el seu propi equip de
Govern a quatre regidors que accepten aquest xantatge que paralitzaria el complex de BCN
World. Així doncs, estem d’acord en què s’ha d’avançar el Pla director urbanístic que afecti al
Centre Recretiu i Turístic, però pensi amb qui i en quines condicions s’ha d’asseure al costat
de companys d’equip de Govern i prenguin mesures oportunes del que tant ha predicat.
Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé. Moltes gràcies Sra. Cortés. En primer lloc, agrair la seva intervenció però un matís.
Vostè està faltant a la veritat. Vostè sap molt bé que jo sóc secretari general d’un partit que

 22
106
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

²586E6I43406N0R3V0MBO£»
²586E6I43406N0R3V0MBO£»
586E6I43406N0R3V0MBO

586E6I43406N0R3V0MBO

 SECZI0SX

 7759/2015

29-12-15 09:16

es diu FUPS, que aquí en aquesta coalició de candidatura no només estan els convergents
que són els únics, en tot cas, que estan dins del que és la candidatura de Junts pel Sí, també
està ERC, i sobretot no m’interrompi, després li donarem la paraula. I li recordo una cosa
també, jo no accepto cap mena de xantatge. I que li consti que jo represento al partit polític
de FUPS, Formació Unitat per Salou, i en aquest cas, formo part del Grup municipal de
Convergència i Unió. Vull matisar-ho. De veritat, no accepto que vostè m’acusi de que jo
accepto un xantatge de qui, de qui accepto jo el xantatge? Em sembla, de veritat, demencial
el que vostè m’acaba de dir amb aquesta acusació i ja no només de mi sinó, fins i tot, dels
meus companys. Cap d’ells acceptaran un xantatge, pel tema del BCN World. Vostè ho ha dit
en el seu discurs, acceptem BCN World amb matisos. Miri, li diré una cosa i li recordo a
tothom, BCN World pot ser una realitat i esperem que tiri endavant i al final sigui una
realitat, no gràcies a vostès, ni a cap grup polític que estigui aquí, gràcies a Convergència i
Unió i al Partit Socialista, recordi això, sí, Convergència i Unió i Partit Socialista, per això
aquest projecte tira cap endavant perquè tant vostès com els demés l’únic que han posat
damunt d’aquest projecte són traves i excuses i falsetats, no tenim informació, no votem a
favor, falsetats, perquè no veien l’oportunitat política de rentabilitzar això i treure vots al seu
favor. I aquest és el problema. I ara vostè m’acusa a mi d’haver acceptat un xantatge, és
intolerable, Sra. Cortés, ha anat una mica més enllà.

Sra. Cortés:
-Nosaltres el que tenim entès és que sí que vostè és president de FUPS, però que avui en dia
vostè es presenta a les eleccions sota les sigles de CiU, per tant, nosaltres en aquest cas,
hem de parlar de vostè sota les sigles de CiU, això per una banda. CiU ara mateix, està amb
un xantatge com a grup polític, és a dir, estem esperant si la CUP exigeixen o no el fet de
que paralitzin aquest macrocomplex, per tant, en aquest cas, no li estic parlant a nivell
municipal. Li estic parlant, no com a FUPS, evidentment, li estic parlant com a CiU, com a
convergència si més no. I a data d’avui, estem en aquesta tessitura. Per tant, jo l’únic que li
comento és que en aquest cas vostè hi haurà un moment en què s’haurà de posicionar
respecte a aquesta situació.

Sr. Alcalde:
-A veure, escolti, jo estic posicionat, vostè està al “mundo de los yupis”. Sra. Cortés, a veure
si ho entén bé, CiU són dos partits polítics, que ja han trencat la federació, és Convergència i
Unió, jo vaig signar el meu acord per concórrer en aquesta candidatura, vostès perquè no
volen, i tenen problemes psicològics de sigles, no de projectes ni de persones, sinó de sigles.

Sra. Cortés:
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-Jo no li he faltat en cap moment Sr. Granados. Li agrairia, si us plau, respecte. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-El que vostè no ha tingut amb nosaltres per acusacions falses. Sí Sra. Cortés, amb mi i amb
els meus companys, no demani respecte polític quan vostè no l’ha tingut amb nosaltres. Està
fent demagògia política duríssima i falsa. I Unió, que no compta per vostè? Perquè aquest
grup municipal també està dins, jo vaig signar amb el Sr. Ramon Espadaler i no està en
aquesta història que vostè vol fer veure a la ciutadania de que som independentistes. O és
que Unió és independentista? Sra. Cortés, constesti’m, si us plau. Unió és independentista?

Sra. Cortés:
-En aquest moment, que jo sàpiga, no té cap membre d’Unió.

Sr. Alcalde:
-Sra. Cortés, jo he signat i li torno a recordar.

Sra. Cortés:
-No té cap membre d’Unió al govern.

Sr. Alcalde:
-Escolti’m jo he signat, i li torno a recordar Sra. Cortés, amb el Sr. Ramon Espadaler, que és
Unió i jo no he trencat cap pacte.

Sra. Cortés:
-Però jo no el tinc aquí al Sr. Espadaler.

Sr. Alcalde:
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-Sra. Cortés, deixi’m acabar, jo no he trencat el pacte amb Unió. De cap de les maneres, i hi
mantinc contactes amb els seus representants i els hi he dit que hem arribat a un acord amb
el Partit Socialista, el qual els hi sembla correcte, perfecte i un bon acord. Clar que sí, què
volen fer veure? Però sí ho entenc, demagògia política.

Sra. Cortés:
-Jo l’únic que espero.

Sr. Alcalde:
-Sra. Cortés, el meu posicionament, li diré perquè ho entengui, jo no sóc com vostès han dit.
Sóc molt clar, li agradi o no li agradi.

Sra. Cortés:
-Jo sóc coherent. Ciutadans és coherent. El que hem dit en un principi ho continuem dient
ara. Vostès no sé si poden dir el mateix.

Sr. Alcalde:
-No, no ho són, incoherents i contradiccions una darrera l’altra, sí, sí. Sra. Cortés, miri, jo em
vaig posicionar, m’he posicionat tota la vida en defensa del BCN World. No ara, tota la vida. I
ho continuaré fent.

Sra. Cortés:
-Nosaltres en el moment en el qual tinguem la informació corresponent mirarem el benefici
del municipi i si veiem que això crea llocs de treball i és beneficiós pel municipi, nosaltres hi
estarem a favor.

Sr. Alcalde:
-Però si vostès no hi han estat al Parlament de Catalunya, el seu partit.
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Sra. Cortés:
-Nosaltres ens hem abstingut al Parlament de Catalunya.

Sr. Alcalde:
-Doncs ja està.

Sra. Cortés:
-Per no tenir la informació oportuna i per això avui estem aquí per tenir la informació
corresponent i poder-nos posicionar aquí a Salou, sí, aquí a Salou.

Sr. Alcalde:
-I allà no.

Sra. Cortés:
-Home, farem el que correspongui, en tot cas traslladarem la informació.

Sr. Alcalde:
-Sra. Cortés, vostès, políticament no estan legitimats per defensar quelcom que no van votar
a favor.

Sra. Cortés:
-Jo estic legitimada per parlar del que vulgui.

Sr. Alcalde:
-Políticament, no perquè vostè m’està dient a mi una sèrie de coses, que jo li puc contrastar,
vostès no van votar a favor de la llei que ha fet possible aquest projecte, això anirà sempre
sota les seves esquenes, no van votar a favor, no em demani a mi i no facin veure el que no
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és, jo estic posicionat des del primer moment, sempre he defensat el que he defensat.
Deixi’m acabar, per favor. I si a vostè li molesta que nosaltres estiguem aquí amb un nou
govern digui-ho clarament.

Sra. Cortés:
-A mi no em molesta en absolut. Jo faré el que acabo de dir, farem i continuarem fent una
oposició positiva, una oposició responsable i amb el suport de tots els ciutadans, que no
només ens han donat suport a les municipals com a segona força sinó que també hem tingut
suport a nivell autonòmic i a nivell de les generals. Per tant, continuarem fent el que hem dit
fins ara, que al seu dia li vam comentar i li torno a repetir, farem oposició responsable. Per
tant, vostè en aquest cas ha decidit el que ha decidit, suposo que també amb la seva
coherència.

Sr. Alcalde:
-Sra. Cortés, escolti’m. En aquest cas, la seva intervenció és molt poc responsable perquè ha
fet acusacions molt dures i falses, d’acord i ho deixem aquí.

Sr. Susín:
-Perdón, vamos a ver, con respecto a esto, tenemos una pregunta.

Sr. Alcalde:
-Pues espérese al turno de preguntas, Sr. Susín.

Sr. Susín:
-No, no, es que va relacionado Sr. Alcalde precisamente con lo que se está diciendo ahora.
Vamos a ver, aquí hay una cuestión inequívoca, usted, como Pere Granados, igual que otros
tres miembros, se presentaron en su día como formación CiU, eso es cierto. En este
momento, de Unió aquí no hay nadie. CiU forma parte de Junts pel Sí i Junts pel Sí, le guste
o no le guste, vaya hombre, pues si no forma parte, entonces estamos todos equivocados.

Sr. Alcalde:
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-Sr. Susín, para corregirle, CIU no que no existe, escolti, CDC.

Sr. Susín:
-Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, forma parte de Junts pel Sí. Junts pel Sí, en
este momento, hay un preacuerdo con la CUP diciendo en este caso que paraliza BCN World
y ese preacuerdo se convertirá en acuerdo si las bases de la CUP aprueban este preacuerdo.
¿Estamos de acuerdo, hasta aquí? Sí ¿verdad? Pues usted tiene un problema Sr. Alcalde, sí,
usted tiene un problema porque yo entiendo que el capitán del barco que nosotros tenemos
aquí, lo que no queremos es que usted se convierta en grumete, y estamos convencidos de
que no será. Usted ha salido ya muy bien, y le aplaudo, en las declaraciones con respecto al
BCN World pero yo le pregunto de una forma muy clara. Sr. Alcalde, si el BCN World se
paraliza en este momento ¿usted seguirá adelante hasta si hace falta romper con
Convergència para defender BCN World? Le estoy haciendo una pregunta muy clara. Y
segundo, esta misma pregunta se la trasladaría a los regidores que están en este momento
aquí. Si Convergència inicialmente sigue con este preacuerdo, es una cuestión muy clara
¿están dispuestos a seguir cada uno de los regidores que están aquí defendiendo BCN World
en contra de la posición de su propio partido? ¿Sí o no? Es muy clara.

Sr. Alcalde:
-A ver, escúcheme, le voy a hacer una pregunta yo también a usted. ¿Verdad que ustedes lo
que pretenden es que yo rompa con los compañeros de Convergència para entrar al
gobierno porque les molestan ellos?

Sr. Susín:
-En absoluto. Sr. Granados, usted sabe perfectamente que si hubiésemos querido estar en el
gobierno, estaríamos. Y lo sabe usted Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Venga hombre, venga hombre. Lo sé, lo sé. Mire, le voy a contestar, escúcheme. Yo cuando
digo las cosas voy a decidir siempre en interés de Salou, porque mire, a diferencia de yo con
usted, es que usted acata las directrices de su partido a rajatabla.
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Sr. Susín:
-No.

Sr. Alcalde:
-Escúcheme una cosa, yo no acato directrices de nadie, absolutamente de nadie. Y siempre
voy a poner el interés de Salou por encima de todo. Ustedes, anteponen las siglas y el
partido ante los proyectos para Salou. Escúcheme que hemos estado negociando, ustedes
siempre han dicho que el único problema que tenía yo era unas siglas, no un proyecto, que
lo compartían. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Escúcheme que ustedes pueden hablar
todo lo que quieran pero mire, no me va a hacer pasar por lo que no soy ¿entiende? Ni que
yo he aceptado chantajes, ni voy a pasar porque usted ahora me acusa de independentista
falsamente en los medios de comunicación, Sra. Cortés.

Sr. Susín:
-Sr. Alcalde ¿va a responder o no?

Sr. Alcalde:
-Sí, haré todo aquello que sea necesario, todo aquello que sea necesario.

Sr. Susín:
-¿Llegando a la ruptura incluso?

Sr. Alcalde:
-Lo que sea. Lo que sea para defender BCN World.

Sr. Susín:
-Es un compromiso y me alegro.
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Sr. Alcalde:
-Sí y tanto que sí. Pero ustedes, ustedes también defiendan a BCN World porque no lo ha
hecho su partido. En Barcelona no lo han hecho.

Sr. Susín:
-No es así.

Sr. Alcalde:
-Jamás.

Sra. Cortés:
-Per allusions, si us plau.

Sr. Montagut:
-Si us plau, és que han fet una allusió directa a dos regidors de Convergència. A veure Sr.
Susín, tres coses molt clares. Primer, aquest projecte, és un projecte de Convergència i Unió,
en aquest cas. El projecte, per tant, el tira endavant i, per tant, nosaltres som els qui en un
moment donat, entenem que hem d’anar cap aquí amb la Llei de projecte turístic i de país.
S’hi afegeix el Partit Socialista de Catalunya, després, perquè és l’únic partit que hi dóna
suport, vostès al Parlament no ho fan. Per tant, l’alcalde té raó.
I última cosa, Junts pel Sí a la campanya electoral d’aquest projecte no en va fer cap tipus
de contra, el candidat, aquest projecte el va defensar, Junts pel Sí, li estic dient de Junts pel
Sí que vostè abans ha comentat. I una última cosa, els regidors que estem aquí de
Convergència Democràtica de Catalunya molts cops hem actuat contra la direcció del partit
defensant Salou. M’agradaria veure si vostès, arribat aquest moment, ho farien. Perquè tinc
molts dubtes, i el Sr. Benet Presas i jo hem tingut reunions molt importants que ens han
volgut exposar certes condicions que nosaltres sempre hem defensat els interessos de Salou.
I això l’alcalde també ho ha reconegut sempre. Per tant, el que li demano és que no dubti
que nosaltes com a regidors de Convergència treballarem per Salou.

Sr. Alcalde:
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-Per tant, Sr. Susín, en el sentit aquest, ja ha sentit el que han dit els regidors de
Convergència Democràtica de Catalunya, a mi si ells defensen el BCN World estaré al seu
costat, perquè demostren per davant de vostès que ells sí que defensen els interessos de
Salou i no pas pel partit.

Sra. Cortés:
-Jo agraeixo molt les paraules del Sr. Marc Montagut.

Sr. Alcalde:
-Per tant, estaré al seu costat, no els deixaré si ells continuen parlant com ho estan fent, i
fent el que estan dient, no com vostès que prioritzen les sigles.

Sra. Cortés:
-Agraeixo les paraules perquè està posant els interessos del municipi per sobre de les sigles i
amb això hi estarem d’acord, també. És a dir que en aquest cas agraeixo les paraules que
està tenint ara mateix el Sr. Montagut defensant el municipi de Salou, ho agraeixo. I en
quant a les seves acusacions, que m’he sentit alludida en aquest cas.

Sr. Alcalde:
-I tant.

Sra. Cortés:
-Li diré el següent, les nostres declaracions no han sigut mai contra cap persona, mai. Quan
ens hem referit a independentistes, hem dit que vostès han fet un pacte amb un grup
independentista i això és una realitat, és una realitat.

Sr. Alcalde:
-Escolti, una pregunta, vostè no té militants que han estat a les files de Convergència i Unió?
Dins del seu partit? Són independentistes també?
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Sra. Cortés:
-Ho estan ara?

Sr. Alcalde:
-Perdó?

Sra. Cortés:
-Per nosaltres l’important no és d’on ve un sinó on està.

Sr. Alcalde:
-Doncs ja està. Perdoni, però vostè està acusant a les persones perquè estan en un partit.

Sra. Cortés:
-Jo simplement he dit que vostè ha fet un pacte amb un grup independentista.

Sr. Alcalde:
-Marta, a vostè el que li molesta és estar ara on estar i ja està. I és així.

Sra. Cortés:
-Miri, Sr. Granados, vostè en el seu moment quan ens va proposar estar en el govern, li vam
dir de forma molt clara, molt clara que nosaltres no estaríem en cap govern on no se’ns
hagués escollit, és a dir, que no governessim, per tant, en aquest cas, ens descarta
directament.

Sr. Alcalde:
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-Vostè vol ser alcaldessa, no guanyant les eleccions?

Sra. Cortés:
-No es tracta d’alcaldessa, es tracta de si es lidera o no un govern. I en aquest cas, no hi
estarem en cap govern on no es lideri aquest, per tant, no ens posin coses a la boca que no
hem dit.

Sr. Alcalde:
-I tant que sí, vostè em va dir també que vostès no pactaven amb nosaltres que el nostre
programa era fantàstic, però no pactaven perque nosaltres tenim un problema.

Sra. Cortés:
-El programa municipal, és cert, que coincidia en moltes coses, ho reconec i ho dic aquí. No
hi ha problema.

Sr. Alcalde:
-Marta, escolta, perquè nosaltres tenim un problema. Hi ha unes sigles que es deien
Convergència i Unió i això a vostès feia que el partit no els deixava pactar. Per tant, vostès
fan cas al partit, ho ha dit el company, prioritzen el partit abans dels interessos de Salou,
perquè si el projecte que tenim és tan fantàstic.

Sra. Cortés:
-Miri, jo només li dic una cosa, i és que fins ara vostè ha estat parlant com si fos el president
de FUPS i no com a representant de CiU, en aquest cas, i per tant, vostè hi haurà un
moment que haurà d’escollir, ni més ni menys.

Sr. Alcalde:
-Escolti, miri, el dret a decidir jo l’exerceixo cada dia. No un moment, cada dia. Fins ara
també li he contestat, estic decidint si contestar-li o no contestar-li. Per tant, Sra. Cortés, de
veritat, ha entrat en un terreny que els meus companys li han dissipat i jo també,
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defensarem Salou. Això no ho posi en dubte, el que passa és que vostè és nova i encara no
s’ha assabentat de com va tot això. Però aquest senyor li ha dit ben clar, per tant, a mi els
meus companys de Convergència Democràtica de Catalunya, que prioritzen l’interès de Salou
per davant del seu partit, i ho han demostrat, no ara, li recordo també tota la batalla que
vam tenir amb el tema de la fiscalitat que vostè no hi era. També ho vam demostrar. Els he
tingut al meu costat per tant jo no els deixaré perquè no estan defensat el més enllà com
vostè que només pensen en el més enllà de Salou, estan defensant els interessos de Salou. I
mirin vostès que té destacats militants que també van estar de número 4 a les llistes de
Convergència, també serà independentista? Va estar a Convergència. Sí, digui Sr. Pascual.

Sr. Pascual:
-Sr. Alcalde, regidors, moltes gràcies. A veure jo m’he sentit alludit, jo no milito a cap partit
ni a FUPS ni en cap altre.

Sr. Alcalde:
-Escolti Marta, a les llistes de Convergència va anar de número 4, a les llistes de
Convergència, un destacat militant seu va anar de número 4 a les llistes de Convergència, va
ser càrrec de confiança del govern convergent.

Sr. Pascual:
-Gràcies, Sr. Alcalde. A veure, jo m’he sentit alludit, tot i que no milito en cap dels dos
partits, ni a FUPS ni a Convergència, però no faig fàstic a cap dels dos. Jo subscric
íntegrament tan les paraules de l’alcalde com les del Marc Montagut i he dit que jo no estic
dispositat ni tinc intenció d’acceptar cap xantatge, jo el que faré es posar-me des del primer
moment al costat de l’alcalde com del Sr. Marc Montagut per defensar els interessos de
Salou que crec que hem demostrat aquí en molts casos. Moltes gràcies. Només volia dir això.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Només un moment Sr. Susín, per favor.

Sr. Presas:
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-Jo només afegir una cosa, no és cap aclariment ni res. Però és que vostè esmenta la
paraula independentista i jo sóc independentista, ho sóc.

Sr. Susín:
-Me parece muy bien.

Sr. Presas:
-Hi ha tres companys més a la taula que ho són. Escolti, és que sembla que ens donen un
tarannà despectiu però és una posició ideològica i hi ha altres companys a la sala que són
independentistes, ho estem dient i ho estem assumint. Senzillament aclarir aquest tema
meu, del Marc Montagut i de la Martina i del Ramon Pascual que s’ha manifestat clarament
ideològicament i lògicament els amics d’ERC.

Sra. Cortés:
-En cap moment ha sigut en intenció despectiva, només faltava.

Sr. García:
-Sr. Alcalde.

Sr. Susín:
-Vamos a ver Sr. Alcalde, simplemente una matización.

Sr. Alcalde:
-Sr. García no té la paraula perquè no ha estat alludit.

Sr. García:
-Perdoni, el Sr. Ramon Pascual pot parlar, el Sr. Benet pot parlar perquè s’han sentit
alludits, jo també m’he sentit alludit. Li demano la paraula per després.
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Sr. Susín:
-Sr. Alcalde, esto en un principio, no vamos a entrar en si queríamos estar ahí. Usted sabe
perfectamente, en principio, que si hubiéramos querido estar ahí, estaríamos ahí. Eso en
primer lugar.
En segundo lugar, vamos a ver, aquí lo que no podemos hacer es trasladar la legislación
penal, usted y el Sr. Montagut son abogados, son buenos abogados, no lo podemos trasladar
al Pleno. Es decir, el derecho inicialmente a no declarar, el derecho a no responder lo tiene
el acusado. Aquí, nadie les está acusando a ustedes, le estamos diciendo que se pronuncien,
que ustedes en este momento, creo que han sido claros, tanto uno como el otro se ha
comprometido en este pleno y es lo que entiendo que es lo importante, a continuar con el
BCN World por encima de partidos.

Sr. Alcalde:
-¿Y usted defensará Salou por encima de las siglas de Ciutadans?

Sr. Susín:
-Por supuesto.

Sr. Alcalde:
-No lo ha demostrado.

Sr. Susín:
-Por supuesto.

Sr. Alcalde:
-No lo ha demostrado.
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Sr. Susín:
-Así lo haremos.

Sr. Alcalde:
-No lo ha demostrado.

Sr. Susín:
-Así lo haremos.

Sr. Alcalde:
-Ya lo veremos. ¿Ciutadans votó a favor la Ley del BCN World?

Sr. Susín:
-¿Por qué no votó a favor?

Sr. Alcalde:
-No, no me diga el porqué. Votó sí o no, es muy clara.

Sr. Susín:
-No señor.

Sr. Alcalde:
-Sí, no votó a favor, Ciutadans no votó a favor, se abstuvo, Sr. Susín.

Sr. Susín:
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-Sr. Alcalde no haga demagogia.

Sr. Alcalde:
-Escúcheme, la pregunta es muy clara. ¿La votó a favor o no?

Sr. Susín:
-Le estoy contestando. Se abstuvo.

Sr. Alcalde:
-¿Votó a favor sí o no?

Sr. Susín:
-Por sexta vez, se abstuvo. No votó a favor.

Sr. Alcalde:
-Vale, gracias.

Sr. Susín:
-Simplemente me quedo con el compromiso que hoy han adquirido el Sr. Marc Montagut y el
compromiso que ha adquirido usted.

Sr. Alcalde:
-Bueno, y yo me quedo con que ustedes no me dan una garantía de defender los intereses
de Salou por encima de los del partido. No, no me la dan, ninguna, no me la dan, ninguna.

Sr. García:
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-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-No Sr. García, en este tema lo siento pero se le ha pasado el turno.

Sr. García:
-Me he sentido aludido igual que se ha sentido aludido el Sr. Ramon Pascual, igual que se
han sentido aludidas muchas personas en este Pleno.

Sr. Alcalde:
-Lo siento, no, lo siento.

Sr. García:
-Si usted juega a la censura política me parece perfecto pero usted está censurando al Grupo
Popular si no nos deja hablar. Así de claro se lo digo con todas las letras, con todas las
letras.

Sr. Alcalde:
-Sr. García eso no es verdad.

Sr. García:
-Esa es su manera de hacer política, usted me niega el turno de palabra y se la permite a
otros miembros que ni tan siquiera son portavoces. Se lo advierto Sr. Granados, eso es
censurar. Hablan otras personas que no son portavoces y a mi me niega el uso de la palabra
en este Pleno.

Sr. Alcalde:
-Sr. García.
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Sr. García:
-Se lo digo muy seriamente.

Sr. Alcalde:
-¿Me deja hablar?

Sr. García:
-Ese es su talante político.

Sr. Alcalde:
-Está faltando a la verdad.

Sr. García:
-No señor, lo está viendo todo el mundo que usted ha dicho que yo no puedo hablar.

Sr. Alcalde:
-Usted en este punto ¿no ha hablado ya?

Sr. García:
-Oiga.

Sr. Alcalde:
-Escúcheme.
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Sr. García:
-Igual que han hablado otras personas y por alusión han intervenido con posterioridad.

Sr. Alcalde:
-Cálmese.

Sr. García:
-No, no se lo permito.

Sr. Alcalde:
-Cálmese.

Sr. García:
-Igual que otras personas han intervenido por alusiones, yo quiero intervenir por alusiones
Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Está usted muy vulnerable.

Sr. García:
-Sí me he sentido aludido ¿Ha aludido alguien al Sr. Ramon Pascual? ¿Ha aludido alguien al
Sr. Benet? ¿Ha aludido alguien al Sr. Marc Montagut? Igual que a mi.

Sr. Alcalde:
-No es verdad.
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Sr. García:
-Igual que a mi, Sr. Granados. Igual que a mi. Y usted me niega el uso de la palabra. A eso
yo le llamo censura política. No, ríase usted, le hace mucha gracia pero no tiene ninguna, no
tiene ninguna gracia.

Sr. Alcalde:
-Sr. García, escúcheme. En el punto que estamos tratando ¿usted ha intervenido o no?

Sr. García:
-En el punto que estamos tratando he intevenido. Han habido réplicas y me he sentido
aludido y quiero intervenir Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Pues usted tiene un problema de sentimiento, que quiere que le diga.

Sr. García:
-Igual que tienen muchos miembros de su equipo de Gobierno pero a ellos les deja
intervenir y a mi no. Y ni tan siquiera son portavoces, Sr. Granados.
Se lo reitero por si no lo sabe. Si usted sigue en esta linea de no dejarnos intervenir como
portavoz de este Pleno, usted está aplicando la censura política, ni más ni menos. Usted
decide Sr. Granados yo le he pedido el uso de la palabra. Usted decide.

Sr. Alcalde:
-Es falso, lo que usted está diciendo.

Sr. García:
-Usted decide.
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Sr. Alcalde:
-Usted ha intervenido, ha utilizado la palabra. Me deja acabar, deje acabar.

Sr. García:
-Sr. Granados, usted decide, le he pedido el uso de la palabra.

Sr. Alcalde:
-Deje acabar. Es de mala educación, Sr. García. No deja usted hablar.

Sr. García:
-Sí que le dejo.

Sr. Alcalde:
-Sr. García, usted ha intervenido en el punto que hemos tratado. La Sra. Cortés ha hecho
alusión única y exclusivamente a los miembros de la lista de Convergència i Unió, en ningún
momento ha hecho alusión al Partido Popular. Escúcheme y déjeme hablar. No sea usted
maleducado, por favor.

Sr. García:
-No, maleducado es usted.

Sr. Alcalde:
-Vale.

Sr. García:
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-A mi no me falte. Está claro. Porque se lo he repetido ya en varias ocasiones en el Pleno,
usted no falte el respeto de los miembros de esta sala de Plenos, por favor.

Sr. Alcalde:
-No interrumpa.

Sr. García:
-Es usted muy faltón.

Sr. Alcalde:
-Sí, seguro. Y lo dice usted.

Sr. García:
-Es usted un faltón, Sr. Granados. Guarde un poco las formas.

Sr. Alcalde:
-Y lo dice usted.

Sr. García:
-Sí, lo digo yo. Ya se lo ha dicho antes la Sra. Cortés. Y ahora se lo reitero yo por si no se
acuerda.

Sr. Alcalde:
-Ustedes que tienen la manera de decir a la regidora tránsfuga, durante un año. Sr. García
que poca memoria.

Sr. García:
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-Sí, sí, la memoria, la memoria.

Sr. Alcalde:
-Sr. García ¿Por qué se siente usted aludido?

Sr. García:
-Sr. Granados, le voy a decir porqué me siento aludido.

Sr. Alcalde:
-Pero ¿en qué?

Sr. García:
-Si me deja se lo explico.

Sr. Alcalde:
-Sí claro.

Sr. García:
-Usted me está diciendo que usted es el único que está legitimado para hablar de BCN World
porque su grupo es el único que votó a favor en el Parlamente de Cataluña y ha dicho: el
resto de grupos que forman parte de este Pleno ninguno se posicionó a favor de BCN World
y, entre otros, el grupo al que yo represento ¿verdad Sr. Granados? Me siento aludido por
ello.

Sr. Alcalde:
-Pues conteste usted, Sr. García.
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Sr. García:
-¿Me puedo sentir aludido por ello o no?

Sr. Alcalde:
-Sí, conteste usted.

Sr. García:
-Muchas gracias, Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Bajito y sea breve.

Sr. García:
-Usted no se preocupe, usted no se preocupe. Aquí al final estamos hablando de legitimación
o no legitimación y desde luego lo que yo no le voy a consentir es que usted diga quien está
legitimado o no legitimado para hablar de BCN World, porque yo estoy tan legitimado como
usted y como el resto de miembros de este salón de plenos para hablar de BCN World,
porque usted sabe tan bien como yo que el Grupo Municipal Popular también emitió un voto
de abstención en el Parlament de Cataluña respecto a esta materia, que no es un voto en
contra. Y, por lo tanto, gracias a esa abstención, y no ese voto en contra, BCN World está
tirando adelante. Usted habla de defender los intereses del territorio y yo le digo ¿sabe usted
cuál fue uno de los motivos por los cuales el Grupo parlamentario Popular se abstuvo?
Precisamente porque se omitía el nombre de nuestro territorio, Costa Daurada, eso es
defender, entre otras cosas, los intereses del territorio, entre otras cosas, durante esas
alegaciones que nosostros propusimos, esas enmiendas que nosotros propusimos en el
Parlament de Cataluña ¿sabe lo que hizo el grupo político bajo las siglas que usted está
emparado? Dijo que no, que ni hablar, que no admitía esas enmiendas que nosotros
planteábamos. Entonces ¿de qué estamos hablando? Estamos legitimados, no he acabado
Sr. Alcalde ¿estamos legitimados o no estamos legitimados? Pues claro que estamos
legitimados, como cualquier persona que quiera hablar de la materia, como cualquier
persona que quiera hablar de la materia. Usted habla de la legitimación y yo le hablo de la
coherencia.
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Sr. Alcalde:
-Ya lo ha dicho esto, Sr. García, abreve por favor.

Sr. García:
-Y yo le hablo de la coherencia política, Sr. Granados. Usted siempre juega a ese binomio de
FUPS-Convergència, cuando le interesa es de Convergència, cuando le interesa es de FUPS.
Pero déjeme que le recuerde una cosa, usted es diputado en la Diputación Provincial y usted
sabe que a los diputados provinciales los elige un partido, no los elige la ciudadanía y usted
ha sido elegido por las siglas de Convergència, por lo tanto, no juegue usted a ese binomio
que tanto le interesa jugar ante la ciudadanía de que cuando le interesa es de Convergència
y cuando le interesa es de FUPS. No reniegue usted del partido bajo el que se ha presentado
en estas elecciones, no reniegue usted del partido que le ha puesto a usted de diputado en
la Diputación Provincial, no reniegue, no reniegue usted, tiene que afrontar las cosas como
son. Y usted a día de hoy forma parte del Grupo municipal de Convergència y usted a día de
hoy es diputado provincial en la Diputación de Tarragona por Convergència. Por lo tanto, no
hable usted aquí de lo que no es, no hable usted aquí de lo que no es, usted habla de
demagogias, pues aplíquese el cuento Sr. Granados, aplíquese el cuento porque usted si que
juega a la demagogia, usted juega a la demagogia.
Y la pregunta que le ha hecho anteriormente el Sr. Susín, posiblemente debería ir más allá,
porque lo que no se puede estar es a Dios rogando y con el mazo dando, Sr. Granados, ahí,
no juego yo, coherencia política. Si usted considera que el partido bajo las siglas del cual se
presentó como alcalde para este municipio y que el partido que le ha puesto a usted como
diputado en la Diputación Provincial le está traicionando, la coherencia política lo que nos
dice es que usted debe abandonar ese partido y lo dejo ahí, Sr. Granados. Lo dejo ahí, Sr.
Granados.

Sr. Alcalde:
-Bueno ¿ya ha acabado usted, Sr. García?

Sr. García:
-He acabado.
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Sr. Alcalde:
-A ver, primera cuestión, yo lo que no voy a hacer es renegar del partido del que formo
parte que se llama Formació Unitat per Salou (FUPS). No me pida usted que renuncie que no
lo voy a hacer.
Segunda cuestión, Sr. García, el Partit Popular no aportó absolutamente nada en el
Parlament de Catalunya, porque con los votos de Convergència i Unió y Partido Socialista se
aprobó la ley más que suficientemente, con lo cual, no aportaron nada. Oiga, y ya que se
ponen a pedir, hubiesen podido pedir el nombre de Salou y no el Costa Daurada que es
genérico y no dice nada, comparado con el de Salou que es un sitio concreto, con lo cual, no
defendieron bien lo que es el nombre de Salou, pero bueno, me parece un discurso
absolutamente estéril.
Respecto a la otra pregunta, mire usted, nosotros en la Diputación estamos bajo un gobierno
que está formado por un grupo de la Diputación que es Convergència i Unió, i Unió, no se
olvide nunca, Unió, amb un diputat que es independent que sóc jo, y también por un partido
político, que se llama Partido Socialista, que son los tres partidos que hicieron posible el BCN
World, del cual usted ahora quiere hablar, parece ser que es el gran defensor y no lo ha
sido.
Con lo cual Sr. García, no me pida usted esto porque primeramente a mi el partido que dice
usted todavía hoy a mí no me ha traicionado, que le quede claro. Segunda cuestión, Sr.
García, si tan mal lo están haciendo en relación al BCN World, posiblemente tendríamos que
ver una ruptura de gobierno en la Diputación de Convergència i Unió y del Partido Socialista
y esto no se ha dado. Pero me parece, de verdad, que usted quiera venir aquí a hablar de
cuestiones supramunicipales como es la Diputación para hacer ver de que estoy yo en un
grupo que se llama Convergència i Unió, si lo estoy en Salou, no se vaya usted tan lejos,
pídame que me vaya de aquí, no se vaya usted a la Diputación ¿qué tiene que ver la
Diputación con esto, Sr. García? Menuda demagogia y que falta de sensibilidad en relación a
las personas que están aquí.

400.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT

401.- APROVAR, SI S'ESCAU, LA PARALITZACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE
L'EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
DE LA LLAR D'INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL EL CAVALLET DE MAR, A LA
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VISTA DELS PROCEDIMENTS DE QUANTITAT INTERPOSATS PER DUES
TREBALLADORES DE L'EMPRESA CLECE SA SUBROGADES PEL NOU
ADJUDICATARI DEL SERVEI, SANDRA PLAZA ROCA, NÚRIA RÀFOLS SALTÓ I
MONTSERRAT ROVIRA SANS, UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES (EXPEDIENTS
1150/2014 I 2923/2015)

Fets
1. L’1 de setembre de 2009, l’Ajuntament de Salou formalitza amb l’empresa CLECE SA,
amb CIF A-80.364.243, el contracte de gestió del servei públic de llar d’infants al centre
municipal conegut com El Cavallet de Mar, per un termini de 5 cursos escolars.
Per respondre del seu compliment, l’empresa constitueix a favor de l’Ajuntament de
Salou una garantia definitiva per import de 3.034,38 €.
2. El 2 de novembre de 2010, el Ple aprova la modificació de l’horari d’entrada i sortida
d’escolarització i fixa la compensació econòmica que ha de percebre el concessionari en
14.312,35 € per curs escolar.
3. El 19 de gener de 2011, CLECE SA reajusta la garantia definitiva amb 715,62 € (aval
bancari núm. 472431, del Banco Guipuzcoano SA, núm. operació 2011 33000120).
4. El 26 de març de 2014, el Ple de l’Ajuntament denuncia la vigència del contracte, al seu
venciment el 31 d’agost de 2014, i incoa expedient per a la seva liquidació.
5. El 22 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local, com a òrgan municipal competent,
aprova el nou expedient de contractació de la gestió del servei públic de les llars d’infants
El Cavallet de Mar i La Balena Blava.
En el mateix acord, aprova el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regular dita contractació. En l’annex XI (1) d’aquest document hi figura relació de
treballadors facilitada per l’empresa CLECE SA, afectats per la clàusula de subrogació i les
seves condicions laborals.
6. El 5 de setembre de 2014, l’Ajuntament de Salou formalitza amb la unió temporal
d’empreses SANDRA PLAZA ROCA, NÚRIA RÀFOLS SALTÓ I MONTSERRAT ROVIRA
SANS, Unió Temporal d’Empreses, Llei 18/1992, el contracte de gestió, en règim de
concessió administrativa, dels indicats serveis públics.
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Per respondre del seu compliment, el contractista constitueix a favor de l’Ajuntament de
Salou les següents garanties definitives:



Lot 1 - La Balena Blava: 7.788,00 €
Lot 2 - El Cavallet de Mar: 6.708,00 €

7. El 7 d’abril de 2015, l’advocat i representant de la senyora L. G. R., i de la senyora M. B.
A., contractades per la citada unió temporal d’empreses per prestar serveis en les llars
d’infants de titularitat municipal El Cavallet de Mar i La Balena Blava, presenta davant els
Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Empresa i Ocupació sengles paperetes
de conciliació, en reclamació de Dret i Quantitat contra la referida unió temporal, la
societat CLECE SA i l’Ajuntament de Salou.
Les interessades solliciten al Departament d’Empresa i Ocupació que citi a les parts per
dur a terme l’acte de conciliació en el qual la unió temporal d’empreses demandada
s’avingui a reconèixer el deute pendent en concepte de diferència respecte als salaris que
percebien com a treballadores de CLECE SA, més el 10% d’interessos per mora.
8. El 8 d’abril de 2015, les senyores G. R. i B. A., presenten sengles escrits, registrats
d’entrada amb núm. 3735 i 3736, respectivament, mitjançant els quals interposen
reclamació prèvia, en reclamació de Dret i Quantitat contra l’Ajuntament de Salou.
Les interessades reclamen que l’Ajuntament modifiqui l’annex XI (1) del plec de clàusules
administratives particulars que regeix la concessió del servei públic de les llars d'infants
municipals denominades La Balena Blava i El Cavallet de Mar, en el sentit d’establir com
a salari efectiu que els hi correspon percebre el superior amb que les retribuïa l’anterior
empresa gestora CLECE SA fins a la data de subrogació, amb la finalitat que l’actual
contractista els hi reconegui el citat salari i s’avingui a reconèixer la quantitat deguda en
concepte de diferències salarials, així com els interessos que es meriten d’aquestes:



Salari reclamat per L. G. R.: 1.413,78 €
Deute pendent període setembre 2014 - febrer 2015: 2.454,31 €.
Salari reclamat per M. B. A.: 1.418,90 €
Deute pendent setembre 2014 - febrer 2015: 3.487,25 €.

9. El 5 de maig de 2015, la Junta de Govern Local desestima les reclamacions de dret i
quantitat formulades per les senyores L. G. R. i M. B. A. per haver-se realitzat
extemporàniament en el temps i al marge del procediment incoat per a la contractació de
la gestió del servei públic de les llars municipals La Balena Blava i El Cavallet de Mar
(acord núm. 201).
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10. El 8 de juny de 2015, el Jutjat de lo Social Reforç de Tarragona convoca a les parts a
l’acte de conciliació previst pel 23 de novembre de 2015 (procediment de quantitat
409/2015. Part actora: M. B. A.).
11. El 15 de juny de 2015, el vicesecretari municipal sollicita que es suspengui la devolució
de les garanties definitives fins que finalitzi l’indicat procés judicial.
12. El 10 de novembre de 2015, l’arquitecte municipal emet informe favorable a l’estat de
l’edifici municipal del carrer Domènech Sugrañes i Gras cedit en ús a CLECE SA pel
desenvolupament de l’activitat educativa, als efectes de revertir a l’Ajuntament en
condicions adequades de funcionament, una vegada completades les obres de reparació
ordenades a l’empresa pel director facultatiu del contracte.
13. El 18 de novembre de 2015, el Jutjat de lo Social núm. 3 de Tarragona convoca a les
parts a l’acte de conciliació previst pel 4 de maig de 2016 (procediment de quantitat
429/2015. Part actora: L. G. R.).
14. El 24 de novembre de 2015, el vicesecretari sollicita que s’adoptin les mesures
oportunes per assegurar que l’Ajuntament no resulta perjudicat per aquest procés.

Fonaments de dret
1. De conformitat amb el que disposa la clàusula 14.8 del plec de clàusules administratives
particulars del contracte de gestió de serveis públics formalitzat amb CLECE SA, aprovat
per acord municipal de 16 de juny de 2009, la garantia definitiva es tornarà a la resolució

del contracte pel seu compliment una vegada formalitzada la reversió dels béns adscrits
al servei que hagin estat amortitzats i dels cedits en ús per la Corporació.
Malgrat que, a l’empara dels informes emesos pels serveis tècnics de la Secció de
Projectes Urbans referits a l’apartat de Fets, l’Ajuntament podria resoldre en el sentit
apuntat per la clàusula reproduïda, la possibilitat que es puguin derivar responsabilitats
de naturalesa econòmica per a la Corporació derivades de les resolucions judicials que
recaiguin en els procediments de quantitat tramitats a instància de les treballadores
afectades per la modificació de les seves condicions laborals en el procés de successió
empresarial, aquest òrgan municipal entén que és prudent i aconsellable paralitzar
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l’expedient de liquidació del contracte administratiu fins a conèixer el sentit de les
decisions adoptades pel Jutjat de lo Social i de les repercusions que se’n derivin.
D’aquesta forma, en el supòsit que l’Ajuntament fos condemnat a indemnitzar a les
interessades, podria rescabalar-se total o parcialment amb càrrec a les factures pendents
de pagament a CLECE SA i a les garanties constituïdes per aquesta mercantil a la caixa
municipal, tot allò sense perjudici de poder acudir a la via de constrenyiment sobre el
patrimoni de dita societat si els imports retinguts, 22698,95 €, resultessin insuficients els
efectes indicats.

Convé recordar també, que l’empresa CLECE SA va assumir l’obligació de complir, entre
altres, les disposicions en matèria laboral respecte al personal del centre El Cavallet de
Mar i sufragar les despeses derivades de la seva contractació (clàusula 18.4, lletra b i
i.4).
2. La competència per adoptar el present acord correspon al Ple, en tractar-se de l’òrgan
municipal que va convocar la licitació pública i posterior adjudicació de la gestió dels
serveis públics de llar d’infants.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals, Seguretat Ciutadana i
Mobilitat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 19 vots a favor (8 de CIU, 4 del PSC, 3 de C’s,
2 d’ERC, 1 del regidor Sr. Marc Alarcón del PP i 1 de Guanyem Salou) i 1 abstenció del
regidor Sr. Mario García del PP, el següent:
1. Paralitzar d’ofici la tramitació de l’expedient 1150/2014 incoat per a la liquidació del
contracte de gestió del servei públic de llar d’infants al centre municipal El Cavallet de
Mar, fins que el Jutjat de lo Social de Tarragona notifiqui a l’Ajuntament de Salou les
resolucions dictades en els procediments de quantitat 409/2015 i 429/2015 incoats,
respectivament, a instància de les senyores M. B. A. i L. G. R.
En conseqüència, caldrà retenir la facturació pendent de pagament així com les
garanties definitives dipositades a la caixa municipal.
2. Notificar aquest acord a l’empresa CLECE SA, amb l’advertència dels recursos que s’hi
poden interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Tresoreria municipal, a la Intervenció
General, a la coordinadora d’Ensenyament, als serveis tècnics municipals d’Arquitectura i
a l’Assessoria Jurídica.
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Peu de recurs
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Alguna intervenció?

Sr. García:
-Sr. Alcalde, simplemente manifestar que el meu vot particular serà d’abstenció de
conformitat amb l’article 28 de la Llei 30/1992, a l’existir un vincle familiar amb una de les
parts que conforme l’expedient.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies.

402.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL PROJECTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ
D'UNA ESTACIÓ DE BOMBAMENT D'AIGÜES RESIDUALS A CALA LLENGUADETS DE
SALOU (EXPEDIENT 7409/2015)
Fets
1. El mes d’abril de 2015, els Serveis Tècnics Municipals d’Enginyeria redacten el projecte
d’obres per a la construcció d’una estació de bombament d’aigües residuals a cala
Llenguadets de Salou, per un pressupost d’execució per contracte de 246.109,29 € i amb
una durada prevista de 3 mesos.
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2. El 15 d’octubre de 2015, el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya resol autoritzar a l’Ajuntament de Salou les obres per a la
construcció d’una estació de bombament d’aigües residuals a cala Llenguadets de Salou.
3. L’Ajuntament de Salou també ha sollicitat autorització a l’Agencia Catalana de l’Aigua,
sense obtenir cap resposta a dia d’avui.
4. El cap de la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària certifica que l’indicat projecte
no està previst en el pressupost vigent.

Fonaments de dret
1. L’article 235.2 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 (TRLMRLC), estableix el procediment al
qual s’ha d’ajustar l’aprovació dels projectes d’obres:

a) “Redacció del projecte a càrrec del personal tècnic de la mateixa
corporació o bé d'altres facultatius.
b) Acord d'aprovació inicial del projecte.
c) Informació pública del projecte per un període de trenta dies com a mínim,
durant el qual es poden formular reclamacions i allegacions.
d) Aprovació definitiva del projecte per l'òrgan corresponent de l'ens local.”
2. Els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), completen la regulació del TRLMRLC i
afegeixen el següent:
37.2. “La informació pública del projecte és de trenta dies com a mínim, durant

els quals es pot examinar i formular-hi les allegacions pertinents.
Simultàniament, s'ha de sotmetre a informe o autorització d'altres
administracions, només quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el
tipus d'obra de què es tracti, i s'ha de notificar individualment a les persones
directament afectades que figurin en la relació a què es refereix l'article 31
d'aquest Reglament”.
38.1 “L'aprovació dels projectes d'obres ordinàries correspon als diferents òrgans
dels ens locals, segons la distribució de competències en matèria de contractació
que estableix l'article 264 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat
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que l'execució d'aquests comporti l'expropiació forçosa; en aquest cas han de ser
aprovats pel ple de la corporació”.
3. D’acord amb l’article 121. 1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP),

“l’aprovació del projecte correspon a l’òrgan de contractació llevat que aquesta
competència estigui específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica.”
Els punts 1 i 2 de la Disposició Addicional Segona del TRLCSP - Normes específiques de
contractació a les entitats locals - regulen les competències dels òrgans de govern
municipals (alcalde i ple) en matèria de contractació en funció de l’import i durada del
contracte.
L’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i
l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de regim local de Catalunya estableixen que es competència del ple
l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan encara no estiguin previstos en els
pressupostos, és a dir, quan es tracti d’obres de nova planificació.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals, Seguretat Ciutadana i
Mobilitat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries per a la construcció d’una estació de
bombament d’aigües residuals a cala Llenguadets de Salou, per un pressupost d’execució
per contracte de 246.109,29 € i un termini previst de realització de 3 mesos.
2. Exposar l’indicat projecte d’obres a informació pública per un termini de 30 dies, tot
procedint a la publicació del corresponent edicte en el DOGC, així com inserir-lo al tauler
d’anuncis de la Corporació.
3. Notificar el present acord a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya i a l’Agencia Catalana de l’Aigua, com a parts interessades.

403.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADHESIÓ AL CODI DE BON GOVERN DE LA
FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES
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Identificació de l’expedient
Expedient 7698/2015 relatiu al Codi de Bon Govern de l’Ajuntament de Salou
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament

Fets
1. L’article 26 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, estableix els principis generals que als que els alts
càrrecs adequaran la seva activitat.
2. L’article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, estableix l’obligació d’elaborar un codi de conducta
dels alts càrrecs que desenvolupi els principis d’actuació establerts.
3. En data 24 de març de 2015 la Federació Espanyola de Municipis i Províncies aprova
per Junta de Govern la darrera versió del Codi de Bon Govern Local, que esdevé un
codi marc per a les corporacions locals.
4. En data 21 de setembre de 2015 es dóna compte a la Comissió Informativa de
Serveis Generals de la necessitat d’aprovar el Codi de Bon Govern.
5. En data 7 d’octubre de 2015 el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat la
moció presentada pel grup municipal de Ciutadans que insta, entre d’altres accions, a
realitzar l’elaboració del Codi de Bon Govern.

Fonaments de dret
1. Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
2. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.

 56
106
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

²586E6I43406N0R3V0MBO£»
²586E6I43406N0R3V0MBO£»
586E6I43406N0R3V0MBO

586E6I43406N0R3V0MBO

 SECZI0SX

 7759/2015

29-12-15 09:16

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals, Seguretat Ciutadana i
Mobilitat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Adherir-se al Codi de Bon Govern Local de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, amb les modificacions incloses, i segons el text que es transcriu a continuació:

“CODI BON GOVERN AJUNTAMENT DE SALOU
Introducció

En un context econòmic, social i polític en el qual la ciutadania manifesta un alt grau de
desconfiança respecte de la política, les institucions i els responsables públics, es fa necessari
canalitzar aquesta situació com una oportunitat, com a motor per a l'aprofundiment
democràtic. D'aquesta manera, les entitats locals han de redoblar esforços per restablir el
valor de la política local i recuperar la confiança de la ciutadania mitjançant una intensificació
i exteriorització efectiva dels valors públics, dels estàndards de conducta i de l'actitud ètica
dels càrrecs públics i dels directius locals.
En aquest context, la revisió del Codi de bon govern (CBG) de la FEMP és una eina adequada
a aquesta finalitat, reforçada per l'existència d'un nou marc jurídic integrat per la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, les
normes autonòmiques en la matèria i l'Ordenança tipus de transparència, accés a la
informació i bon govern de la FEMP. La subjecció de les administracions públiques al principi
de jerarquia normativa i al sistema de fonts establert en el nostre ordenament jurídic
determinarà la posició obligatòria del present Codi.
Seguint la línia del CBG de la FEMP aprovat l'any 2009, com una eina d'introducció formal de
l'ètica en l'àmbit local amb caràcter innovador, es porta a terme una adaptació a l'actual
marc normatiu i a les demandes de la ciutadania. Sobre una estructura senzilla s'apunten les
línies estratègiques per a l'adequada gestió pública local des de la consideració del bon
govern, i s’estableixen les bases per al desenvolupament posterior de cadascuna d'aquestes
línies.
Després de la definició dels àmbits objectiu i subjectiu, s'incorporen els principis del bon
govern local i es defineixen aquells subjectes afectats per les declaracions que conté i la
finalitat a què obeeix a la seva subscripció. El contingut substancial s'articula al voltant de
cinc eixos: estàndards de conducta per a la millora de la democràcia local, compromisos ètics
en matèria de conflictes d'interessos, règim d'incompatibilitats i retribucions, relacions entre
càrrecs electes i empleats públics i mesures per a la millora de la democràcia participativa.
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A més de la determinació dels principis i estàndards d'actuació i de la fixació d'un marc
relacional entre els nivells de govern i administració s'incideix en dos aspectes. El primer, els
compromisos en matèria de conflictes d'interessos, advertit el major impacte que en la
dignitat i reconeixement de legitimitat de governs i administracions públiques genera en els
ciutadans.
El segon, com un dels aspectes més innovadors del nou Codi, la irrupció, en l'àmbit de
l'administració local, de les tecnologies socials, i en concret de les xarxes socials digitals. La
utilització massiva que en fa la ciutadania suposa un desafiament per als usos i costums
emprats en la participació ciutadana fins al moment. Les administracions públiques locals
s'han d'incorporar a aquest fenomen social mitjançant la posada en marxa d'iniciatives
innovadores que adaptin la participació tal com la coneixem fins ara, en una participació
multicanal que aprofiti les noves oportunitats de relació amb la ciutadania.
La iniciativa per a la creació de la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i Participació
Ciutadana de la FEMP obre, per a l'àmbit local, una nova etapa que exigeix dotar les entitats
que s'hi integren, de les eines i instruments necessaris per desenvolupar adequadament no
només les seves obligacions legals sinó també els seus compromisos ètics amb la gestió
pública, en general, i amb els ciutadans, en particular. El CBG s'erigeix en la peça central
d'aquesta estratègia que serà objecte de desenvolupament a través dels mecanismes que es
defineixin en el si de la Xarxa.
Àmbit objectiu

El Codi de bon govern té per objecte l'establiment dels principis a respectar en l'exercici de
les responsabilitats polítiques de govern i administració, així com les de direcció i gestió local,
fixar els compromisos que reflecteixin els estàndards de conducta recomanats i reforçar la
qualitat democràtica de les institucions locals.
Com a objectius específics es poden assenyalar els següents:
-

Integrar la dimensió ètica en el funcionament de les entitats locals.
Incorporar les estratègies d'actuació per a la consecució d'una democràcia real i
efectiva, a través de la participació ciutadana i el govern obert.
Definir les línies bàsiques que han de presidir la gestió pública local.
Reforçar els estàndards de conducta en l'exercici de les responsabilitats públiques.
Delimitar les pautes per a les relacions adequades entre els àmbits de govern i
administració i normalitzar les relacions personals internes.

Àmbit subjectiu

 58
106
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

²586E6I43406N0R3V0MBO£»
²586E6I43406N0R3V0MBO£»
586E6I43406N0R3V0MBO

586E6I43406N0R3V0MBO

 SECZI0SX

 7759/2015

29-12-15 09:16

El present Codi, en la seva condició d'instrument inspirador de l'actuació de les entitats locals
i del personal al seu servei, s'aplicarà:
a. Als membres de les corporacions locals, en la seva condició de representants electes,
amb independència de la seva integració o no en el respectius governs.
b. Als membres dels òrgans de govern dels organismes autònoms, entitats públiques
empresarials locals i societats mercantils locals, així com a fundacions de naturalesa
local.
c. Als titulars d'òrgans directius, segons la definició de la normativa en matèria de règim
local i funció pública.
d. Al personal que exerceixi funcions directives i predirectives al servei de l'administració
local, entenent com a tal aquells funcionaris que exerceixin funcions de gestió o
execució de caràcter superior, s’ajustin a les directrius generals fixades per l'òrgan de
govern de la Corporació i adoptin a l'efecte les decisions oportunes per a la qual cosa
disposen d'un marge d'autonomia dins d'aquestes directrius generals.
e. Als funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
A l'efecte d'aclarir terminològicament l'àmbit subjectiu en el desenvolupament del CBG en les
referències als empleats públics que s’hi incloguin, s'utilitzarà l'expressió "directius públics
locals".
Amb caràcter previ a l'assumpció d'un càrrec públic, responsabilitat política o funció
executiva en l'organització, s'ha de subscriure el CBG al que s'hagi adherit la respectiva
entitat local.
Aquesta delimitació no exclourà la subscripció dels seus objectius per la totalitat dels
empleats públics locals, subjectes a això al Codi ètic i de conducta que recull la normativa
sobre funció pública, així com a aquells subjectes proveïdors de serveis a l'administració local
i perceptors de fons públics.
Principis del bon govern local

Els subjectes destinataris del CBG han d’ajustar la gestió dels interessos públics i el
desenvolupament de la democràcia participativa a la realització efectiva del govern obert i
els seus principis de transparència, participació i collaboració ciutadana, com a mínim en els
termes de la normativa vigent en cada moment, en una gestió orientada a la ciutadania.
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Per a la consecució d'aquests objectius la seva actuació estarà orientada al compliment dels
següents principis, i s’han d’abstenir de qualsevol conducta que hi sigui contrària:
a. Han d’actuar en l'exercici de les seves funcions d'acord amb la Constitució, els
estatuts d'autonomia i la resta de l'ordenament jurídic, i han de promoure el respecte
als drets fonamentals i a les llibertats públiques i ajustar la seva activitat als principis
ètics i de conducta continguts en el present Codi de Bon Govern Local.
b. El desenvolupament de les tasques de govern estarà presidida pels principis
d'eficàcia, economia, eficiència, satisfacció de l'interès general, així com de
racionalització i optimització dels recursos públics.
c. Han de respectar el principi d'imparcialitat, de manera que mantinguin un criteri
independent i aliè a tot interès particular, i assegurar un tracte igual i sense
discriminacions de cap tipus en l'exercici de les seves funcions.
d. Han d’executar les polítiques públiques d'acord amb els principis de publicitat,
innovació, transparència i bon servei a la ciutadania, defensant els interessos
generals i la generació de valor amb dedicació al servei públic.
e. Han de respectar les obligacions derivades del seu càrrec i, especialment, la
normativa reguladora de les incompatibilitats i els conflictes d'interessos, els deures
d'honestedat, bona fe, sigil i discreció en relació amb les dades i informes dels quals
tinguin coneixement per raó del càrrec.
f. Han d’exercir els poders que els atribueix la normativa vigent amb la finalitat
exclusiva per a la qual van ser atorgats, han d’evitar tota acció que pugui posar en
risc l'interès públic o el patrimoni de les administracions, no s’han d’implicar en
situacions, activitats o interessos incompatibles amb les seves funcions i s'han
d’abstenir d'intervenir en els assumptes en què concorri alguna causa que pugui
afectar la seva objectivitat.
g. Han d’incorporar a la seva actuació valors com la inclusió social dels collectius més
desfavorits, la tolerància i el foment de la diversitat, la lluita contra el canvi climàtic,
la protecció del medi ambient o l'ordenació racional i sostenible del territori, i garantir
el principi d’igualtat i equilibri territorial en l'accés als serveis públics.
h. Respecte per la disciplina pressupostària i financera, per tal de garantir la correcta
administració dels recursos públics.
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L'exercici de les competències locals establertes en el marc normatiu i les capacitats
de gestió associades, s’haurà de desenvolupar sota el principi de millor servei ciutadà,
proximitat i subsidiarietat.

j. Impuls a l'adopció de models de gestió pública que alineïn recursos a estratègia i
garanteixin una orientació als resultats davant la societat i a la generació de valor
públic com a màxima garantia d'enfortiment del sector públic, les seves institucions i
organitzacions públiques.
k. Aposta per una direcció pública i gestió dels recursos humans professional com a
element clau d'un adequat funcionament de l'administració pública.
Estàndards de conducta per a la millora de la democràcia local

La plasmació del caràcter democràtic de les entitats locals exigeix el seu reflex en l'actuació
dels seus membres i ajustar l'exercici de les responsabilitats públiques a les següents línies
de conducta:
1. Han d’assumir la responsabilitat en tot moment de les decisions i actuacions pròpies i
dels organismes que dirigeixen, sense derivar-ne cap als seus subordinats sense
causa objectiva i sense perjudici d'altres que siguin exigibles legalment.
2. Han de fomentar els valors cívics i utilitzar un to respectuós, acurat i deferent en les
seves intervencions i en el tracte amb els ciutadans.
3. Tots els membres de la Corporació, tant els integrants del govern com els que formin
l'oposició han basar la seva actuació en la lleialtat institucional, informació i
transparència, i collaborar en la definició dels objectius estratègics procurant arribar
a consensos en els assumptes de major rellevància.
4. La presa de decisions haurà de perseguir la satisfacció dels interessos generals i
s’haurà de fonamentar en consideracions objectives orientades cap a l'interès comú i
el tracte igual i no discriminatori.
5. Han de respondre davant dels ciutadans durant tot el seu mandat i atendre
diligentment qualsevol sollicitud d'informació relativa a l'acompliment de les seves
funcions, els motius de la seva actuació, o el funcionament dels serveis i
departaments dels quals són responsables.
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6. Han de garantir que la gestió pública tingui un enfocament centrat en la ciutadania
amb un compromís de millora contínua de la qualitat de la informació, l'atenció i els
serveis prestats.
7. Han de potenciar els instruments necessaris per garantir la participació i cooperació
ciutadana en el disseny de les polítiques públiques i en la seva avaluació.
8. Han d’impulsar la implantació d'una administració receptiva i accessible, mitjançant la
utilització d'un llenguatge administratiu clar i comprensible per tothom, la
simplificació, l'eliminació de traves burocràtiques, i agilitzar els procediments, l'accés
electrònic als serveis i la millora de la qualitat de les normes i regulacions.
9. Els càrrecs electes han de respectar la voluntat de la ciutadania, actuar amb lleialtat
política i comprometre’s a assumir el Codi de conducta política en relació amb el
transfuguisme en les corporacions locals.
10. Amb motiu dels desplaçaments derivats de l'exercici de les funcions pròpies de
càrrec, hauran d’utilitzar el mitjà de transport adequat a l'objecte del viatge, i tenir
sempre en compte les necessitats de la Corporació i la millor relació pel que fa al
cost.
11. Han de facilitar les actuacions de control i supervisió que les autoritats internes o
externes competents adoptin i abstenir-se d'obstaculitzar l'execució de qualsevol
mesura de supervisió que les autoritats internes o externes rellevants poguessin
prendre amb la deguda justificació i transparència.
12. Han de respondre diligentment les sollicituds d'informació formulades pels mitjans
de comunicació en relació amb l'exercici de les seves funcions i abstenir-se, per
contra, de subministrar qualsevol dada confidencial o informació subjecta a protecció
de dades de caràcter personal i articular mesures que fomentin la cobertura dels
mitjans de comunicació de l'acompliment de les seves funcions i el funcionament dels
serveis i departaments al seu càrrec.
13. Han de promoure la transformació de l'administració local mitjançant el
desenvolupament de la gestió des de l'òptica de la innovació i la qualitat, la
simplificació i reducció de càrregues administratives i garantir la definitiva implantació
de l'administració electrònica.
14. Han de fomentar la creació d'instruments de control i el seguiment de la contractació
pública per garantir als operadors econòmics un tracte igualitari i no discriminatori i
un procediment basat en la transparència, així com la introducció de criteris de
responsabilitat social en els contractes.
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Compromisos ètics en matèria de conflictes d'interessos

L'acompliment de responsabilitats públiques exigirà el respecte a la normativa en matèria de
conflicte d'interessos i l’actuació s’ha de basar en els compromisos següents:
1. En l'exercici de les seves facultats discrecionals s’han d’abstenir de concedir-se cap
avantatge a ells mateixos o a una altra persona o grup de persones amb la finalitat
d'obtenir-ne un benefici personal directe o indirecte.
2. S'han d’abstenir de participar en qualsevol deliberació, votació o execució d'aquells
assumptes en què tinguin un interès personal, ja sigui directe o indirecte.
3. No han d’influir en l'agilitació o resolució de cap tràmit o procediment administratiu
sense una causa justa i, en cap cas, quan això comporti un privilegi en benefici propi
o del seu entorn o quan suposi un menyscabament dels interessos de tercers o de
l'interès general.
4. No s'han d’acceptar, rebre o sollicitar, directament o a través de tercers, regals que
sobrepassin els usos habituals, socials o de cortesia a d'entitats o persones i, en
qualsevol cas, no poden sobrepassar la quantia de cent cinquanta euros.
5. Han de rebutjar qualsevol favor o servei en condicions avantatjoses de persones
físiques o entitats privades que puguin condicionar l'exercici de les funcions.
6. L'exercici de càrrecs en òrgans executius de direcció de partits polítics i
organitzacions sindicals en cap cas menyscabarà o comprometrà l'exercici de les
seves funcions.
Règim d'incompatibilitats i retribucions

L'adequat compliment de les exigències normatives imposades pel règim d'incompatibilitats i
l'estructura retributiva en l'àmbit local s'ha d’ajustar als paràmetres següents:
1. Els representants locals i els directius públics locals han de formular amb motiu de la
seva presa de possessió, amb ocasió del cessament i al final del seu mandat,
declaracions tant sobre causes de possible incompatibilitat com sobre qualsevol
activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. Així mateix, han
de comunicar qualsevol modificació en el termini màxim d'un mes.
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2. Així mateix, hauran de presentar declaració dels seus béns patrimonials i de la
participació en societats de tot tipus, amb informació d’aquestes societats i de les
liquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i, si escau, societats. Aquestes
declaracions, efectuades segons els models aprovats pels plens respectius, es duran
a terme abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament i al final del
mandat, així com quan es modifiquin les circumstàncies de fet.
3. Han d’evitar qualsevol conflicte d'interessos amb motiu de l'exercici de les seves
funcions públiques i s’han d’abstenir d’utilitzar les seves competències i prerrogatives
institucionals per tal d'atorgar-se per a si mateixos a terceres persones algun tipus de
benefici. Així mateix han d’abstenir-se de dur a terme qualsevol tipus d'activitat
privada que, directament o indirectament, entri en conflicte amb els interessos
públics locals de la seva responsabilitat.
4. L'exercici de responsabilitats executives en el govern local, un cop finalitzat el mandat
o produït el cessament i durant un període de dos anys, comportarà el compliment de
les limitacions per a l'exercici d'activitats privades establertes en la legislació
reguladora de conflictes d'interessos que els sigui aplicable.
5. El règim de dedicació exclusiva i parcial, així com les altres retribucions dels
representants locals s’han de fixar amb ple respecte dels límits establerts en la
legislació de règim local, amb proporcionalitat i atenent a característiques de l'entitat
i del lloc a ocupar com ara població, pressupost, situació financera i competències i
responsabilitats a exercir.
Govern i administració: relacions entre càrrecs electes i empleats públics

Les relacions entre càrrecs electes i empleats públics s'han d'ajustar als principis ètics
recollits en la normativa en matèria de transparència i ocupació pública entre d'altres:
respecte de la Constitució i la resta de normes que integren l'ordenament jurídic, lleialtat
institucional, objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat,
dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia,
honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte als drets humans i a la
igualtat entre dones i homes.
Cada persona al servei dels interessos públics locals haurà d’assumir la seva comesa i
funcions de forma legal i coordinada amb la resta de responsables públics, polítics, tècnics i
administratius. Per garantir l'existència d'un entorn de treball en harmonia i per al correcte
desenvolupament dels serveis públics s'hauran d’articular vies alternatives a la solució de les
discrepàncies o conflictes que es puguin produir.
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Les relacions entre càrrecs electes i empleats públics s'han d’instrumentar a través de la
implementació dels mecanismes físics i telemàtics necessaris que garanteixin la possibilitat
d'interlocució directa i el desenvolupament d'un procediment de mediació, presencial o
electrònic, entre les parts en conflicte.
Els càrrecs electes han d’impulsar la formació en principis d'integritat i orientacions del Bon
Govern per al conjunt d'empleats públics.
Mesures per a la millora de la democràcia participativa

El principi de proximitat en l'àmbit local configura l’Ajuntament com l'espai de govern i
administració idoni per assolir la màxima participació ciutadana i instrumentar les vies i eines
que facin possible la seva materialització en nivells òptims.
A l'efecte de conèixer amb precisió les necessitats i expectatives de la ciutadania, així com de
garantir l'existència de vies d'interlocució s'adoptaran les següents mesures:
1. S'ha de regular una carta de drets i deures ciutadans, com a instrument en el qual
definir i facilitar el seu exercici.
2. Es promourà la utilització d'enquestes, realitzades en els propis serveis, al web i
xarxes socials, a peu de carrer, a les bústies de queixes i suggeriments, mitjançant
els recursos administratius i d’altres canals de participació com ara les associacions
veïnals i els Consells Sectorials i Territorials.
3. Es procurarà la millora dels procediments codecisió i la transformació de les
estructures burocràtiques desactualitzades per a la consecució d'una governança real,
com a govern obert, participatiu, transparent i equitatiu.
4. Es convocarà a tots els grups d'interès (associacions, entitats, centres, etc.),
convidant-los a expressar les seves opinions i suggeriments, fins i tot a collaborar en
la redacció de les normes locals, amb la possibilitat de pactar-ne el marc de la
potestat material de decisió política.

5. S'implementaran els pressupostos participatius com a instruments de millora de la
participació de la ciutadania en l'assignació dels recursos públics i en la definició
d'objectius prioritaris de gestió.
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6. S'ha d'atendre a les necessitats socials en les diferents etapes de la vida i es
procurarà la conciliació de temps de treball amb els que no ho són (oci, formació).
Així mateix es facilitarà l'exercici del dret a la iniciativa popular, presentant propostes
d'acords o actuacions o projectes normatius en matèria de la competència local. Igualment,
a través de les entitats ciutadanes reconegudes d'interès local, s'establiran les vies per
sollicitar a l'Administració Local que es duguin a terme activitats d'interès públic i de
competència local i amb l'aportació de mitjans econòmics, béns, drets o treball personal.
L'atenció ciutadana s'estructurarà a través d'un doble mecanisme:
1. Es coordinarà una atenció generalista, integrada en un sol servei (Oficines d'Atenció
Ciutadana) aconseguint beneficis clars en homogeneïtzació de les dades, en
accessibilitat dels ciutadans, en l'establiment de criteris uniformes, en la selecció i
formació dels operadors, en l'adopció de decisions, i en el reconeixement de les
singularitats pròpies del funcionament del servei.
2. Atenció i informació especialitzada, subministrada des de les pròpies unitats que la
generen. Donada l'orientació al ciutadà, caldrà establir les bases tecnològiques, de
gestió, tècniques, i legals, incloses les econòmiques, per aconseguir que la seva
relació amb l'administració sigui més accessible en temps i cost.
S'entén el dret d'accés a la informació com a part essencial del dret genèric de participació
ciutadana en els assumptes públics
Marc per a la participació ciutadana 2.0

L'entorn canviant i la transformació de l'administració local exigeix l'establiment d'un marc
per a la participació ciutadana amb un enfocament 2.0 basat en les següents mesures i
estratègies:
1. Contemplar l'ús de les tecnologies socials com a eina de millora de la participació
ciutadana mitjançant la superació de les tradicionals barreres d'espai i temps, obrint
espais digitals oberts a la participació sense restriccions i desenvolupar comunitats
virtuals que afavoreixin el bé comú.
2. Facilitar i promoure la iniciativa i la participació ciutadana tant individual com
collectiva en la gestió local, sense perjudici de les facultats de decisió corresponents
als òrgans locals corresponents.
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3. Fer efectius i vetllar pels drets i deures de la ciutadania recollits en la legislació
aplicable i en la normativa local.
4. Apropar la gestió local a les ciutadanes i els ciutadans en honor d'aconseguir una
democràcia de proximitat real.
5. Dissenyar òrgans i mecanismes que garanteixin els drets de la ciutadania relatius a
participació ciutadana.
6. Aconseguir la integració de tots els sectors socials en els mecanismes, espais i
dispositius recollits en la corresponent normativa local.
7. Consolidar la participació ciutadana estratègica en la política local amb el
desenvolupament d'una cultura participativa que imprimeixi caràcter a tota l'activitat
en tot el seu àmbit territorial.
8. Adaptar la normativa local a la nova realitat social, mitjançant la presència i
participació de l'entitat local en les xarxes socials digitals més utilitzades per la
ciutadania i mitjançant la creació de comunitats virtuals locals.
9. Servir de suport i complement a les estratègies i plans d'actuació locals en matèria de
participació.
La participació ciutadana 2.0 s'articularà com una participació accessible, plural,
representativa, activa i oberta, facilitant la igualtat d'oportunitats i integració de tots els
sectors de la població directa i s'explorarà el desenvolupament d'un procediment de
mediació, presencial o electrònic, per la resolució de conflictes.
A més de les xarxes i vies d'informació i comunicació institucionals, els càrrecs electes i
directius públics locals tindran preferiblement presència a les xarxes socials a fi a una major
transparència i millor servei públic a la ciutadania.
Aprovació del Codi de Bon Govern per l’Ajuntament.

L'aprovació de l’acord d’adhesió al CBG (aprovat per unanimitat de tots els grups polítics que
integren la Comissió Executiva de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies - FEMP),
mitjançant acord plenari de l’Ajuntament de Salou, manifesta l'íntegra subscripció dels seus
principis i valors per part dels membres de la Corporació, govern i oposició.
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L'adequada execució del CBG exigirà l'assignació individualitzada d'aquesta responsabilitat en
el marc de l'organització política i administrativa, als efectes de garantir el compliment dels
seus objectius.
Els òrgans i personal responsables d'aquesta funció d'adoptar totes les actuacions que siguin
necessàries per garantir l'adequada difusió i coneixement del CBG, amb especial incidència
en garantir el seu coneixement per la ciutadania, la seva incorporació a l'ordenament jurídic
local i la màxima difusió entre els agents socials, econòmics i culturals.
Aquest acord d'adhesió al CBG es comunicarà a la FEMP per al seu coneixement i, si escau,
seguiment; i es promourà la incorporació de l’Ajuntament a la Xarxa d'Entitats locals Local
per la Transparència i la Participació Ciutadana de la FEMP.
Avaluació i seguiment.

L'adhesió al CBG requerirà la determinació de les estratègies per al seu desenvolupament,
així com l’avaluació i seguiment anual per part de la Comissió de Serveis Generals, Seguretat
Ciutadana i Mobilitat de l’Ajuntament; adaptant aquestes actuacions en el marc legislatiu
vigent i les peculiaritats de l’ens local, amb una visió participativa i collaboradora.”

2. Donar publicitat al present acord i al contingut del Codi de Bon Govern.

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

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-El Sr. Sandro, si us plau, té la paraula.
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Sr. Boquet:
-Sí, gràcies. Bé, celebrem que estem tractant aquest tema avui perquè, tal i com diu l'article
30 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya es consagra el dret a una bona administració en la
seva projecció més àmplia, això és, el dret dels poders públics a exigir la construcció d'un
sistema d'alta qualitat de vida per a tothom.
En l’esmentat procés de construcció, les administracions locals hi tenen un paper essencial ja
que a partir d'elles cal construir un país. Un sistema institucional de qualitat que vulgui ser
competitiu a tot arreu, ambiciós en els seus objectius collectius i eficient en la utilització dels
seus recursos públics que és allò que necessita una administració responsable, íntegra,
transparent i lleial amb els interessos públics.
En aquest sentit, aquest Codi de Bon Govern és una eina imprescindible per el bon
funcionament d’aquesta administració.
Celebrem des del Grup d’ERC-AM, el consens inicial i global de tots els grups que no formen,
o formaven part de l’equip de govern, vista la situació en la qual ens trobem ja avui, per a
treballar i aprovar aquest Codi , el de la Federació de Municipis, que va ser el que nosaltres
vam mantenir des del primer dia, el qual ens mereix totes les garanties, contra les
reticències de l’equip de Govern a l’hora de fer la seva proposta inicial que ens va semblar
del tot insuficient. Per tant, celebrem que al cap i a la fi aprovem aquest Codi de la Federació
de Municipis i Províncies que és el que volíem tots i, per tant, ja que és el que volia el nostre
grup el votarà a favor.

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

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sr. García.

Sr. García:
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-Bueno, evidentemente el Grupo municipal Popular también votará a favor del Código ético
del Buen Gobierno que tenemos encima de la mesa porque es evidente que todas las
medidas que adoptemos son pocas para intentar mitigar la desafección política existente
entre la clase política y la sociedad civil y, por lo tanto, esta puede ser una medida más, un
granito de arena que sirva para intentar mejorar la situación actual existente.
Pero sí que me gustaría hacer una breve reflexión Sr. Alcalde. Y es que igual que el
movimiento se demuestra andando, la ética en la política se demuestra practicándola y,
evidentemente, antes que hablábamos de legitimación, estar legitimados para hablar de una
materia o de otra, pues yo considero que no se está demasiado legitimado para hablar de
ética política ni de Código de Buen Gobierno cuando usted en este mandato municipal, por
ejemplo, ha puesto en práctica el hablar o proponer a todos los grupos municipales entrar a
formar parte de los organismos municipales excluyendo a un solo grupo político como es el
que represento. Eso le puedo asegurar que no es ética política ni buen gobierno Sr. Alcalde.
Usted en el actual mandato ha excluído a partidos polítcos, no sólo al que yo represento sinó
a más partidos políticos, a más grupos políticos, de mantener reuniones previas para aprobar
y aportar lo que considerasen conveniente a las ordenanzas municipales. Eso no es ética
polítca, eso no es buen gobierno Sr. Granados. Y, bueno, una vez más le tengo que recordar
que incumplir lo pactado Sr. Granados no es ética política ni es buen gobierno, usted lo sabe.
Y ¿qué le quiero decir con eso? Que por mucho que rubriquemos un documento, que por
mucho que nos adhiramos al Código Ético de Buen Gobierno de la Federación Española de
Municipios y Provincias de nada sirve un papel si luego los actores implicados no podemos
ponerlo en práctica. Para muestra un botón, usted sabe tan bien como yo que firmamos un
pacto de gobierno, lo firmamos, lo rubricamos, estaba allí en papel, igual que lo que hoy
hacemos, nos adherimos y eso fue papel mojado, Sr. Granados, una vez más, le recuerdo
que no es ni ética política ni Código de Buen Gobierno. Pero no obstante, reiteramos nuestra
predisposición a hacer todo lo que sea necesario para que, como decía anteriormente, la
desafección existente disminuya.

Sr. Alcalde:
-Muy bien Sr. García. Simplemente un matiz porque yo creo que ya hemos cansado bastante
a la audiencia sobretodo con el tema del pacto. Mire, yo a usted lo eché del gobierno por
desleal y lo volvería a hacer porque usted solamente habla de los demás. Mire, usted tiene
formación jurídica y los pactos cuando hay relaciones bilaterales ambas partes tienen que
cumplirlos y cuando una de ellas lo incumple la otra queda legitimada para hacerlo. Me sentí
legitimado y con usted lo volvería a hacer. Con lo cual Sr. García se lo insisto, y se lo vuelvo
a decir, lo volvería a hacer porque usted si es algo es desleal.
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Sr. García:
-Sr. Granados usted siempre se siente legitimado para todo. Yo simplemente a sus nuevos
socios de gobierno sí que les quiero decir que tengan ustedes cuidado porque al final el Sr.
Granados cuando le interesa se siente legitimado para romper aquello que firma. Hasta ahí
mi recomendación.

Sr. Alcalde:
-Muchas gracias, con dos regidores se siente legitimado para dar lecciones a todo el mundo,
es alucinante Sr. García, alucinante, de verdad.

Sr. García:
-A usted le molesta mucho que yo hable en este Pleno.

Sr. Alcalde:
-Que va.

Sr. García:
-Pero en fin, mi función es la de estar en la oposición porque la ciudadanía así lo ha querido
y yo ejerzo responsablemente mis funciones Sr. Granados, le guste a usted o no le guste.

Sr. Alcalde:
-Mire, le dejo que hable, puede seguir hablando Sr. García pero analíceselo porque de la
manera que va se ha quedado a la mitad en esta legislatura y usted que pide de ética y de
responsabilidades que a mi antes me decía que abandonara el Grupo, si usted fuese ético
con sus votantes tendría que dejar el PP.

Sr. García:
-¿Y eso?
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Sr. Alcalde:
-Por fracaso políico.

Sr. García:
-¿Por fracaso político?

Sr. Alcalde:
-Se presenta a unas elecciones y de cuatro pasa a dos.

Sr. García:
-¿Por fracaso político? Posiblemente entonces deberían abandonar todos ustedes las siglas
bajo las que están porque Convergència desde luego no es el partido que más lecciones nos
puede dar de grandes éxitos políticos. Le recuerdo que están en la picota, están en la picota,
oiga. Cada vez han ido perdiendo más y más representación, así usted me oye bien también.

Sr. Barragán:
-A nivel municipal.

Sr.García:
-Están perdiendo cada vez más representación. Entonces usted no dé lecciones. Oiga, dimita
usted que forma parte de Convergència y todos sus compañeros.

Sr. Alcalde:
-Sr. García entiendo que le pueda molestar pero yo le hablo de usted, yo le hablo de usted.
Usted es el que se presenta a las municipales como yo.

Sr. García:
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-Oiga, cada vez que habla lo enreda más.

Sr. Alcalde:
-Bueno, muy bien. Yo sé que esto a usted no le gusta pero yo se lo reitero. Bé, alguna
intervenció més?

Sra. Cortés:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sra. Cortés.

Sra. Cortés:
-Bé, nosaltres en aquest cas tot i que el procediment per arribar en aquest consens no ha
sigut el que al seu dia vam proposar des del nostre grup municipal que parlàvem d’una
comissió exclusiva i extraordinària per tractar tots aquests temes, considerem que finalment
s’han tingut en compte totes les aportacions, totes les aportacions que hem anat fent de
forma extraoficial i s’han acceptat per part de l’equip de Govern, d’adhesió, que tots els
grups municipals demanàvem, del Codi de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies,
sense cap modificació d’aquest. És per aquest motiu que donarem suport a la moció i
esperem que en les pròximes comissions habilitades a l’efecte es tracti la nostra petició
expressa de tractar sobre el ROM i la participació ciutadana. Motes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sra. Cortés. Sobre el ROM portem dos mesos que estem esperant les seves
aportacions però crec que passen més temps en intentar buscar altres acords o el que sigui,
no sé el que passa, que no pas en aportar-les.

Sra. Cortés:
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-Disculpi, el dia 30 de setembre es va celebrar un Ple ordinari. En aquest Ple ordinari
Ciutadans presentava una moció, aquesta moció tractava de crear una comissió exclusiva en
la qual hi hauria una mesa no informativa sinó que d’estudi de la qual en formarien part tots
els grups polítics aportant en aquesta comissió, creada a l’efecte, tot el referent al ROM,
Participació Ciutadana i Codi de Bon Govern. A dia d’avui nosaltres no hem dut a terme
aquesta comissió extraordinària a l’efecte. Per tant, votem a favor perquè s’han dut a terme i
s’han aprovat de forma consensuada les aportacions que hem fet des de tots els grups
municipals però no amb el procediment que, en aquest cas, s’havia establert en el Ple
celebrat el dia 30 de setembre. És només aquesta la puntualització que fem. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Sí però és una qüestió simplement formal Sra. Cortés perquè no costava res, després de
tenir dos mesos aquest esborrany que van enviar doncs d’intentar buscar avançar el que
sigui. És a dir, que no cal esperar la formalitat, és a dir, que volem treballar d’una forma
molt més fluïda.

Sra. Cortés:
-Disculpeu, però igualment ens hem intercanviat algun correu electrònic tant amb el
president de la comissió corresponent com amb la persona que, en aquest cas, sembla que
s’està encarregant del ROM, que en aquest cas, si no m’equivoco, és el cap del Gabinet de
Premsa, que no sé si és la persona més adient.

Sr. Barragán:
-Cap del Gabinet d’Alcaldia.

Sra. Cortés:
-Correcte.

Sr. Alcalde:
-Sí que és l’adient.
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Sra. Cortés:
-Ho dic perquè ens hem intercanviat algun correu, disculpi, i jo el que preguntava és com
s’havien de dur a terme aquestes aportacions, entre d’altres coses perquè reivindicàvem una
i una altra vegada el fet de crear, millor dit, que es celebrés aquesta comissió com a tal. Tot
i així en el tema del Codi d’Ètica com que a la Junta de Portaveus s’ha comentat que el de la
Federació ens semblava més que correcte per part de tots s’ha aprovat per unanimitat i per
això hi donem suport, però sí que alertem, simplement, que aquella moció que es va aprovar
aquí el dia 30 de setembre es dugui a terme i es celebri quan es cregui convenient. Perquè
l’única modificació, si no recordo malament, que es va fer al seu dia és que nosaltres vam
presentar una periodicitat quinzenal i, en aquest cas, tant el Grup Socialista com el Grup de
CiU va comentar al respecte que la periodicitat no havia de perquè ser cada 15 dies i
nosaltres ho vam acceptar.

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sra. Cortés:
-Ho seguim acceptant. Però aquesta periodicitat si més no, no ha de ser tan dilatada en el
temps. És l’únic que comentem al respecte. Hi donem suport.

Sr. Alcalde:
-Sra. Cortés em dono per illustrat, de veritat, perquè ja és reiterar. Simplement jo li deia
que no costava res dir, escolti alcalde, miri, passa això, però això és una decisió que vostès
poden prendre, no passa res.

Sra. Cortés:
-Escolti, la propera vegada enlloc del president de la Comissió corresponent li faré arribar a
vostè.

Sr. Alcalde:
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-Crec que no se n’ha enterat. Li dic que simplement és una qüestió formal, que amb
independència de la qüestió formal, que no costa res, simplement és una qüestió de
cortesia, de dir vaig a parlar amb l’alcalde, amb el Pere, si vol.

Sra. Cortés:
-Així ho faré.

Sr. Alcalde:
-Gràcies perquè ja la invitaré que vingui com a cap de l’oposició, com a mínim una vegada al
mes, vist que no ho ha fet durant aquest temps. Gràcies. Era una qüestió simplement fora
del que és el circuit formal, per això vostè representa el que seria el grup de l’oposició
majoritari.

Sra. Cortés:
-Vostè m’ha invitat a que jo el visiti una vegada al mes però no a partir del dia 22 de
desembre que li corresponia sinó a partir del gener.

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sra. Cortés:
-Si vostè em comenta això jo li respondré. Perquè si vostè em convida a què jo el vingui a
visitar, el qual em sembla molt positiu perquè tot just estem per això, digui-ho tot, i el que
vostè m’ha fet saber a través d’Alcaldia és que el vingui a visitar però no aquest dia 22 sinó a
partir del mes de gener.

Sr. Alcalde:
-Sí.
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Sra. Cortés:
-Li agraeixo la invitació.

Sr. Alcalde:
-Sí, però Sra. Cortés això li vaig dir el primer dia de legislatura, des de la primera vegada que
ens vam trobar, li vaig dir. No ho ha practicat, que no passa res, no passa res. No el dia 22.
No ho ha practicat, simplement és això.

500.- ASSUMPTES D’HISENDA I GESTIÓ ECONÒMICA

501.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL SEGON EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL PRESSUPOST 2015

Vista la normativa aplicable a les transferències de crèdit entre aplicacions, concretament els
arts. 179 i 180 del TRLRHL, els arts. 40 i 41 del RD 500/1990 i l’art. 12 de les Bases
d’execució del Pressupost Municipal vigent.
Ates l’estipulat en matèria de suplements de crèdit a l’art. 177 del TRLRHL, als arts. 35 i 36
del RD 500/1990 i als arts. 9 i 10 de les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent.
Atesa finalment la legislació aplicable a la generació de crèdits per majors ingressos,
concretament els arts. 181 del TRLRHL, els arts. 43 i 44 del RD 500/1990 i art 13 de les
Bases d’execució del pressupost municipal vigent, així com la normativa reguladora de
l’estabilitat pressupostària.
Vist també que, segons la mateixa normativa, l’Alcalde o el Regidor Delegat ordenarà la
incoació de l’expedient de modificació de crèdits i el sotmetrà a l’aprovació del Ple,
prèviament informat per la Intervenció i la Secretaria, seguint les mateixes normes sobre
reclamació i publicitat que les estipulades per a l’aprovació del pressupost anual.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda i Gestió Econòmica, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per 11 vots a favor (7 de CIU i 4 del PSC) i 8 abstencions (3 de C’s, 2
del PP, 2 d’ERC i 1 de Guanyem Salou), el següent:
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PRIMER.- APROVAR la segona modificació de crèdit del pressupost 2015 de l’Ajuntament,
d’acord amb el següent detall:
DESPESES
01

171

21003

CONSERVACIÓ I MANT. JARDINERIA

01

151

61907

URBANITZACIÓ PPR-1

02

459

21002

CONSERVACIÓ I MANT. VIES PÚBLIQUES I CAMINS

02

323

21202

CONSERVACIÓ I MANT. CENTRE ATENEA

02

459

21202

CONSERVACIÓ I MANT. COMPLEX MUNICIPAL

02

459

21203

CONSERVACIÓ I MANT. ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS

04

151

21206

EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

04

151

22604

DESPESES JURÍDIQUES SAT

05

491

64100

INVERSIONS INFORMÀTICA

06

241

13100

RETRIBUCIONS PER. LAB. TEMP. OCUPACIÓ

06

241

22617

DESPESES DIVERSES OCUPACIÓ

07

931

22709

ALTRES DESPESES DIVERSES HISENDA

07

432

41001

APORTACIÓ IMPOST TURÍSTIC PATRONAT TURISME

07

912

48909

APORTACIÓ GRUPS POLÍTICS

08

011

91300

AMORTITZACIÓ PRÉSTECS A MIG I LLARG TERMINI

10

920

22636

DESPESES DIVERSES SERVEIS INTERNS

15

342

21204

CONSERVACIÓ I MANT. ZONA ESPORTIVA

16 3322

22000

ORDINARI ARXIU HISTÒRIC

16

334

22628

DESPESES DIVERSES CULTURA

16

333

22629

DESPESES DIVERSES TAS I PALAU DE CONGRESSOS

16

334

48906

ENTITATS CULTURALS

16

338

48907

ENTITATS LÚDIQUES I FESTIVES

20 1532

21002

23

171

21004

25

929

50000

Crèdits

Modificació

Inicials

de Crèdit

258.001,50

17.237,82

Crèdits
Actuals
275.239,32

0,00

69.153,94

69.153,94

368.440,94

40.556,96

408.997,90

5.500,00

454,96

5.954,96

66.000,00

6.437,21

72.437,21

60.500,00

15.806,44

76.306,44

5.420,80

81.203,23

86.624,03

34.520,00

7.000,00

41.520,00

185.697,73

24.552,39

210.250,12

159.429,02

174.885,38

334.314,40

56.546,81

46.840,00

103.386,81

51.000,00

-472,60

50.527,40

700.000,00

64.342,38

764.342,38

24.000,00

472,60

24.472,60

2.512.878,65

2.062.284,94

4.575.163,59

3.000,00

30.000,00

33.000,00

95.000,00

74.349,73

169.349,73

2.000,00

-2.000,00

0,00

158.456,22

8.650,00

167.106,22

274.559,07

20.656,49

295.215,56

118.743,78

-18.656,49

100.087,29

50.700,00

-8.650,00

42.050,00

CONSERVACIÓ I MANT. ESPAIS PÚBLICS OBERTS

305.000,00

2.255,44

307.255,44

CONSERVECIÓ I MANET. PLATGES

135.105,56

9.984,43

145.089,99

FONS DE CONTINGÈNCIA

358.729,42

-228.635,38

130.094,04

TOTAL
FINANÇAMENT
45003

APORTACIONS GENERALITAT IMPOST TURÍSTIC

45050

SUBVENCIONS CORRENTS OCUPACIÓ

59901

EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

87000

ROMANENTS PER DESPESES GENERALS

2.498.709,87

Previsions

Modificació

Inicials

de Previsions

Previsions
Actuals

700.000,00

64.342,38

764.342,38

45.000,00

221.725,38

266.725,38

5.420,80

81.203,23

86.624,03

1.084.022,57

2.131.438,88

3.215.461,45
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TOTAL

2.498.709,87

SEGON.- Exposar al públic el present acord per termini de 15 dies, en compliment de
l’article 169 del TRLRHL, durant els quals els interessats podran presentar les allegacions
que estimin oportunes, considerant-se l’acord definitiu en cas que no n’hagués cap.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Sr. Brull té la paraula.

Sr. Brull:
-Sí, si em permeteu. Molt bon dia a tots, regidors, regidores, al públic en general. Bé, avui
em toca presentar aquesta segona modificació de crèdit informada a la Comissió pertinent i
avui amb el decret de nomenament que tinc sobre la taula, sóc regidor d’Hisenda des del
passat dia 21. Per tant, assoleixo la responsabilitat d’intentar defensar i d’intentar buscar el
màxim consens, com no pot ser d’una altra manera.
De fet ens trobem amb una modificació de crèdit que és liquidació del pressupost en la qual
tenim un romanent lliure inicial de 5.400.000 € aproximadament, que vam fer amb una
primera modificació 1.084.000 € i aquesta segona modificació de 2.131.438 € dels quals es
destinen 2.062.000 € per amortitzar tres prèstecs que durant aquest exercici anirem
liquidant i que ens ha d’ajudar també, si més no, a incrementar l’ordinari de cara al 2016 i
també la xifra de 69.153 € per pagar quotes pendents d’urbanització del PPR-1 però que
tenen un efecte neutre sense cap moviment intern comptable.
També amb aquesta modificació de crèdit disposem de 367.270 € de despeses financeres en
nous ingressos, i això és bona senyal, d’aquestes es destinen 221.000 € a subvencions amb
una de les prioritats que crec que hi coincidim tots els presents en quatre nous programes
d’ocupació, treball i ocupació, formació per persones aturades no perceptores, treball i
formació per a persones aturades, feina i ocupació per a joves 2015 i avançament pel 2016 i
joves per a ocupació 2015 i començament també pel 2016.
Ens trobem també que tenim una execució subsidiària de 80.235 € per sentència judicial.
També hi ha una altra execució subsidiària de 968 € i també tenim afortunadament 64.342 €
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de majors ingressos per aportacions per l’impost turístic que augmenta la disposició del
crèdit inicial de 700.000 € que portàvem pel Patronat de Turisme. Aquesta és una bona
senyal.
També hi ha una transferència entre partides de despeses que no modifica ni incrementa el
pressupost i això també s’ha de dir. El fons de contingència que no s’havia utilitzat
afortunadament sí que ens vam veure obligats, o es va veure l’equip de govern, obligat a
utilitzar 167.000 € per les incidències climatològiques a la via pública pels temporals de
setembre fins a octubre, en 167.082 €.
Trenta mil euros també en despeses diverses internes, paperetes i despeses electorals, si
continuem fent despeses electorals això no sé com acabarà, per reposar crèdit suficient
vincular la partida de publicació d’anuncis oficials. Inversions en informàtica, cal recordar
també aquest canvi urgent del sistema operatiu, del correu ordinari, 19.552 €. Cinc mil euros
en inversions informàtiques per la compra d’aquesta eina web per consultar els expedients
que volguessin tots els regidors i regidores aquest accés immediat a través de l’AUPAC i
poder entrar i poder consultar tots els expedients. I també hi ha un canvi, no gaire
substancial, entre partides dintre del mateix centre gestor, de 29.000 € en transferències
internes per la redistribució entre entitats i 472 € de transferències per aportació als grups
polítics.
M’agradaria dir també, en aquest moment, lògicament que aquest retard que es pugui
preveure en l’aprovació del pressupost, teòricament tocaria pel final de l’exercici d’aquest
any, es veu prorrogat, aquesta pròrroga no afecta les despeses ordinàries, això va ser la
primera cosa que vam posar sobre la taula, que la pròrroga d’aquest presupost no afectés en
absolut el funcionament ordinari. Podia afectar alguna inversió però no és el cas i també
doncs el govern va prendre la decisió. Des d’aquí lògicament em comprometo a començar a
treballar sobre l’esborrany, que encara no el tinc elaborat, acabo d’aterrar, i una vegada
disposi d’aquest esborrany doncs lògicament mantenir amb tots vosaltres les reunions que
cregueu convenients. De fet he ajornat la convocatòria que teníem pel dia 5 de gener l’hem
passat al dia 12 de gener però això no impedeix que ens trobarem parlant del pressupost
que jo crec que lògicament és l’eina més important que és la que fa que pugui funcionar
aquesta casa. De fet no marxo de vacances, o sigui que estic a la vostra disposició perquè
hem de continuar treballant i considerem que és la màxima prioritat ara tirar endavant
l’aprovació. Lògicament buscant el mateix consens per la part meva i per l’equip de govern i
també que estiguessiu receptius i aporteu lògicament el que vosaltres creieu convenient com
a partits polítics i representants de la ciutadania. Moltes gràcies.

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

Sr. Alcalde:
-Sr. García té la paraula.

Sr. García:
-Gràcies. En primer lugar agradecer al nuevo regidor competente del área su predisposición
al consenso, su predisposición a que todos, repito, todos los grupos municipales podamos
hacer las aportaciones que creamos convenientes para el nuevo presupuesto que debe
confeccionarse para el ejercicio del año próximo. Esperemos que su entrada en el equipo de
gobierno sirva, al menos, para que se cambien un poco las formas de hacer política y para
darnos un poco de voz a tdos los grupos municipales que tenemos representación en este
ayuntamiento.
Una vez dicho esto, quiero manifestar que el Grupo municipal del PP no puede votar a favor
de esta segunda modificación del presupuesto y no puede votar a favor porque finalmente
consideramos que una modificación del presupuesto obedece a dos criterios principalmente.
Obedece a la falta de previsión y obedece a la falta de rigor presupuestario. Y eso no lo
estoy diciendo yo, si uno se para simplemente a leer unos documetos que obran en el
expediente de modificación de crédito que estamos tratando puede leer lo siguiente, puede
leer, en primer lugar, el decreto que firmó en su día el anterior regidor competente del Área
de Hacienda, el Sr. Jesús Barragán, y en el primer párrafo lo que dice bajo la rúbrica de
hechos es lo siguiente, dice: “atesa la necessitat de reconèixer obligacions en l’exercici que
no poden ser comptabilitzades com a conseqüència de la inexistència de crèdit”. Se reconoce
que, evidentemente, no tenemos existència de crèdito y, por lo tanto, tenemos que proceder
a la segunda modificación de crédito. Pero es que si leemos también, por ejemplo, el informe
que emite el propio interventor, bajo la rúbrica de objeto y contenido de la modificación
podemos leer lo siguiente: “la present modificació, la darrera de l’exercici té la finalitat
d’ajustar les partides pressupostàries per donar cabuda a desviacions pressupostàries”. Por
lo tanto, queda claro que la modificación de crédito obedece entre otras cuestiones a la falta
de previsión y a la falta de rigor presupuestario y aquí nos encontramos por ejemplo así
mirando un poco por encima, a qué partidas presupuestarias obedece esa desviación de
crédito y podemos ver como se incrementan los gastos, una vez más porque en la primera
modificación de crédito ya se hizo, en conservación y mantenimiento de jardinería, donde se
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incrementa en 17.000 € y pico más, en conservación y mantenimiento de vías públicas
donde se incrementa en más de 40.000 € más, cuando ya se hizo en la anterior modificación
de crédito. En conservación y mantenimiento de otros edificios municipales donde se
incrementa en más de 15.000 € más, cuando ya se hizo en la anterior modificación de
crédito. En despeses diverses de serveis interns donde se incrementa en más de un mil por
cien lo presupuestado inicialmente. Por lo tanto, es evidente que entre otros factores y otras
cuestiones esta segunda modificación de crédito obedece a esa falta de rigor y a esa falta de
previsión. Por lo tanto, el voto del Grupo municipal del PP será de abstención.

Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció més?

Sra. Cortés:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sra. Cortés.

Sra. Cortés:
-Bé, jo en primer lloc donar-li la benvinguda al nou regidor, en aquest cas d’Hisenda. Però
alguna altra coseta que en aquest cas voldria comentar-li a vostè. Nosaltres en aquesta
segona modificació de crèdit, així com en la primera vam ser trucats i sollicitats en aquest
cas per donar-nos explicacions del què hi havia, aquesta vegada vam haver de ser nosaltres
el qui preníem aquesta iniciativa, entre d’altres coses perquè hi havia, casi com aquell qui
diu, l’ordre del dia i nosaltres encara no en teníem coneixement del que s’estava coent.
Nosaltres vam demanar hora amb el tècnic corresponent i en aquest cas ens va atendre el
qui llavors estava com a responsable d’Hisenda, el Sr. Barragán. Jo amb vostè no he tingut
en cap moment cap tipus de discussió, ho dic més que res perquè fa un moment vostè ha
comentat que s’havia discutit en diverses ocasions aquesta segona modificació però jo no
n’he sigut conscient.
Llavors comentar a nivell de pressupostos, i sí que és cert que nosaltres hem fet alguna
declaració en quant a això, entre d’altres coses perquè hi ha una cosa que ens sorprèn i ens
sorprèn el fet que a data d’avui estiguem a punt de finalitzar l’any i nosaltres no hem rebut

 82
106
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

²586E6I43406N0R3V0MBO£»
²586E6I43406N0R3V0MBO£»
586E6I43406N0R3V0MBO

586E6I43406N0R3V0MBO

 SECZI0SX

 7759/2015

29-12-15 09:16

encara ni una sola partida del pressupost que s’ha de dur a terme i, en aquest cas, penso
que si nosaltres n’hem de ser partíceps de l’aprovació d’aquests pressupostos, o si més no és
la intenció que tenen vostès, doncs potser hauríem de tenir alguna informació al respecte i a
data d’avui nosaltres no podem treballar amb res perquè no tenim aquesta informació.
Gràcies.
Per cert, seguint la nostra coherència en quant a la primera modificació de crèdit i faltant la
informació com ens està faltant el nostre vot serà d’abstenció. Gràcies.

(EN AQUEST MOMENT MARXA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA LA REGIDORA SRA. M. JOSÉ
RODRÍGUEZ ANDRADES)

Sr. Brull:
-Molt bé. Jo quan em referia al fet que s’havia debatut sobre aquest tema, em referia a la
pròpia comissió. Jo crec que hi va ser sobradament explicat pels tècnics i, en aquell moment,
pel president corresponent.
I en relació al pressupost, acabo d’aterrar, quan tingui l’esborrany en marxa lògicament tant
amb vostè, com lògicament amb tot l’equip de govern, em trobaré amb tots vostès. Només
això.

Sr. Alcalde:
-Molt bé.

600.- ASSUMPTES DE BENESTAR I SERVEIS SOCIALS

601.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL SEGON PLA LOCAL D'IGUALTAT ADREÇAT A
LA CIUTADANIA (2015-2019)
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Aprovació del ‘II Pla local d’igualtat adreçat a la
ciutadania (2015-2019)’.
3004/2015
Acord del Ple de l’Ajuntament

Fets
1.

Vist, la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista
recull les actuacions que els poders públics catalans han de dur a terme contra la
violència masclista i permet actuar de manera integral contra totes les formes d’aquesta
violència i els àmbits en els quals es pot manifestar.

2.

Que actualment, existeix el Pla Local d’Igualtat de Gènere aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de Salou al Febrer de 2010 basat en les línies estratègiques del Pla de
polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2008-2011. Actualment el
Pla Local d’Igualtat de Gènere de Salou és considera tècnicament necessari revisar-lo i
adaptar-lo al moment actual de Salou i continuar així articulant mesures que integrin la
perspectiva de gènere en l’actuació municipal, aprofundint en el reconeixement de les
desigualtats de gènere al municipi i abordant-ne les seves causes i símptomes.

3.

Vista la necessitat que el nou Pla Local d’Igualtat de Salou estigui en sintonia amb el Pla
estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2012-2015.

4.

Vist que l’Institut Català de les dones al darrer Pla estratègic de polítiques de dones del
Govern de la Generalitat de Catalunya 2012-2015 considera que aquesta eina segueix
tenint un pes central com a document que fa possible i reforça el compliment de la
normativa, i per això considera que el pla ha de continuar essent l’eix principal de les
polítiques de dones a Catalunya en els propers anys.

5.

Vist que la nova Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada el mes de
juliol del 2015 al Parlament de Catalunya, apropa i acota les competències en matèria
d’igualtat, de forma complementària a la Llei Orgànica 3/2007. En l’Article 3 de la llei
estableix els principis pels quals totes les polítiques i actuacions dels poder públics han
de regir-se. I més concretament, l’Article 6, les funcions que corresponen als ens locals
de Catalunya.

6.

Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 12 de maig de
2015, va aprovar la formalització de la sollicitud de la subvenció Departament de
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Benestar Social i Família per a finançar part de les despeses derivades de la realització
d’un nou Pla Local d’Igualtat de Gènere.
7.

Vistes les diferents fases realitzades dins del termini inicial establer per la realització del
nou pla:
Fase 1: Recollida de dades bàsiques i concreció de la metodologia de treball.
Fase 2: Diagnòstic de les necessitats de les dones i anàlisis de la xarxa de recursos.
Fase 3: Elaboració del document del Pla
Fase 4: Redacció final del nou Pla

8.

Vist el document definitiu facilitat del ‘II Pla local d’igualtat adreçat a la ciutadania 20152019’ en data 26/11/2015 el qual s’adjunta.

9.

Vist l’Informe tècnic justificatiu de la contractació del ‘Proposta d’aprovació del II Pla
local d’igualtat adreçat a la ciutadania 2015-2019’, de data 26/11/2015.

10. Vist el decret d’alcaldia número 4424/2015, de data 8 d’octubre 2015, de delegació de
competències.

Fonaments de dret

1. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere.
2. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva entre homes i dones.
3. Llei 05/2008 del Dret de les Dones a l’eradicació de la Violència Masclista.
4. Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada el mes de juliol del 2015 al
Parlament de Catalunya, apropa i acota les competències en matèria d’igualtat, de forma
complementària a la Llei Orgànica 3/2007.
5. Art. 26.1 c de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. D’acord
amb aquest apartat els municipis amb població superior a 20.000 habitants assumeixen,
com a serveis mínims i obligatoris, la prestació de Serveis Socials.
6. Amb caràcter general, la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar i Serveis Socials, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1.

Aprovació, si s’escau, del segon Pla local d'igualtat adreçat a la ciutadania (2015-2019).

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

Sr. Boquet:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Digui Sr. Boquet.

Sr. Boquet:
-Gràcies. Aquest Pla Local d’Igualtat de Salou (2015-2019) té com a objecte establir i regular
els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat efectiva i a la no
discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida al nostre
municipi.
Com a societat del segle XXI tenim clar que ens cal construir definitivament una relació entre
homes i dones basada en l’equitat, la corresponsabilitat i el respecte mutus.
Però per aconseguir-ho ens cal una eina efectiva com aquest Pla Local d’Igualtat, que s’ha
anat treballant tant pels tècnics com pels polítics, amb la finalitat que puguem acabar amb
una de les injustícies que en més percentatge de població afecta el nostre país, com és la
desigualtat de gènere. Perquè volem que les dones desenvolupin llur personalitat lliure de
qualsevol discriminació i violència. Perquè la perspectiva de gènere impregni totes les
polítiques dels poders públics de Salou. Perquè volem ser coherents amb tots els
pronunciaments internacionals compromesos amb la igualtat entre dones i homes, tan en el
marc de les Nacions Unides, com en el de la Unió Europea.
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Una de les finalitats principals d’aquest Pla Local d’Igualtat és establir les condicions per a
eliminar la discriminació que pateixen les dones i per a promoure el seu apoderament. En
aquest sentit, socialment tenim un gran repte, perquè la recessió econòmica i la crisi
financera està essent utilitzada per uns poders polítics d’ideologia ultraconservadora i
patriarcal, dels quals malauradament encara depenem, que ens imposen el retorn als valors
més tradicionals.
S’estan perdent drets de les dones que tant han costat d’adquirir. Són drets humans
reconeguts i no haurien de ser mai negociables.
Una altra finalitat prioritària és la prevenció i eradicació de la violència masclista, i en aquest
Pla Local d’Igualtat s’estableixen mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.
Perquè les dones d’avui i també les joves i les nenes es mereixen poder viure amb més
plenitud i llibertat que la de les dones de les generacions que ens han precedit.
Volem que entre tots amb aquest Pla Local d’Igualtat plantar una llavor que caldrà vetllar i
tenir-ne cura perquè disposi de tots els elements necessaris per fer-la créixer ben forta i
saludable.
Per tant, el nostre grup entén que ara és un bon moment per avançar en la llibertat i els
drets de ciutadania i aquest Pla Local d’Igualtat pot ser una eina molt potent per aconseguirho.
Tot això queda molt bé i sona molt bé però hem de tenir en compte i recordar tots que
segons la valoració feta pels tècnics del pla vigent fins avui, diuen “que la manca d’implicació
política va suposar un entrebanc molt important en la seva execució”. És a dir, manca de
compromís. Si fem plans i processos d’aquests és per fer-los complir. No rigui senyor alcalde,
és el que s’hi diu.

Sr. Alcalde:
-No ric.

Sr. Boquet:
-D’acord. Ho diu ben clar, manca de compromís.

Sr. Alcalde:
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-Sí, sí.

Sr. Boquet:
-Per tant demanem els recursos necessaris, tant materials, humans i econòmics per a què
aquest Pla pugui funcionar. I que el compromís polític de l’equip de Govern sigui complert. I,
per tant, demanem, almenys fins ara, que aquest és el compromís, la creació de la Comissió
de seguiment on tots hi estiguem representats, tant tècnics com polítics, per tal de donar-li
un seguiment seriós a aquest Pla d’igualtat, per tal que no quedi només en una declaració
d’intencions. Donem la confiança, hi votarem a favor, és el que volem, és necessari però que
d’aquí a quatre anys no tornem a parlar de manca d’implicació política com diu l’informe
anterior. Gràcies i votarem a favor.

Sr. Alcalde:
-Molt bé. Sr. Boquet simplement dir-li que no es preocupi que no hi haurà manca de
compromís polític sinó tot el contrari, ja li dic que no es preocupi perquè en aquesta nova
legislatura hi haurà una plena implicació política perquè això pugui tirar cap endavant.

Sr. Boquet:
-Implicació política, material, recursos econòmics. A l’anterior legislatura ho diu un informe
dels tècnics que va fracassar, jo no hi era a l’anterior legislatura hi era vostè.

Sr. Alcalde:
-Sí i altres també, com el PP.

Sr. Boquet:
-No, no.

Sr. Alcalde:
-Clar, és així, escolti.
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Sr. Boquet:
-Gràcies.

Sr. Alcalde:
-De res. Gràcies a vostè. Alguna intervenció més?

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sr. García.

Sr. García:
-Jo simplement per manifestar que evidentment un Pla Local d’Igualtat ens incumbeix a tots,
a totes les forces polítiques que tenen representació dins d’aquesta Corporació. Volem agrair
la predisposició que va tenir l’anterior regidora competent de l’àrea perquè ens ha implicat a
tots els grups polítics. Se li va demanar que el seguiment que es pugués fer d’aquet Pla Local
d’Igualtat hi puguessim estar totes les forces polítiques, aquesta comissió que es crearà a
l’efecte per fer aquest seguiment de si s’assoleixen les fites que ens hem marcat dins del Pla
Local, en tot moment se’ns ha mostrat voluntat perquè això sigui així i l’únic que podem
demanar és que amb el nou cartipàs doncs que continuï aquesta entesa perquè, com ja dic,
és un tema que si no ens hi impliquem absolutament tots no aconseguirem les fites que ens
marquem. Gràcies.

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

Sr. Rueda:
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-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Germán.

Sr. Rueda:
-Nuestra explicación va también un poco en el mismo sentido. Nuestro Grupo municipal de
Ciutadans apoyará y votará en sentido afirmativo este segundo plan sometido hoy a
aprobación, no sin antes recordar que desde el año 2008, cuando la Concejalía de
Ciudadanía e Igualdad inició el proceso participativo para elaborar el que fue el Primer Plan
Local de Igualdad y que me gustaría recordar que no fue gratuito, igual que este es
subvencionado pero tiene un coste, desde entonces hasta hoy ha habido más voluntad que
eficacia, voluntad porque se hizo, en el desarrollo de su contenido ¿vale? Entonces, creemos
que no podemos ni debemos convertir este plan de obligado cumplimiento, no lo olvidemos,
en una mera carta a los Reyes, ya que estamos en estas fechas, y los deseos en política no
se piden, se consiguen. Y para conseguirlos es absolutamente necesario el establecimiento
de unas metas temporales que nos permitan, como ya han dicho los compañeros, desarrollar
cada una de las tres fases del plan. Para ello instamos que desde ahora a la regiduría
correspondiente, ahora tengo que mirar a otro sitio por dos cosas, por el baile de sillas y por
otros temas, a establecer el sistema oportuno que permita a todos los grupos políticos que
estamos aquí hoy, contribuir en el desarrollo del plan y que hoy esperamos que se apruebe.
No podemos permitirnos caer en dos ocasiones en el mismo error, o eso esperamos. El
primer plan quedó en poco más que una declaración de intenciones y en este segundo
tenemos las herramientas y la voluntad por parte de todos y de nosotros, por supuesto, para
hacerlo. Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
-Muchas gracias Sr. Germán. Crec que la regidora Martina vol dir alguna cosa.

Sr. Fourrier:
-Sí. Bon dia regidors, bon dia a tothom. Jo deixo la Regidoria de Benestar Social i us ho vull
agrair perquè jo crec que entre tots hem fet una feina, és un pla senzill, que sempre hem
comentat des d’un bon principi, l’hem fet senzill per poder-lo dur a terme perquè el que jo
no pretenia fer era el gran projecte i no poder-lo tirar endavant. Ja tenim l’eina feta i jo estic
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segura que el tirareu endavant i sempre em prestaré pel que sigui, si necessiteu de la meva
ajuda aquí estaré. Moltes gràcies a tots.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sra. Fourrier.

700.- MOCIONS PRESENTADES PELS DIVERSOS GRUPS POLÍTICS

701.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER
L'AMPLIACIÓ DE LA XARXA PÚBLICA DE PUNTS D'ACCÉS WI-FI LLIURE I
GRATUÏT EN CENTRES PÚBLICS DE SALOU
Vista la moció que presenta el Grup municipal de Ciutadans i que es transcriu tot seguit:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La societat del segle XXI viu immersa en la era de la informació, i això ha contribuït, sense
cap dubte, a l'expansió vertiginosa de les noves tecnologies. Avui en dia, les
telecomunicacions han aconseguit un nivell de desenvolupament que està convertint el món
en ciutats globals, en la que la implantació d'Internet està jugant un paper important en la
generació, l'accés i l' intercanvi d'informació en tots els àmbits de la vida moderna: comerç,
educació, cultura, ciència i tecnologia, oci, etc.
L'abaratiment dels equips informàtics i dels serveis d'accés a les denominades autopistes de
la informació ha aconseguit que aquesta tecnologia estigui cada vegada més a l'abast de
creixents sectors socials. La disponibilitat de les transmissions sense fil ha vingut a afegir
noves potencialitats, al facilitar l'accés a la “xarxa” des de pràcticament qualsevol lloc del
nostre planeta.
En aquest context, són ja nombroses les ciutats que han apostat per crear les
infraestructures necessàries per a dotar de cobertura sense fil als seus corresponents
municipis. Així, i per circumscriure'ns a l'àmbit geopolític més pròxim, els serveis públics de
punts d'accés Wi-Fi augmenten en ciutats i municipis.
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Dins d'aquesta línia, molts municipis estan fent una aposta decidida per implantar aquesta
nova tecnologia als seus corresponents àmbits territorials, per a oferir als ciutadans un servei
d'accés universal a la informació, un valor afegit que, a més de contribuir a la qualitat de
vida dels veïns, suposen un atractiu per als visitants potencials i un indubtable increment de
les oportunitats de negoci local.
Ciutadans entén, per les raons exposades, que l'Ajuntament de Salou ha de fer un esforç per
ampliar el servei d’aquesta tecnologia a més zones d’accés públic de les que hi ha
actualment en el nostre municipi com poden ser el Parc Municipal de Carles Buigas, La Masia
Catalana, el Pavelló del Cap Salou o el nou Pavelló, ja que la tecnologia sense fil és cada
vegada més assequible tècnicament i econòmicament, i els costos de la seva implantació no
serien massa onerosos per a les arques municipals, al poder beneficiar-se de múltiples fonts
de finançament externes, al mateix temps que representaria un important benefici social
immediat.
Per l’exposat anteriorment es proposa a l'Ajuntament en Ple els següents
ACORDS
1.- Iniciar per part de l'Ajuntament de Salou les accions i gestions necessàries conduents que
permetin l’ampliació de la xarxa pública en més punts d’accés dels que hi ha en l’actualitat
de Wi-Fi lliure i gratuït a Internet en més centres públics del nostre municipi.
2.- Traslladar la present moció en la seva totalitat i el resultat del present acord al conjunt
de la població a través dels mitjans de comunicació municipals, així com a totes les
associacions i collectius de la nostra localitat.”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, APROVAR aquesta moció.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Sra. Cortés té la paraula per defensar la seva moció.

Sra. Cortés:
-Moltes gràcies Sr. Alcalde. Doncs bé, estem a l’era de les noves tecnologies. La societat viu
immersa al món de la informació, contribuint sens dubte a l’expansió vertiginosa d’aquestes
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noves tecnologies. Els progressos en les denominades tecnologies de la informació que
abasten els equips i aplicacions informàtiques i les telecomunicacions estan aconseguint un
gran efecte en el qual internet està jugant un paper molt important en la generació, l’accés i
l’intercanvi d’informació en tots els àmbits de la vida moderna. El lliure accés a la informació
i al coneixement que aquesta reporta és reconegut com un dret de les persones amb
independència dels seus recursos econòmics i a tal fi les administracions públiques han de
facilitar l’accés a les eines informàtiques en general i de forma especialment important a
internet.
Segons l’informe emès per l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre la promoció i
protecció del dret a la llibertat d’opinió i expressió, internet s’ha convertit en un instrument
indispensable per exercir diversos drets humans, lluitar contra la desigualtat i accelerar el
desenvolupament i el progrés humans, la meta de l’accés universal a internet, drets que ha
portat a nombrosos municipis a engegar ja serveis d’accés a internet públics gratuïts,
respectant el marc de la legislació actual vigent, iniciatives municipals que persegueixen en
tots els casos facilitar l’accés gratuït de la ciutadania a internet, apropant-los addicionalment
als serveis de l’acció local i contribuint a paliar la bretxa digital en determinats sectors de la
població amb dificultats per a l’accés a aquestes tecnologies, drets pels quals es veuen
afavorits, a més de la ciutadania en general, l’àmbit de l’educació o social de forma molt
important en les activitats comercials, el turisme i l’activitat econòmica en general.
Des de Ciutadans som coneixedors dels serveis que ja existeixen i es presten al municipi en
la connexió a internet, tot i així creiem que és insuficient pel correcte servei de la cobertura
que necessiten tots els ciutadans i empreses així com la gran afluència de visitants que cada
any passen per la nostra ciutat. Des del nostre grup esperem que una vegada es realitzi
l’estudi complert de viabilitat tècnica i costos financers per la implementació d’una xarxa de
wi-fi municipal que cobreixi tots els punts i zones de la ciutat amb l’objectiu d’aconseguir
l’accés universal i gratuït a tota la ciutadania, empreses i visitants de la ciutat. Que es
procedeixi a la implementació tècnica del projecte amb independència de les possibles
millores en velocitat i qualitat, que en el marc legislatiu les condicions financeres i possibles
acords amb entitats públiques o privades permetin en el futur millorar aquest servei. Per tot
això exposat qui subscriu presenta al Ple de l’Ajuntament de Salou la següent aprovació:
1.- Iniciar per part de l'Ajuntament de Salou les accions i gestions necessàries conduents que
permetin l’ampliació de la xarxa pública en més punts d’accés dels que hi ha en l’actualitat
de wi-fi lliure i gratuït a Internet en més centres públics del nostre municipi.
2.- Traslladar la present moció en la seva totalitat i el resultat del present acord al conjunt
de la població a través dels mitjans de comunicació municipals, així com a totes les
associacions i collectius de la nostra localitat. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
-Gràcies Sra. Cortés. Alguna intervenció? Sr. Boquet té la paraula.

Sr. Boquet:
-Gràcies. Bé, nosaltres aquesta moció la trobem correcta, ens agradaria quan la Sra. Cortés
demana més punts d’accés si es definiran aquests punts d’accés que vol que hi hagi de
cobertura perquè a la moció demanen punts wi-fi, per exemple hi fica pavelló de Cap Salou o
nou pavelló i no inclou, per exemple la Torre Vella o la zona del mercat municipal, o no
inclou, per exemple, els centres cívics. Vull dir, que a l’hora de definir els espais possibles
potencials on es podria distribuir aquesta nova xarxa wi-fi, que ja ens agrada, però ens
agradaria també concretar més els espais per evitar després que no es facin o deixar alguna
cosa fora. O sigui que nosaltres entenem que tots els equipaments públics municipals, per
exemple tenim que el Centre Cívic i el Triàngle, el Centre Cívic del Mas de l’Esquerrer, si no
s’ha canviat últimament, per exemple, el pavelló centre, que se’n diu ara, no tenia xarxa wifi, tenia l’altra zona de la piscina, els dos pavellons no tenen xarxa w-ifi però tampoc tenen
xarxa telefònica ni ordenador ni comunicacions encara, mercat, Torre Vella, estació, que
venen viatgers. Vull dir, si complementem més tota aquesta zona a nosaltres ens sembla
perfecte i hi donarem suport. Però de cara a concretar més tots els espais, que no se’n quedi
cap fora d’àmbit.

Sra. Cortés:
-Estem totalment d’acord amb el que apunten i és per aquest motiu pel qual ara en
l’explicació del vot hem intentat reconduir una mica el que vam presentar en el seu moment.
Sí que ens vam donar compte que no estàvem presentant tots els punts públics que en
aquest cas podia arribar aquesta xarxa gratuïta però també hem posat, a l’explicació del vot,
que hem de tenir en compte les condicions financeres i possibles acords amb entitats
públiques, com en aquest cas els Fons de Garantia Europeus, que en aquest cas seran els
tècnics a qui correspondrà per tal de rebre aquestes subvencions. És a dir, que nosaltres el
que posem és damunt de la taula una necessitat a nivell municipal i creiem que a qui li
correspon en aquest cas desenvolupar-ho és als tècnics corresponents i ja els hi avancem
que a data d’avui els Fons Europeu i, concretament, la Fundació Horizon i la Fundació Feder
tenen subvencions habilitades a l’efecte. Gràcies.

Sr. Boquet:
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-Només com a anècdota o com a informació dir que avui el municipi de Valls ha obert wi-fi
gratuït a tot el centre històric i comercial del municipi.

Sr. Alcalde:
-Molt bé.

Sr. García:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Digui.

Sr. García:
-Molt breument. Simplement per manifestar que Ciutadans pot comptar amb el recolzament
del Grup municipal que represento, del PP, respecte a la moció que es presenta perquè
considerem que al final del que estem parlant és d’una millora pels nostres veïns i és una
millora pels nostres visitants i, com no podia ser d’una altra manera, el grup municipal que
represento votarà a favor de la moció.

Sra. Cortés:
-Moltes gràcies.

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

Sr. Barragán:
-Sí, bon dia, bé, bona tarda ja, a tots els assistents, regidors. Jo volia puntualitzar dos
temes. En principi, el que és el text de la moció nosaltres també hi donarem el nostre suport
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perquè no suposa realment cap handicap al projecte que ja va iniciar aquest equip de govern
a l’any 2010, i ara ho puntualitzaré. El que passa és que m’he quedat sorprès en la seva
exposició de la moció perquè no és el que diu la moció, vostè està extenent aquesta wi-fi no
només a centres públics, com diuen del Parc Municipal, carrer Carles Buigas, la Masia
Catalana, el pavelló de Cap Salou, el nou pavelló, sinó que vostè ha dit, almenys m’ho ha
semblat sentir, que és estendre el wi-fi a tot el municipi. Haurien de saber que una cobertura
wi-fi gratuïta està supeditada a un conveni regulador marcat per la Comissió Nacional del
Mercat i la Competència, l’antiga Comissió Nacional del Mercat de la Telefonia. Què vol dir
això? Que una wi-fi gratuïta només es pot posar a centres públics i, sobretot, ho diu ben
clar, que només es pot destinar sempre i quan no s’interfereixi en la resta de negoci de les
operadores. Per tant, hem de ser molt prudents, no podem estendre la wi-fi a tot el
municipi, només als centres públics sempre i quan no puguin anar orientades a l’ús
residencial, amb això no confonguem a la gent. Per tant, sí que estic d’acord amb el text de
la seva moció, amb el que no estic d’acord és amb la seva exposició, això seria avui
pràcticament impossible.
I també vull puntualitzar dos temes més. Seria impossible perquè no ho permet la llei, no ho
permet en aquests moments. Després dir que també la wi-fi pública a part de no estar
orientada a un ús residencial ha de tenir també un rendiment limitat. Què vol dir això? Que
tu no pots a través de la wi-fi oferir, per exemple, el que a tothom li agrada, per tal que
tothom ens entengui, baixar-te una pellícula o música, tu això no ho pots permetre, tu
només pots permetre un ús molt restringit per tal que la gent pugui navegar, que pugui
baixar el seu correu i poca cosa més. Per tant, no és el servei que diguem que es podria
donar.
Ja dic que nosaltres a l’any 2010 vam iniciar el que vostès demanen, sí que és cert que
falten alguns espais públics però també s’ha de dir el perquè. En aquest moment tenim 38
punts de wi-fi públics a Salou, que és molt, és un municipi dels que conec de la nostra zona,
que som pioners, som dels que més wi-fi públiques tenim. Penseu que tenim, entre d’altres
llocs, la platja de Llevant complerta, la platja de Ponent, tot el que és la façana marítima,
tant de Ponent com de Llevant, i després tots els centres, com per exemple Teatre Auditori,
tota la installació on estem que és Ajuntament, TAS, Centre Cívic, etc. També tenim el
pavelló d’esports central, tenim les oficines de turisme, tot el TAS, a la plaça Europa, tenim a
la Policia, tenim al Patronat de Turisme, tenim el Centre Atenea, tenim la Masia Tous, tenim
el camp de futbol, tenim la biblioteca municipal, ja dic que tenim 38 punts wi-fi avui en dia.
Per què no en tenim més? També s’ha de saber que tu per tenir un punt d’accés amb
garanties avui en dia amb l’ADSL és molt difícil poder donar aquest servei. Què es necessita?
Es necessita la fibra òptica, tot això ha d’anar suportat amb una xarxa de fibra òptica que és
el que avui no tenim i ara explicaré el perquè. Què vam tenir que fer? L’Ajuntament a l’any
2010, per això ho deia, ens vam beneficiar d’uns fons estatals de 270.000 €, i això va servir
per estendre una xarxa de fibra òptica, es va fer un projecte que justament unia totes les
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installacions municipals que en aquell moment es van considerar. Amb això què
aconseguim? No només aconseguim wi-fi sobre aquesta fibra òptica perquè, clar, primer
necessites que t’arribi un ample de banda suficient per tal de poder oferir la cobertura. Què
aconseguim? No només aconseguim wi-fi sinó que aconseguim una millora en les
comunicacions internes de l’ajuntament, tant a nivell telefònic com a nivell de dades, del que
és el contacte intern de l’ajuntament en el que són els programes informàtics. Això es va
prioritzar i ja dic que com en aquell moment en aquest municipi no hi havia xarxa ADSL,
perdó, xarxa de fibra òptica, vam tenir que fer una xarxa pública privada nostra, del propi
ajuntament. Ara estem en una altra situació de la que estàvem al 2010, ara tenim una altra
situació i és que puc anunciar en aquest moment i fruit d’unes intenses reunions i
negociacions, encapçalades per l’alcalde, que hem aconseguit, i axò és d’aquesta setmana,
que per fi les operadores es fixin en Salou. Tenim en aquest moment dues operadores de
telefonia que han demanat ja les llicències corresponents per estendre fibra òptica al
municipi de Salou, cadascuna amb diferents projectes i n’hi ha una altra, no de les
operadores que avui dia coneixem tots, també una altra operadora, en aquest cas privada
del sector turístic, que també estendrà fibra òptica al municipi de Salou, cadascuna amb el
seu projecte, pot ser que en alguns carrers hi hagi alguna operadora que arribi, pot ser que
en d’altres no. Però, bàsicament es pot dir que tot el nucli urbà central de Salou estarà
cobert per una xarxa de fibra òptica a finals del primer semestre d’aquest any. Això permetrà
a l’ajuntament, sobre aquesta xarxa de fibra òptica poder installar els acces points, que
diuen, que és per poder oferir wi-fi, insisteixo, sobretot que quedi molt clar, en els punts on
ens permet la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència, sobretot que quedi ben clar
que no és per poder oferir wi-fi pública a qualsevol ciutadà.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Barragán. Sra. Cortés per allusions.

Sra. Cortés:
-Gràcies. En primer lloc comentar-li que sí que som conscients que en el seu dia hi va haver
una subvenció de 270.000 €, a nivell estatal, i que això va donar lloc a nou punts d’accés
d’internet a l’any 2010, és per aquest motiu que nosaltres informant-nos al respecte hem vist
que hi ha fonts europeus, que en aquest cas són Horizon i Feder, que també estan ara
mateix donant subvencions als municipis pel fet d’installar-se tot el que és el tema del wi-fi.
Per tant, en aquest cas, si convé us posarem en coneixement de forma més concreta perquè
en aquest cas hi puguem optar. Això per una part.
Per l’altra part, avui dia diu que hi ha 38 punts d’accés, tots són públics, en tot moment, i
aclareixo en aquest cas, si és que no s’ha entès així, en tot moment ens hem referit a

 97
106
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

²586E6I43406N0R3V0MBO£»
²586E6I43406N0R3V0MBO£»
586E6I43406N0R3V0MBO

586E6I43406N0R3V0MBO

 SECZI0SX

 7759/2015

29-12-15 09:16

centres públics. Però només comentar-li una cosa també al respecte, ara mateix, de la
mateixa forma que la Fundació Feder i el que és l’Horizon estan donant fons europeus per
municipis, hi ha un càmping aquí al municipi de Salou, ho dic perquè les empreses privades
també estan optant a subvencions en aquest aspecte, hi ha un càmping ara mateix aquí a
Salou, suficientment gran i que coneixem tots, que en aquest cas han demanat ja, ho han
sollicitat, i penso que és bastant quantiosa la subvenció que poden rebre. Per tant, crec
oportú el fet que nosaltres també puguem optar a aquesta subvenció. Gràcies.

(EN AQUEST MOMENT EL REGIDOR SR. DANIEL LÓPEZ GARCÍA MARXA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA)

Sr. Barragán:
-Simplement per acabar i aclarir-ho, sí que en som coneixedors que existeixen aquests fons
europeus. Una cosa és que existeixin i l’altre que t’ho donin perquè normalment és molt
difícil ja que els fons europeus normalment prioritzen, sobretot, per l’abast més que local
sobretot supralocal, intenten que es beneficiïn més municipis que el propi. Això és difícil, ja
dic que es pot demanar, en som coneixedors, el que passa és que nosaltres també, com he
dit abans, fruit d’aquestes negociacions insistents encapçalades per l’alcalde amb les
companyies de telefonia, realment crec que no és necessari obrir carrers per posar fibra
òptica perquè és el que ens tocaria a nosaltres, tenir que obrir carrers, quan hi haurà tres
companyies en aquest moment i segurament n’hi haurà una quarta pròximament, que a
través de les canalitzacions que ja existeixin tindrem fibra òptica. Per tant, no ho veig
necessari, per això nosaltres ho vam paralitzar però de fet, ara estem en disposició, en les
últimes obres que s’han fet, estem en disposició que al Parc de Salou, al parc de Carles
Buigas, que vostès també anomenen, estem en disposició de poder oferir també la fibra
perquè ja vam tenir la previsió d’installar fibra en aquell parc. Per tant, ara només falta
comprar l’acces point que dóna cobertura a tot el parc, això és el projecte que estàvem
esperant, una vegada aprovat el pressupost de l’any 2016, perquè ja estava previst poder-lo
comprar.

Sr. Alcalde:
-Molt bé. Ens donem per illustrats.
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800.- ASSUMPTES URGENTS

El vicesecretari informa que hi ha dos punts urgents, i que per tal de poder debatre’ls i
sotmetre’ls a votació caldrà aprovar prèviament, per majoria absoluta, la urgència de
cadascun dels punts.
801.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA RELATIUS AL NOMENAMENT DE
TINENTS D’ALCALDE, NOMENAMENT DE MEMBRES I PERIODICITAT DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL I DELEGACIONS DE L’ALCALDIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
ORGANITZACIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL, CREACIÓ D’ÀREES, DELEGACIONS, COMISSIONS
INFORMATIVES I ASSIGNACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
De conformitat amb l’article 823 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, el
Ple de l’Ajuntament, per 10 vots a favor (7 de CIU i 3 del PSC) i 8 vots en contra (3 de C’s, 2
del PP, 2 d’ERC i 1 de Guanyem Salou), i per no assolir-se la majoria absoluta, no aprova la
urgència d’aquest punt.

802.- MOCIÓ DE L’ALCALDIA PER NOMENAR REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN
DIVERSOS ORGANISMES
De conformitat amb l’article 823 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, el
Ple de l’Ajuntament, per 10 vots a favor (7 de CIU i 3 del PSC) i 8 vots en contra (3 de C’s, 2
del PP, 2 d’ERC i 1 de Guanyem Salou), i per no assolir-se la majoria absoluta, no aprova la
urgència d’aquest punt.

900.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?
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Sr. Boquet:
-Aquí podem parlar per allusions?

Sr. Alcalde:
-Sí, i tant.

Sr. Boquet:
-Home, li hauríem votat en contra tant si haguessin sigut els 21 o els 33. Vull dir que no
queda bé, entenem l’oposició, que acabar d’arribar aquí i ens donen els papers per aprovar,
no queda bé. Doncs per això li voten en contra.

Sr. Alcalde:
-Molt bé.

Sr. Boquet:
-Encara que haguessin estat tots, vull dir que no depèn d’això. Vull dir que no és tan urgent,
entenem que potser hauria sigut molt més urgent, enlloc de passar això que haguéssim
pogut parlar dels pressupostos que no se n’ha parlat. Quins motius hi havia per no passar els
pressupostos?

Sr. Alcalde:
-Si entrem a les preguntes.

Sr. Boquet:
-Sí ja aprofito per fer-li que la tenia prevista fer. Gràcies.

Sr. Alcalde:
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-Doncs escolti, miri, és molt senzill, si es configura un nou govern i enteníem que dins
d’aquest nou govern s’havia de tractar el tema dels pressupostos i una vegada que es
tracten a nivell de govern, com sempre s’ha fet i es farà i es continuarà fent, hi estiguem
nosaltres o hi estiguin uns altres, doncs una vegada que el govern coneixi aquests
pressupostos donarà coneixement, un esborrany, a l’oposició. Per tant, com no hi hem
arribat perquè les negociacions havien anat com havien anat en aquest punt jo crec que
primer ho ha de saber el govern, simplement és per això. Per una qüestió de timing, de
calendari, de tempus. Alguna intervenció més?

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Ha acabat vostè Sr. Sandro?

Sr. Boquet:
-Volia fer una altra pregunta.

Sr. Alcalde:
-Doncs acabi vostè.

Sr. Boquet:
-Es va informar i ens vam reunir per parlar sobre el tema de la sentència del TSJC, en relació
al tema de Barenys, ens va dir que tindria una reunió amb l’ACA i altres per veure quina era
la situació, les mesures o què faria l’ajuntament al respecte. A veure si després d’aquesta
reunió, ha tingut clar què es farà amb el tema del barranc, vista la reacció de la Generalitat o
de l’ACA i quina és la postura que pren l’ajuntament de cara al nou plantejament, si n’hi ha,
del tema del barranc de Barenys.

Sr. Alcalde:
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-De reunions n’hi ha hagut diverses, una ha sigut amb el delegat del Govern, per saber a
veure quina era la posició del Govern en relació a la sentència, ja se’ls hi va informar que ara
estem en un procés on el que s’ha fet ha sigut fer un aclaramient de la mateixa. També
s’han fet reunions a nivell tècnic, no polític, amb la Comissió Mixta Generalitat de Catalunya i
Ajuntament de Salou que era la que feia el seguiment del conveni i de les inversions que es
venien fent. I recentment, el Lluís Serra, ahir justament, m’informava de com havia anat
aquesta reunió, ells la valoren molt positivament, nosaltres també la valorem molt
positivament i estem a l’espera que el jutge ens determini el què, perquè entenem que ab
initio no afectaria al que és de la via del tren cap a baix, entenem que no, i, per tant, ens
podria permetre continuar amb el procés d’expropiació prèviament fent un canvi del que
seria una modificació del que seria el conveni per una qüestió d’adscripció a la finalitat de les
properes expropiacions. Per tant, jo crec que la línia és bona i podria ser positiva, ara estem
a l’espera que el jutge ens ratifiqui aquesta situació i que no digui després, escolti miri,
entenem que també afecta a la part de baix i, per tant, tota la feina feta no serveix per a res
i, llavors, hauríem de buscar una altra solució. Aleshores estem en aquesta situació. Però jo
crec que per saber això no cal esperar el plenari, no passa res, però jo crec que igual que va
venir vostè a parlar amb mi de la proposta que feia de les allegacions en relació al Pla
director, no hi veig cap inconvenient en poder parlar de tot això.

Sr. Boquet:
-Ja ho hauríem provat però com que el primer dia vam tardar quatre dies per tenir hora i
avui arribava el Ple vam considerar que potser avui aniria més ràpid.

Sr. Alcalde:
-Jo tinc una agenda molt complicada.

Sr. Boquet:
-Ja, ja.

Sr. Alcalde:
-No puc anar pels bars a prendre cafè. Ho dic per mi, eh, no puc. Bé, alguna qüestió més?

Sr. García:
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-Sí Sr. Alcalde. De manera muy breve me gustaría dar una explicación muy sucinta de qué
ha motivado nuestro voto en contra respecto a la urgencia de las dos cuestiones que se han
puesto encima de la mesa como urgentes y es que consideramos que, evidentemente, no
son cuestiones de interés general para este municipio, al final son cuestiones que obedecen
a un interés estrictamente político. Usted como alcalde maneja los tiempos como mejor le
conviene y usted como alcalde ha decidido cuando debían firmar ese pacto de gobierno.
Todos sabíamos que se iba a firmar este pacto de gobierno y lo podían haber firmado antes,
esperaron a después de las elecciones generales, no sabemos el motivo, ustedes lo sabrán y
yo tampoco se lo pregunto. Pero, evidentemente, lo que usted no puede traer a este Pleno
son cuestiones que considera urgentes cuando no lo son. Mire, el tema de que no se dé
cuenta del Cartapacio Municipal en nada va a afectar al funcionamiento de esta Corporación
y el tema de que no se aprueben los nuevos representantes en diversos organismos
municipales tampoco va a afectar al funcionamiento de esos organismos, van a seguir
funcionando igual. Por lo tanto, el Grupo municipal del PP ha querido votar en contra de la
urgencia por esos dos motivos.

Sr. Alcalde:
-¿Me permite un momento Sr. García?

Sr. García:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-A ver, acabo de escuchar una cosa que usted ha dicho, que la formación de un gobierno
municipal no es de interés general municipal. No tengo nada más que decirle. Lo ha dicho
usted.

Sr. García:
-Evidentemente Sr. Granados le puedo recordar que yo mismo presenté un artículo de
opinión cuando se estaba confeccionando el Boletín Municipal que ustedes censuraron y en
ese artículo de opinión ¿sabé de qué hablaba yo? De la ruptura del pacto de gobierno. ¿Sabe
cuáles fueron los motivos que ustedes alegaron para denegarme que se publicase ese
artículo de opinión? Fue precisamente eso, ustedes me decían que esa no era una cuestión
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de interés municipal, ustedes me lo dijeron a mí y me censuraron el artículo. Entonces, oiga,
que usted tenga diferente vara de medir o se aplique el cuento como mejor le interese es
que ya está bien Sr. Granados, ya está bien.

Sr. Alcalde:
-En fin Sr. García me parece que se confunde todo. Siga usted, por favor porque si no al
final vamos a hablar de no sé qué.

Sr. García:
-Si le parece procedo a las preguntas que tenía.

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sr. García:
-A ver, ayer pudimos ver, como ya se ha hablado hoy en este Pleno, como parece ser que va
a existir finalmente un sometimiento por parte de Junts pel Sí a las demandas de la CUP. Al
ver eso nosotros lo primero que hicimos fue entrar en la página web del Ayuntamiento de
Salou y pudimos ver que se había emitido una nota de prensa por parte del Ayuntamiento de
Salou y la nota de prensa nos dejó un poco confusos Sr. Alcalde, un poco confusos y por eso
le voy a hacer ahora esta pregunta.
En primer lugar, vemos que textualmente dice, en su punto primero: “Expressar la més
profunda preocupació per aquesta situació creada, així com el més rotund desacord.” Punto
tercero: “Esperar que aquesta mala notícia pel territori finalment no es confirmi.” Perfecto,
punto cuarto: “No obstant això altres fonts solvents han traslladat una informació més
tranquilitzant en el sentit que el que es pretén és la creació d’un grup de treball”. Bueno,
usted primero nos alarma a todos y después nos tranquiliza y nos dice que tranquilos, que
aquí está todo controlado y que no pasa nada. Entonces nuestra preocupación, nuestra
pregunta como grupo municipal es que dado que estamos hablando de una cuestión que yo
creo que nos incumbe a todos, nos preocupa a todos los Grupos municipales i a todos los
vecinos y ciudadanos de Salou, es a ver si nos puede explicar, en primer lugar, cuáles son
esas fuentes solventes y, en segundo lugar, esa creación de un grupo de trabajo en qué
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consiste o qué es lo que se va a debatir allí o hacer. Usted lo afirma con total contundencia,
entonces nos gustaría que nos respondiese.

Sr. Alcalde:
-Sí, a ver, yo puedo entender que usted no lea bien la prensa y no se había enterado todavía
que existen dos noticias que, en un principio, podían ser contradictorias. La A, salió una
noticia en prensa diciendo que quedaba paralizado el proyecto del BCN World. Y la B, la
vicepresidenta del Govern hizo una rueda de prensa para aclarar que no quedaba paralizado
sino que lo que se hacía era que se crearía un grupo de trabajo para aprobar definitivamente
esto. Davant aquesta contradicció de notícies hi ha dos pronunciaments, com no pot ser
d’una altra manera, per tant Sr. García, yo que usted no entienda estas noticias lo siento
pero creo que no le puedo contestar a esto. Però ja l’hi he aclarit el perquè jo he fet dos
aclariments. I en quant a les fonts, són fonts del Govern qui m’ho van traslladar, escolti,
fonts del Govern em van traslladar que realment del que es tractava era de crear un grup de
treball. Però clar, és que aquesta font del Govern, què vol que li digui? Si a la premsa, no sé
on la va mirar vostè o no, resulta que la pròpia vicepresidenta, la Sra. Munté, ho diu en roda
de premsa, escolti, més directa que aquesta, ella és la vicepresidenta del Govern.

Sr. García:
-Entonces podemos estar todos tranquilos. Tenía una segunda cuestión Sr. Alcalde y es que
nos han llegado quejas, por parte de los vecinos de Cap Salou, respecto al uso que se le está
dando últimamente al Centre Cívic del Triangle. Yo le transmito simplemente lo que a
nosotros nos han trasladado, no tengo el conocimiento expreso porque yo evidentemente no
vivo en esa zona, pero son las quejas que a mi me han llegado y es que parece ser que, por
decirlo de alguna manera, pues no se está haciendo el uso más adecuado de ese centro
cívico y eso está generando molestias entre vecindario de la zona. Yo no sé si ustedes, como
equipo de Gobierno, tienen conocimiento de este tema o no, yo simplemente le traslado las
quejas que a mí me han llegado.

Sr. Alcalde:
-Bien, la verdad es que no conozco quejas, a mi no me ha llegado ninguna, tampoco
sabemos en qué consisten, supongo que a usted no se la habrán dicho porque ha hablado
sólo de forma genérica, no tengo que poner en duda que esto sea así pero cuando nos
lleguen esas inquietudes, quejas o sugerencias por parte de los vecinos pues evidentemente
les atenderemos.
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Alguna pregunta més? Si no hi ha res més, una vegada acabat el torn de precs i preguntes,
en nom de la Corporació desitjar a tots els regidors i regidores que tinguin unes bones
festes, un Bon Nadal, que gaudeixin de la companyia dels familiars en uns dies molt
entranyables, com són les Festes de Nadal y desitjar a tots plegats que tinguin un gran èxit
durant el 2016 i que la comunitat salouenca gaudeixi d’un gran progrés aquest any. Al públic
també li traslladem aquesta felicitació i aquest desig, com no, i també a tota la població de
Salou. Gràcies i s’aixeca la sessió.

Sr. García:
-Sr. Alcalde, simplement adherir-nos a la seva manifestació i, com no podia ser d’una altra
manera, doncs també felicitar aquestes festes a tots els veïns de Salou, a tots els regidors i
regidores d’aquest ajuntament, a tota la premsa, a totes les persones que ens acompanyen
en aquests plenaris, al Sr. Barragán també, com no podia ser d’una altra manera, clar que sí,
i en definitiva, desitjar que al proper exercici obtinguem més fruits polítics que els que s’han
obtingut durant aquest exercici.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. García. Que tinguin unes bones festes.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 15:35, 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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