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Interessat de l'expedient

Assumpte
Acta de la sessió AYT/PLE/14/2015

Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2015
****************************************************************
A l’Ajuntament de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores, del dia 25
de novembre 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
M. DE LOS REYES PINO MOTA
JOSÉ ÁNGEL SUSÍN DIAZ
GERMÁN RUEDA RUEDA
J. ANTONI BRULL CASTELL
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 DANIEL LÓPEZ GARCÍA

Actua el vicesecretari, Sr. ENRIC OLLÉ BIDÓ.
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Hi assisteix també l’interventor accidental, Sr. IVAN ANDREU BARBERÀ.

El president declara oberta la sessió. Seguidament s’entra a l’examen de l’ordre del dia,
adoptant-se els següents acords:

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 28 D'OCTUBRE DE 2015 I DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA, EL DIA 28 D'OCTUBRE DE 2015
Vistes i llegides les actes del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 28 d’octubre de 2015 i
del Ple celebrat, en sessió extraordinària, el dia 28 d’octubre de 2015, el Ple de l’Ajuntament
les APROVA, per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 4638 FINS AL NÚMERO
5077 DE L'ANY 2015
Es dóna compte dels decrets des del número 4638 fins al número 5077 de l’any 2015. El Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

300.- SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES
ELECTORALS, AMB MOTIU DE LES ELECCIONS A LES CORTS GENERALS DEL DIA
20 DE DESEMBRE DE 2015

Identificació de l’expedient
Expedient 7136/2015, relatiu al sorteig públic per a la designació dels membres de les meses
electorals, amb motiu de les eleccions a les Corts Generals del 20-12-2015.
Tràmit: sorteig públic

Fets
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1. Publicació del Reial Decret 977/2015, de 26 d´octubre, pel qual es convoquen eleccions a
Corts Generals per al 20-12-2015 (BOE núm. 257 - 27-10-2015).
2.Vist l’informe del vicesecretari de l’Ajuntament, de data 16 de novembre de 2015.

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

Al Ple de l’Ajuntament es procedeix a realitzar el sorteig públic per a la constitució de les 25
meses electorals d´aquest municipi (publicades al BOP de Tarragona núm. 253 de data 0211-2015), com a membres de mesa, per al càrrec de President i Vocal, entre els electors
inclosos en el Cens Electoral de Salou que reuneixen les condicions requerides per
normativa, un cop complertes les formalitats legals establertes.

(EL RESULTAT DEL SORTEIG CONSTA A L’ACTA ORIGINAL)
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400.- ASSUMPTES D’HISENDA I GESTIÓ ECONÒMICA

401.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L'INTERVENTOR DEL TERCER
TRIMESTRE DE 2015 SOBRE EL PLA DE SANEJAMENT ECONÒMIC I FINANCER
2013-2016
Vist l’informe de l’interventor de l’ajuntament, que es transcriu tot seguit:
“Juan Manuel Hernández Vallejo, Interventor de l’Ajuntament de Salou, pel que fa a l’informe
del Tercer Trimestre de 2015 del Pla de seguiment del Pla d’ajust aprovat per l’Ajuntament
de Salou en el ple d’octubre de 2012.
INFORMO
PRIMER.- Antecedents i context de la redacció d’aquest informe
En el ple municipal del 29 d’octubre de 2012, l’Ajuntament de Salou va aprovar un Pla de
sanejament econòmic i financer que, a l’hora, constitueix el Pla d’ajust requerit segons la
legislació vigent, per ampliar de 60 a 120 mensualitats la devolució de la liquidació negativa
de la Participació en els tributs de l’Estat.
L’esmentat pla compren el període 2013-2016 i s’ha informat trimestralment.
SEGON.- Evolució del Pla d’ajust des del darrer trimestre fins a la data d’avui
Pel que fa als ingressos ordinaris no hi ha incidències significatives en la liquidació dels
tributs municipals, que es van desenvolupant d’acord a les estimacions pressupostàries.
Pel que fa a la despesa ordinària tampoc hi ha novetats respecte a la previsió ni al marc
pressupostari.

CONCLUSIÓ.
L’execució del Pla funciona amb normalitat segons el previst.”

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
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402.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L'INTERVENTOR DEL TERCER
TRIMESTRE DE 2015 RELATIU AL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE
PAGAMENT ALS PROVEÏDORS. LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MESURES DE
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT

Vist l’informe de l’interventor de l’Ajuntament, que tot seguit es reprodueix literalment:

“
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El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

403.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS, ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I
RECAPTACIÓ I CALENDARI FISCAL PER A L'EXERCICI 2016

En compliment d’allò que disposen els articles 15,16, i 17 del Reial Decret legislatiu 2/2004
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, vistos els informes tècnics i
econòmics referenciats en l’article 25 del mateix text, vist el dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda i Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 16 vots a
favor (8 de CiU, 4 de C’s, 3 del PSC i 1 de Guanyem Salou) i 4 abstencions (2 del PP i 2
d’ERC), el següent:
PRIMER.- Aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals i l’Ordenança General de Gestió
Tributària i Recaptació per a l’exercici 2016 i la modificació del calendari fiscal 2016, que
queden redactades com es transcriu a continuació.
SEGON.- De conformitat amb allò que disposa l’esmentat article 17 del Text refós de la Llei
d’hisendes locals, aquest acord provisional emès pel Ple de la Corporació, així com el referit
text de les modificacions a dalt esmentades, s’exposaran al públic al tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils, a fi que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar qualsevol allegació que estimin oportuna.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
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Article 7 - Tipus de gravamen i quota
a) Tipus de gravamen:
1- El tipus de gravamen per als béns de naturalesa urbana serà del 0,763% quan es tracti
de béns de naturalesa urbana i del 0,793% quan es tracti de béns de naturalesa rústica.
2.- El tipus de gravamen per als béns de característiques especials serà el de 1,19 %. La
quota íntegra serà el resultat d’aplicar el tipus de gravamen a la base liquidable.
La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions
previstes a l’article següent i que siguin d’aplicació.
Article 8 - Bonificacions
3 –Els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de famílies nombroses tindran
sobre la quota íntegra de l’Impost el percentatge de bonificació que s’estableix al quadre
adjunt, sempre que es compleixin tots els requisits que s’indiquen a continuació:
Valor cadastral
Fins a 55.000 €
55.001 € a 78.000 €
78.001 € a 90.000 €
90.001 € a 95.000 €
95.001 € a 111.000 €
111.001 € a 133.000 €
133.001 € a 155.000 €
155.001 € a 189.000 €
189.001 € a endavant

% bonificació
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
5%

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 5 - Exempcions, reduccions i bonificacions
5.- Els vehicles amb motor que consumeixen combustibles GLP, GNL o GNC, o amb
tecnologia tipus híbrida –gasolina/elèctric o dièsel/elèctric- gaudiran d’una bonificació del
50% de la quota de l’impost. Per gaudir d’aquesta bonificació els interessats han
d’acompanyar a l’escrit de sollicitud, fotocòpia de la documentació tècnica del vehicle.
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6.- Els vehicles amb motor elèctric - gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de
l’impost. Per gaudir d’aquesta bonificació els interessats han d’acompanyar a l’escrit de
sollicitud, fotocòpia de la documentació tècnica del vehicle.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALLACIONS I OBRES
Article 2- Exempcions i bonificacions
Punt d) Es podrá aplicar una bonificació de fins un 95 % de la quota de l´impost a favor de
les contruccions, instal.lacions o obres que siguin declarades d´especial interés municipal per
les obres de rehabilitació (inclou les d’aprofitament energètic) i arranjament de façanes per
un deteriorament evident, segons informe dels Serveis Tècnis Municipals, en zones urbanes
ja consolidades i que comportin una noves obres de reurbanització i millora urbana, prèvia
aprovació d´un pla municipal d´ inversió en infraestructures viàries. Aquesta bonificació
correspondrà al Ple de la Corporació i s´acordarà, previa sol.licitud del subjecte passiu, per
votació favorable de la majoria simple dels seus membres.
Punt e) Es pordrà aplicar una bonificació fins el 50 % de l´impost a favor de les
contruccions, instal.lacions o obres, en les obres de rehabilitació (inclou les d’aprofitament
energètic) o arrenjament de façana d´edificis que tinguin una antiguetat superior a 25 anys
i un deteriorament evident, segons informe dels Serveis Tècnics Municiplas. Aquesta
bonificació correspondrà al Ple de la Corporació i s´acordarà, previa sol.licitud del subjecte
passiu, per votació favorable de la majoria simple dels seus membres
Article 5 – Gestió
3-El pressupost de referència consisteix en la suma dels mòduls de referència (Mr) de cada
part de l’obra.
El mòdul de referència s’obté de multiplicar el mòdul bàsic aplicable a la comarca del
Tarragonès (MbT) pels diferents coeficients correctors propis de la seva part d’obra o
construcció, essent:
A.1) Mòdul bàsic Tarragonès (MbT) 461,70 €
Com que aquest mòdul aplicat entra en vigència cada 1 de gener de l’any en curs i
aquesta ordenança es revisa en el mes de setembre per a la seva entrada en vigor l’ 1 de
gener de l’any vinent, és necessari actualitzar el mòdul A.1) a l’IPC. Es prendrà com a
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referència IPC català de l’Institut Nacional d’ Estadística de l’ any anterior respecte a l’any de
l’aplicació del mòdul.
A.2.) Increment de preus de consum català (any anterior)=

-0,7 %

A) MÒDUL BÀSIC TARRAGONÈS ACTUALITZAT A SALOU (MbTS) = 458,47 €
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
Article 1 – Fet imposable
7-. No es produirà la subjecció a l’impost amb ocasió de les aportacions o transmissions de
béns immobles efectuades a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, SA, regulada a la disposició addicional setena de la Llei 9/2012,
de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crédit, que s’hagin transmès,
d’acrod amb l’establert a l’article 47 del Reial Decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel que
s’estableix el règim jurídic de les societats de gestió d’actius.
No es produirà la subjecció a l’impost per les aportacions o transmissions realitzades per la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A., a entitats
participades directa o indirectament per l’esmentada Societat al meny en un 50 per cent del
capital, fons propis, resultats o drets de vot de l’entitat participada en el moment
immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.
No es produirà la subjecció a l’impost amb ocasió de les aportacions o transmissions
realitzades per la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuraon Bancaria
S.a., o per les entitats constituides per aquesta per complir amb el seu objecte social, als
fons d’actius bancaris, a que es refereix la disposició addional desena de la Llei 9/2012, de
14 de novembre.
No es produirà la subjecció a l’impost per les aportacions o transmissions que es produeixin
entre els esmentats Fons durant el periode de temps de manteniment de l’exposició del
Fondo de Reestructuración Ordenanda Bancaria a los Fondos, previst a l’apartat 10 de
l’esmentada disposició addicional desena.
En la posterior transmissió dels immobles s’entendrà que el nombre d’anys al llarg dels
queals s’ha posat de manifest l’increment del valor dels terrenys no s’ha vist interromput per
causa de la transmissió derivada de les operacions previstes en aquest apartat.
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Article 4 - Exempcions
c) Les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual
del deutor hipotecari o garant del mateix, per la cancellació de deutes garantides amb
hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contractades amb entitats de crèdit o qualsevol altra
entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits
hipotecaris.
Tanmateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en les que es donin els
requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecaries judicials o notarials, i les
transmissions o dacions en pagament a favor d’un tercer autoritzat i imposat per l’entitat
creditora (consulta vinculant V0324-15 DGT).
Article 5 – Bonificacions
1- Gaudiran d’una bonificació del 75 % de les quotes corresponents per l’habitatge habitual i
els seus annexos en les transmissions de terrenys i transmissions o constitucions de drets
reals de gaudi limitatius de domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels
descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, sempre que aquests
estiguin empadronats a l´ habitatge objecte de transmissió, en el moment de l’acreditament
de l´impost previst en el art.8 d’aquesta ordenança.
Aquesta bonificació sempre ha de tenir el caràcter de pregada, i, una vegada concedida,
sortirà efecte vers la liquidació, si encara no s’ha practicat, o bé com a devolució de part de
la quota ingressada. Caldrà demanar-ho dintre del termini legalment concedit per efectuar
l’autoliquidació de l’Impost i el fet de la seva presentació no eximirà de l’obligació de satisfer
la quota sens perjudici de la posterior devolució de part de la quota en cas de procedir al
reconeixement de la bonificació.
Article 6 - Base imposable
2- El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de multiplicar el nombre
d'anys en què es generi l’increment de valor pel percentatge anual, d’acord amb la següent
classificació:
a) Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre 1 i 5 anys
2,80%
b) Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre 6 i 10 anys
2,60%
c) Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre 11 i 15 anys
2,35%
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d) Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre 16 i 20 anys
2,10%

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 7 – Tarifa
Epígraf onzè: Taxes drets d’examen per a la provisió de places o llocs de treball:
Borses de treball: import de les taxes a determinar per les bases oportunes. Exempció de la
taxa a persones que no percebin cap contraprestació econòmica superior al salari social
establert en normativa vigent.

ORDENANÇA FISCAL 12
TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS DE
TITULARITAT MUNICIPAL
Article 7 - Quota tributària
2- Lloguer de nínxols individuals
Concessió
temporal 3
anys

Concessió
temporal 5
anys

2a planta (blocs 3, 4 i 5)

302 €

503 €

3a planta (blocs 3, 4 i 5)

143 €

239 €

263€

439€

272 €

453 €

Tarifa ordinària

1a planta (bloc 5)
Tarifa reduïda
2a planta (blocs 1 i 2)
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129 €

215 €

En el cas de lloguer de nínxols comporta el pagament de les taxes vigents de conservació,
establertes en el punt 3 , en el moment de formalitzar el contracte de lloguer en un sol cop i
per tot el període del lloguer.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTALLACIONS I ESPAIS
MUNICIPALS
Article 6 - Quota tributària
6.9 - PALAU DE CONGRESSOS: TEATRE AUDITORI, SALES I AULES
Exempt*
- Les Entitats i Associacions Culturals i Esportives sense ànim de lucre que figuren en el
Registre Municipal d'Entitats de Salou, tindran una excepció de cost de les sales (sala
Europa, sala Mediterrània, sala Costa Daurada i sala Xavier Turull) segons la seva
disponibilitat de tres vegades a l’any.
6.10 CENTRE INFANTIL DE LLEURE “EL DOFÍ MÀGIC”
Exempció:
La utilització de l’espai com a centre obert de caràcter social, en coformitat als criteris
d´aplicació dels arts. 62 i 66 de la Llei 12/2007

ORDENANÇA FISCAL 16 .1
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTALLACIONS I ESPAIS
MUNICIPALS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, FORMACIÓ D’ADULTS I
TRANSPORT ESCOLAR
Article 6 - Quota tributària
6.2 - FORMACIÓ D'ADULTS
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Les tarifes a aplicar als drets de matrícula són les següents:
a) Ensenyaments inicials i basics
31,60
b) Cicle de formació instrumental
81,16
c) Cicle d'Educació Secundària
81,16
d) Preparació proves accés als cicles formatius 91,73
de Grau Mitjà i Superior
e) Material
23,00

€
€
€
€
€

Exempcions
Els jubilats i els que, sent majors de 18 anys, acreditin documentalment mitjançant certificat
expedit per la corresponent oficina del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, que es troben en situació d'atur i no perceben cap prestació económica superior a
la del Salari Social establert per normativa.
Les famílies nombroses, reducció del 20%.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES
PÚBLIQUES MUNICIPALS
Article 6 - Quota tributària
Quan es tracti de l’estacionament de vehicles de duració limitada, la tarifa de la taxes és la
següent:
1) Distribució de zones:
ZONA COMERCIAL D’HIVERN
c/ Barcelona
C. Berenguer de Palou
Via Augusta
Via Roma
Ciutat de Reus
Escaladei
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ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ

Article 21.- Desenvolupament del cobrament en període voluntari
1.- Amb caràcter general, el pagament s'efectuarà en les entitats collaboradores o en
l’entitat que presti el servei de caixa, si és el cas.
Als efectes del previst en l’article anterior, es distingeixen tres tipus de terminis per al
pagament en període voluntari dels deutes per rebut:
a) Termini ordinari (SPO): Serà d’aplicació als contribuents, i d’altres obligats, que no
estiguin acollits al termini especial, o hagin incomplert els requisits d’aquest, i que es regula
als capítols III i IV d’aquesta Ordenança.

b) Termini fraccionat (SPF): Serà d’aplicació als contribuents, i d’altres obligats, que
sollicitin la seva aplicació. Aquest sistema implicarà el manteniment en via voluntària, fins el
final del termini especial, de tots els rebuts per padró, inclosos en el termini normal, que
vagin vencent durant l’exercici.
El termini especial finalitzarà quan, per l’Ajuntament, es procedeixi a gestionar el cobrament
al sollicitant de l’últim càrrec de regularització, per l’import resultant del diferencial existent
entre els pagaments realitzats durant les primeres nou mensualitats i el total dels deutes de
cobrament periòdic corresponents a l’exercici
pel que s’ha sollicitat l’esmentat termini especial, distribuït en una darrera mensualitat.
c) Termini avançat: Serà d’aplicació als contribuents, i d’altres obligats, que sollicitin la
seva aplicació. Aquest sistema implicarà el pagament en via voluntària i de manera avançada
dels trubuts inclosos en aquest sistema, amb una bonificació del 2% sobre l’import total.
11.- Per poder-se acollir al termini avançat hauran de concórrer en el sollicitant els
requisits següents:
a) Complimentar el formulari especial, dissenyat a tal efecte per l’Ajuntament, dins els
períodes que es fixin per l’Ajuntament, amb data límit de 31 de gener.
b) No mantenir cap tipus de deutes pendents en via executiva.
c) Efectuar el pagament dels tributs periòdics de l’Ajuntament de Salou en un únic
pagament, al mes de febrer, i aprofitar-se d’una bonificació del 2% de l’import total.

Calendari fiscal 2016
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Barragán:
-Sí Sr. Alcalde.
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Sr. Alcalde:
-Digui Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-Bé, bon dia regidors, regidores, públic en general. La proposta d’ordenances fiscals (OOFF)
per a l’any 2016 es basa en tres eixos que s'han considerat irrenunciables. D'una banda,
reduir la pressió fiscal als ciutadans de Salou i mantenir l’oferta de serveis que presta
l’Ajuntament sense incrementar-ne el preu; en segon lloc protegir a les famílies amb especial
necessitat econòmica i promoure l’activitat econòmica i, finalment, fer una proposta de
consens amb la resta de grups polítics.
Així, pel proper any, les OOFF que portem a l'aprovació del plenari destaquen per l’esforç
que s’ha fet per reduir la pressió fiscal amb una baixada real del 2% del rebut de l’Impost
sobre Béns Immobles i per no apujar la resta d’impostos i taxes. En el cas de l’IBI (l'Impost
sobre béns immobles) la modificació de valors cadastrals realitzada per l’Administració de
l’Estat per a l’any 2016, hauria suposat una pujada del 10% del rebut pels contribuents. En
canvi, les ordenances fiscals pel 2016 no només neutralitzen aquest increment dels valors
cadastrals sinó que afegeixen una baixada addicional del 2% del rebut.
La resta de taxes i impostos municipals no tindran cap increment pels contribuents i es
congelen excepte les tarifes a aplicar pel dret de matrícula de Formació d’adults que s’han
adequat al seu cost real, si bé els jubilats i majors de 18 anys que acreditin que es troben
en situació d’atur i no percebin cap prestació econòmica superior a la del salari social
quedaran exempts, també tindran una reducció del 20% les famílies nombroses. Com la
voluntat de l’Ajuntament és mantenir la seva oferta de serveis als ciutadans en benestar,
activitats esportives, de lleure, d’enseyament i culturals, sense reduir la qualitat, els possibles
increments de cost no es repercutiran als seus usuaris i l’ajuntament farà l’esforç d’assumir
aquest costos al seu pressupost.
Un altre aspecte que vull destacar és que les OOFF pel 2016 mantenen el seguit de
bonificacions per protegir a les famílies amb especial necessitat econòmica per una banda, i
per promoure l’activitat econòmica per l’altra. Aquestes OOFF esdevenen un instrument de
foment i d'impuls a l’economia com a camí per a la sortida de l’actual situació ja que ajuden
al creixement econòmic i a la creació de nous llocs de treball a les empreses (en especial la
petita i mitjana empresa i els autònoms).
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Així es mantenen les mesures anticrisi que es van començar a aplicar a l’any 2010, i que amb
les ampliacions aplicades enguany arriben a 73. Algunes d’aquestes són:
•
•

•

L’ajut per la pobresa energètica (llum, gas i aigua) a persones amb recursos limitats
segons renda.
Bonificació de taxes esportives depenent del grau de discapacitat superior al 33% i
condicionant i ponderant una bonificació de fins al 100% de les taxes esportives en
funció del nivell de renda.
Promoció de l’ocupació, mantenint el programa i les bases reguladores per ajuts a les
empreses i nous emprenedors locals donant ajuts a empreses per la creació de nous
llocs de treball a veïns de Salou inscrits a la borsa de treball que gestiona
l’Ajuntament.

Noves mesures fruit del consens:
Vull destacar també que l’elaboració d'aquestes OOFF s’ha fet en un procés de diàleg amb la
resta de grups polítics que composen el Ple de l’Ajuntament. En aquest diàleg s’han escoltat
les propostes que aquests grups han fet, s’han incorporat a les ordenances aquelles que
eren tècnicament viables i que no posaven en entredit els eixos bàsics de reducció de la
pressió fiscal, de protecció a les persones amb més necessitat econòmica i promoció de
l’activitat.
En la bateria de mesures que s'incorporen en aquesta proposta d'OOFF pel 2016 hi ha les
següents:
•

•

•
•

•

Pel que fa a l’IBI s’ha pres el compromís de dur a terme un estudi i la posterior
redacció d’un reglament regulador pel qual es preveu aplicar un recàrrec en aquest
impost de fins a un 50% a aquells habitatges que estiguin permanentment buits i
siguin propietat d’entitats bancàries i promotores.
Pel que fa al lloguer social també es redactarà un reglament regulador que incorpori
una bonificació de l’IBI als propietaris d’habitatges que els destinin a lloguer social o
emergència social d'un 75% i d'un 50%, respectivament, per mitjà d’un servei de
lloguer social i borsa d’habitatges gestionat per l’Ajuntament.
Els vehicles amb motor elèctric gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de
l’impost de vehicles.
En l’apartat de l’ICIO, l’Impost de construccions i obres, es recull una bonificació de
fins a un 95% per a aquelles obres de rehabilitació (incloent les d’aprofitament
energètic) i arranjament de les façanes en zones urbanes consolidades sotmeses a un
pla de millora urbana.
També es preveu una bonificació de fins al 50% de l’ICIO per a obres de rehabilitació
(inclou les d’aprofitament energètic) i arranjament de façanes d’edificis d’antiguitat
superior a 25 anys.
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Pel que fa a la plusvàlua. Es fixa una ampliació en l’exempció de l’Impost sobre
l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana en un 100% per les causes de
dació en pagament en l’habitatge habitual al deutor hipotecari davant l’entitat
bancària.
Pel que fa a la taxa de documents administratius: en les borses de treball per
l’Ajuntament de Salou gestionades pel departament de Recursos Humans s’aplicarà
una exempció de la taxa a persones que no percebin cap prestació econòmica
superior al salari social establert en normativa vigent.
Es crea una nova taxa que permet llogar nínxols al Cementiri Municipal, fet que fins
ara no estava previst, donat que eren de compra.
També es determina que hi haurà una exempció de les taxes pel lloguer
d’installacions municipals a entitats i associacions culturals i esportives sense ànim
de lucre i que figurin inscrites al registre municipal d’entitats de Salou.
Es manté l’ajut a la taxa de residus als majors de 60 anys i s’amplia a persones amb
recursos limitats, segons el nivell de renda.

Ja per últim també vull recordar que es manté el sistema de pagament fraccionat de tributs
en 10 mensualitats sense interessos i bonificant l’1% del total, així com el sistema de
pagament avançat (en un únic rebut) que permet unificar en un pagament al mes de febrer
el conjunt de tributs i al qual s’hi aplica una bonificació del 2% sobre l’import total. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Barragán. Més intervencions? Sr. Macías?

Sr. Macías:
-No.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Sr. Boquet, si us plau.

Sr. Boquet:
-Bé, bon dia a tothom. Per part del Grup d’ERC voldríem fer unes petites reflexions sobre
aquestes ordenances fiscals que avui, en principi, hem d’aprovar inicialment.
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Les ordenances fiscals que hem de tractar aquí ens diuen amb quins recursos econòmics
comptarà l’ajuntament per després poder elaborar el pressupost. No tots però sí la majoria
dels ingressos. Aquests ingressos ens permetran després fer el pressupost i la destinació dels
diners.
Per tant, des del nostre grup entenem que les ordenances fiscals són la primera part,
després farem els pressupostos i s’ha de mirar globalment.
Dit això, el nostre grup va dir, en la constitució d’aquesta Corporació, que un dels nostres
objectius programaris en aquesta legislatura eren tant les persones com la justícia social i
amb aquests paràmetres hem fet les nostres aportacions a les ordenances fiscals. Ara
m’hauré de repetir una mica però pràcticament el Sr. Barragán ja ha enumerat moltes de les
propostes que el nostre grup va fer a les ordenances fiscals i que, en principi, han sigut
acceptades, unes incorporades a les taxes o d’altres que s’han de desenvolupar amb el
reglament, així hi ha el compromís, tal com s’ha dit ara, o s’hauran d’incorporar en les
dotacions dels pressupostos, com en el tema de la promoció de l’ocupació que vam proposar
que es modifiqués. Per tant, les de l’IBI ja les ha dit el Sr. Barragán:
-

d’una taxa extraordinària a habitatges de bancs i promotors que estiguin buits.
bonificació del 50/75% als propietaris que destini el seu pis al lloguer social.
bonificació també als habitatges destinats a situacions d’emergència.
les bonificacions en taxes de residus per a famílies nombroses.

Són mesures que, com ha dit bé, assumirà el compromís de desenvolupar el reglament i
després aquesta part sobretot amb el que és l’impuls a la contractació dels aturats per les
empreses i bonificacions per les empreses que això s’ha de veure després reflectit en el que
serien les dotacions pressupostàries i a les partides quan fem el pressupost. Per tant, hem
aportat i molt en el bloc del que és l’impost de l’IBI. Una altra reflexió en el tema de l’IBI
quan veiem que es baixa el 2%, nosaltres tenim entès, per exemple, que quan parlem de
que l’Estat central en el tema cadastral fa l’augment del 10% és un tema que és optatiu,
potestatiu de l’ajuntament inscriure el 10% aquest o no, és a dir, que si ens retiréssim
d’aquesta petició no hauríem d’aplicar el 10% de l’Estat, tinc entès. És a dir, que el tema de
la valoració cadastral del 10% que marquen els pressupostos de l’Estat que és com si fos
voluntat de l’ajuntament de si es vol inscriure a la revisió aquesta del 10%, que si
l’ajuntament en funció de cada any no s’inscriu en aquesta revisió cadastral no es veuria
obligat a aplicar el del 10%. Ho tinc entès així, no ho sé.

Sr. Barragán:
-Sí, en el seu moment ja vam prendre aquest acord precisament per evitar que hi hagi una
revisió cadastral a tot el municipi, que en el seu moment arribaria i, per això, l’Estat va donar
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la possibilitat als ajuntaments d’acollir-nos a aquestes revisions, diem que parcials, durant
una sèrie d’anys. Però realment, clar, arribaria un dia que hauríem de fer una revisió
cadastral de tot el municipi i això sí que suposaria realment un increment important per la
ciutadania. Per això al seu moment ja vam quedar, a l’anterior legislatura, d’acollir-nos millor
a aquesta fórmula.

Sr. Boquet:
-D’acord, llavors per això el rebut que rebrà la gent serà efectiu amb un 2%.
També hem aportat mesures que afecten a la sostenibilitat mediambiental en temes com les
bonificacions màximes a vehicles elèctrics i als híbrids i també en les bonificacions a les
renovacions d’habitatges per aprofitament de les energies renovables. Que sí estan recollides
en les taxes proposades.
Ja fa dies i en algunes converses parlàvem de confiança que els hi fa el nostre grup, però
lamentem que per part seva no ens hagin tingut en compte en les negociacions i
informacions prèvies i no hem estat tractats d’igual forma que altres grups. I ens agradaria,
que nosaltres, ja li demostrem ara amb les aportacions i la transparència de com volem fer
les coses, ens agradaria que aquest nivell de confiança fos una mica recíproc. Vostès quan
han fet les xerrades d’ordenances fiscals o reunions, han fet contactes amb diferents grups i
nosaltres vam estar a les altres, diguem que a les formals, però bé, és una qüestió de
confiança.
També vam fer les nostres aportacions vinculades a la promoció econòmica, com ha
anomenat el Sr. Barragán. Cal valorar la nostra proposta pels ajuts a promoure la
contractació dels empadronats a Salou a les empreses , i que ha estat acceptada, però que
caldrà veure les assignacions que es fan en els propers pressupostos. I una de les coses que
vam aportar, que no sé com es regularitzaran, com es formalitzaran o com es tindrà en
compte a l’hora d’elaborar les bases, es va comentar a la reunió d’ordenances fiscals
l’aspecte que els barems econòmics a l’hora de valorar les famílies i els ajuts vam dir que
s’estava fent amb el salari mínim interprofessional, que són 9.080,40 €/any i nosaltres
proposàvem algunes modificacions, com en les despeses que puguin afectar a l’habitatge,
energia o beques escolars o menjador i transport, el que pugui ofegar més a les famílies
amb menys recursos, que s’apliqués l’índex econòmic de referència que és un índex més baix
de 7.967,73 €/any, de cara a què pugui entrar més gent en aquests apartats. A veure, vistos
una mica els resultats econòmics de l’exercici 2014 dels romanents de caixa o de tresoreria i
els que hi pot haver ara, també ens podríem plantejar baixar una mica més, o bonificar més,
la recaptació vistos els resultats. Però també entenem que en funció de la recaptació podrem
tenir uns pressupostos, de cara al 2016, on el tema de persones i justícia social es tinguin en
compte.
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Per tant, agraïm o entenem, de moment, que les propostes que va fer el Grup d’ERC que
estan acceptades, encara que les més importants han de ser regulades via reglament i
també via de dotació pressupostària suficient en els propers pressupostos, esperarem.
I avui, Sr. Alcalde, nosaltres, el nostre grup, li donarem confiança esperant que aquests
compromisos ben aviat es puguin veure reflectits en les dues vessants, reitero, reglament i
pressupostos, on també esperem que puguem tenir un tracte a l’hora de parlar de
pressupostos i de propostes, no més ni menys que ningú sinó d’igualtat respecte als altres
grups, perquè entenem que nosaltres estem fent propostes constructives, volem collaborar
en el tema de les persones i la justícia social del municipi. I bé, en principi donem un vot de
confiança esperant el que serà la segona part de les ordenances que seran els pressupostos
i, per tant, avui nosaltres, el nostre grup agraïm tot el que hi ha i esperem la segona part,
que és molt important, ens abstindrem en la votació.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Boquet. Sr. García.

Sr. García:
-Gracias Sr. Alcalde. Buenos días regidores, regidoras, público en general, prensa. Bien,
sinceramente, creemos que en este momento a quien le toca hacer un mayor esfuerzo es a
nuestra administración. Nuestros vecinos llevan ya varios años esforzándose, y si según
ustedes nuestra economía está tan saneada, creemos que ha llegado el momento de bajar la
presión fiscal todo lo que se pueda.
Y el IBI es el impuesto más acertado para recompensar ese esfuerzo realizado por todos los
salouenses. Ustedes saben que en el año 2012 este impuesto sufrió una subida de más del
18%, en el 2013 se congeló, en el año 2014 se bajó un 3%, y en el año 2015 se volvió a
congelar. Ustedes, en las ordenazas fiscales que se someten a votación, plantean una rebaja
del 2% sobre el 2015 y consideramos que el Ayuntamiento tenía margen en este momento
para aplicar un reajuste mayor, porque al final el resultado es que todas las personas con
propiedades en Salou han visto como desde el año 2012 al año 2015 se les ha incrementado
el IBI un 15%.
Es cierto que aplican ustedes una reducción del tipo impositivo a aplicar pasando de un
0,856% a un 0,763%, pero, como les he dicho anteriormente, creemos que todavía
teníamos margen para modificar dicho tipo impositivo a la baja.

 25
86
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

²1U4952633Z18284V0BV9£»
²1U4952633Z18284V0BV9£»
1U4952633Z18284V0BV9

1U4952633Z18284V0BV9

 SECZI0Q2

 7252/2015

30-11-15 11:33

En el propio expediente existen informes de los técnicos en los que se hacen estimaciones
de lo que supondría una rebaja fiscal de dicho impuesto.
Miren, los técnicos al hacer esas estimaciones, esas valoraciones, dicen lo siguiente, que
aplicando una rebaja fiscal del 2%, que es la que se aplica, nuestro ayuntamiento recaudará,
según estimaciones realizadas, 17.393.422 € y los cálculos realizados por esos mismos
técnicos de la cuantía que se recaudaría en el ejercicio 2016 aplicando una rebaja fiscal de
un punto más, del 3%, es de 17.211.025 €.
Y claro, la pregunta que nos hacemos es si realmente consideran que no podíamos minorar
la cuota tributaria un 3%, en lugar del 2% que ustedes proponen. Porque simplemente con
ese 1%, de rebaja fiscal de más sobre la propuesta, es decir de un 2 a un 3%, el
ayuntamiento únicamente dejaría de recaudar 182.397 €.
Seguramente en el turno de réplica me dirán que si hubiesen aplicado ese mayor porcentaje
pues que se verían afectados los servicios que prestamos como administración, etc, etc. Pero
ya les contesto a esa réplica por anticipado y es que les digo que esa argumentación, a
nuestro modo de ver, no cuela. Y no cuela por una serie de motivos, no cuela porque según
nuestros cálculos podemos estimar que vamos a tener aproximadamente unos 300.000 €
más de ingresos, como consecuencia de los mayores ingresos que tendremos del ACA, del
propio CRT, y también como consecuencia de la ampliación de reintegramiento de las
liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado en 120 mensualidades,
esto va a suponer que nosotros tuviésemos un mayor margen a efectos de que esa rebaja
del porcentaje del IBI se hubiese podido incrementar un poco más. Y podríamos ir incluso a
más, podríamos ir incluso a más si analizamos un poco el presupuesto que se está
ejecutando, el actual del 2015, pues podemos ver como hay partidas presupuestarias que
perfectamente se pueden reducir, no decimos suprimir pero sí reducir. Y le voy a poner
simplemente dos ejemplos porque evidentemente no sea objeto de debate, imagino que en
el siguiente Pleno, cuando aprobemos los presupuestos, por ejemplo, y le pongo un pequeño
ejemplo en gastos de protocolo y alcaldía, se presupuestan un total de 155.700 €, yo le
estoy diciendo que simplemente una bajada de un 1% más, el ayuntamiento simplemente
dejaría de recaudar 182.000 €, es decir, prácticamente tendríamos solventado el problema,
eso si no hablamos de los cargos de confianza, respecto a los cuales para el ejercicio 2015
se presupuestaron más de 104.000 € (importe al que habría que añadir los costes de
seguridad social que aproximadamente sean un 35% más), con lo cual tendríamos
solventado ese problema, que posiblemente ustedes me digan, es que si hubiésemos
aplicado un mayor descuento en el porcentaje del IBI para todos los vecinos de Salos no
podríamos hacer frente a las necesidades de todos nuestros ciudadanos. Pues no, yo le
demuestro simplemente con dos partidas presupuestarias y con los mayores ingresos que
tendremos para el ejercicio siguiente como eso se podría haber acometido, se podría haber
hecho perfectamente. No se ha hecho porque no ha habido voluntad política, ni más ni
menos.
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Por lo tanto, a nuestro parecer, resulta evidente que el IBI se podría haber bajado un 3 o un
4%, una rebaja totalmente asumible por esta administración.
Respecto a las bonificaciones para los sujetos pasivos que ostenten la condición de titularers
de familias numerosas, las mismas se mantienen, esto no es ninguna novedad, ya lo
teníamos en las anteriores ordenanzas, lo único que se hace es hacer una adaptación como
consecuencia de esas modificaciones del tramo del impuesto. Y, evidentemente, nosotros
aplaudimos esa medida, como no podía ser de otro modo, pero creemos que la misma por sí
sola no es suficiente, ya que únicamente se tiene en cuenta el valor catastral de la vivienda
para aplicar la bonificación correspondiente, sin tener en cuenta los ingresos de la unidad
familiar. Sinceramente consideramos que deberíamos complementar esas bonificaciones a
esas familias numerosas pero además de tener en cuenta ese requisito de familia numerosa
creemos que sería muy útil también estipular un requisito dependiendo de los ingresos que
existiesen en la unidad familiar.
Y además, esa medida es lo que coloquialmente podemos denominar como “el chocolate del
loro”, porque los propios informes técnicos cuantifican que esta bonificación afecta sólo a
unas 170 familias de Salou, o lo que es lo mismo, que el Ayuntamiento aplicando esas
bonificaciones dejan de ingresar aproximadamente unos 55.000 €.
Y lo mismo podríamos decir del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Efectivamente está muy bien que existan bonificaciones y exenciones sobre este impuesto
para lo que todos denominamos como sostenibilidad medioambiental. Respecto al mismo se
introduce la novedad de bonificaciones y exenciones en determinados supuestos,
relacionados con el tipo de combustible que utilizan los vehículos, y ya nos parece bien, no
nos puede parecer mal, pero ¿pueden ustedes decirme cuantos vecinos de Salou se verán
beneficiados por esa medida? Ya les digo yo que no llegará ni a un centenar. Sabemos que
de cara a la galería queda muy bien, que todo esto vende políticamente, pero tal vez sería
mejor empezar a hacer políticas fiscales que realmente llegasen a todos los salouenses y no
hacer políticas de cara a la galería.
Y si nos paramos a analizar la Ordenanza fiscal 18, referente a la Tasa por estacionamiento
de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales, o lo que todos
conocemos como la zona azul, podemos ver como en la misma se incluye todavía la calle
Escaladei, lo cual a nosotros nos ha sorprendido, nos ha sorprendido porque este grupo
municipal ya denunció públicamente en un Pleno como se había hecho la modificación de
ese contrato que está adjudicado a una empresa actualmente y esa modificación del
contrato se había hecho de manera totalmente irregular introduciéndose esta calle entre las
calles afectadas por la zona azul, pues bien, nosotros denunciamos esta anomalía
administrativa, esa grave anomalía administrativa y a fecha de hoy, evidentemente, por lo
menos a nosotros no se nos ha dado cuenta ni en la comisión, ni en ningún otro foro de que
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esa irregularidad se haya solventado. Por lo tanto, cuanto menos lo que nos sorprende es
que se introduzca esta nueva vía, la calle Escaladei, cuando la modificación del contrato se
hizo de manera totalmente irregular.
Podemos hablar también del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, la
modificación planteada en su punto d) que dice “es podrà aplicar una bonificació de fins a un
95% de la quota de l’impost a favor de les construccions, installacions o obres que siguin
declarades d’especial interès municipal”. Pues bien, ese “d’especial interès municipal”,
nosotros consideramos que, cuanto menos, genera cierta inseguridad jurídica al sujeto
pasivo u obligado tributario, pues siempre tendrá que quedar a la expectativa, en este caso
el ciudadano o ciudadana que se puedan ver afectados por esta exención, de que el
ayuntamiento declare esas construcciones, instalaciones u obras de especial interés
municipal. Consideramos que la ordenanza debería detallar cuales son los casos concretos en
que dicha bonificación del 95% se aplicaría, para dar una mayor seguridad jurídica a todos
nuestros vecinos.
Y si analizamos la tasa referente a la formación de adultos, reiterar lo dicho en la reducción
o bonificación para las familias numerosas que se establece. Es bueno que se establezcan
este tipo de reducciones, pero consideramos que deberían ir complementadas con los
ingresos reales de las unidades familiares que se pueden ver beneficiadas por estas
bonificaciones.
Por último, decir que no podemos estar de acuerdo con que se reduzcan algunas
bonificaciones existentes como la bonificación del 3% que existía para aquellos
contribuyentes que pagasen de manera avanzada y en vía voluntaria sus impuestos y que
establecía la ordenanza general de gestión tributaria y recaudación. Como ustedes saben
hasta este momento se establecía una bonificación del 3% en esos supuestos de pago
anticipado y con la modificación planteada, que hoy se somete a votación, pasa a estar
bonificada sólo con un 2%, en lugar del 3% que existía.
En definitiva, entendemos que en el caso de Salou, dada la supuesta situación de superávit y
de saneamiento que según ustedes presentan nuestras arcas, reiteramos, una vez más, que
no se ha hecho el esfuerzo suficiente por parte de la administración a efectos de reducir la
presión fiscal sobre nuestros vecinos, sobre todo aplicada a colectivos concretos,
básicamente a aquellos colectivos más sensibles a la crisis económica: familias,
discapacitados, PIMEs y autónomos. Creemos, realmente, que no se ha hecho todo lo
posible, que se podría haber hecho más. Se ha hecho un esfuerzo, evidentemente, no le
vamos a decir que no, se hace una rebaja fiscal del impuesto que más grava a los vecinos,
que es el IBI, pero como ya he dicho, consideramos que ese esfuerzo podría haber sido
mayor. Por lo tanto nuestro voto no será un voto en contra sinó que será un voto de
abstención por todo lo manifestado. Muchas gracias.
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Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. García. Sr. Brull.

Sr. Brull:
-Molt bon dia, regidors, regidores. Bé, avui aprovem les ordenances fiscals, sens dubte és un
dels plenaris més interessants, entre cometes, de l’any en curs, tot i que lògicament aquí és
on s’aprova el que els contribuents, els veïns i veïnes del nostre municipi, hauran de pagar,
sobretot per nutrir el pressupost d’ingressos, una part important del pressupost d’ingressos
on avui es presenta una rebaixa de la pressió fiscal, com bé deia abans el regidor d’un 2%.
Evidentment que podem parlar que podrien baixar un 3, un 4, un 6, un 10 o el que vulguem,
d’això jo crec que tothom n’és conscient, però també tots hem de ser conscients, tots hem
de ser conscients de quin nivell de benestar social volem per la nostra ciutat, i sobretot quin
és el nivell d’ingressos i de qualitat, com deia abans, de la nostra ciutat.
Però independentment d’aquesta part, que és molt important, aquests disset milions i escaig
que comentava el Sr. García, també hem de veure les subvencions de l’Estat i esperem i
desitgem que siguin majors també, amb això també es nutrirà i ens pot alimentar aquests
majors ingressos. També, lògicament, aquest percentatge que tenim revisat del CRT i un
llarg etc, nutriran aquest pressupost que no sé però anirà per sobre dels quaranta milions
d’euros.
També el que m’agradaria dir és el següent, és a dir, independentment de les ordenances
fiscals, aquesta rebaixa important, considerem, del 2%, el més important que avui es
presenta són aquestes més de setanta actuacions anticrisi al pressupost i li diré només per
referència a vostè Sr. García, que em sorprèn que faci avui aquesta bateria de propostes
quan tota la resta de companys que estem a la comissió, les vam fer, algunes com deia el
company d’ERC, s’estudiaran i unes altres que no entraven o moltes d’elles han sigut
acceptades. Sorprèn, jo crec que només ho fa perquè està aquí una hora i una altra hora
parlant del que vingui, però ho vam parlar i vam estar gairebé dues hores parlant sobre
aquest tema. És igual, és el seu temps i no li coartaré jo el seu temps, no és la meva
intenció. Però sí el que deia és que sobretot l’important és aquest programa d’actuacions
anticrisi, aquestes més de setanta actuacions és el que ens ha de servir i dir que és un
document obert, així ens ho va manifestar el regidor, és a dir, no és un document que
estigui tancat, es presenta avui i durant tot l’exercici es podran fer aportacions, sens dubte.
Millores a l’entorn urbanístic, com vostè comentava, que no sé quin dubte legal té, però bé,
això no sóc jo a qui li correspon dir, però bé, jo crec que una aportació en aquesta part dels
companys de Ciutadans que tots hi vam votar a favor. El tema de millores socials, han
rebaixat sens dubte també aspectes del salari mínim a passar al salari social, aspectes en la
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promoció econòmica, aspectes d’ocupació com apuntava també el regidor d’ERC, aspectes
en esports. Jo crec que aquest és el document més important, independentment d’aquesta
pressió fiscal que es rebaixa un 2%, l’aprovació d’aquest document que és el programa
d’actuació anticrisi. Nosaltres votarem a favor perquè creiem que és un document obert, que
ens permet durant tot l’exercici sumar, sumar, que és l’important, sumar avantatges socials
als nostres veïns i veïnes i lògicament nosaltres votarem a favor d’aquestes ordenances
fiscals. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Brull. Vol contestar Sr. García, per allusions?

Sr. García:
-Sí. Sr. Brull me sorprende usted gratamente porque habla ya como el regidor de Hacienda,
de verdad, ha hablado usted ya como si ya fuese regidor de Hacienda, veo que se está
anticipando un poco a los tiempos. Pero bueno, ya está bien que vaya cogiendo un poco de
práctica. Usted me ha replicado en cuestiones que posiblemente me debería de haber
replicado el actual regidor de Hacienda.

Sr. Brull:
-¿Es que sabe qué es lo que pasa? Que no tengo ganas de perder dos horas de tiempo allá
arriba y usted viene a repetir lo mismo que ya estuvimos dos horas hablando allí. A ver si lo
entiende, hay cosas más importantes para hablar.

Sr. García:
-Ya me parece bien, Sr. Brull, me parece impecable que vaya respetando su rol, el rol que le
corresponde, me parece perfecto Sr. Brull. Muchas gracias. Habla usted de que claro que le
sorprende que vengamos a este pleno y nos pongamos a hablar y a hacer propuestas. No le
voy a decir criticar, porque no es criticar en ningún momento, simplemente hemos dicho que
consideramos que se podría haber mejorado y que sorprende que eso lo hagamos ahora
aquí en este momento y no lo hagamos en otros foros de debate. Pues mire, el Sr. Sandro,
portavoz de ERC, ha hecho alusión a una cuestión que yo no he querido reiterar a la hora de
mi intervención y ha sido la cuestión de que el equipo de gobierno actual tuvo la deferencia
de reunirse con todos los grupos municipales, previamente a las comisiones, a excepción de
ERC y PP, es curioso que respecto a eso nos encajonan en el mismo sitio, ERC y PP, cuando
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precisamente estamos en las antípodas pero bueno, por algo será, por algo será. Pues bien,
se reunió el equipo de gobierno con representantes de todos los grupos municipales que
ostentamos representación en este pleno, a excepción, vuelvo a reiterar, del PP y de ERC, a
usted me imagino que eso le parecerá muy bien, imagino que a usted eso le debe parecer
muy bien.

Sr. Brull:
-No, no he dicho nada de eso.

Sr. García:
-Déjeme acabar y si usted luego quiere replica, déjeme acabar y usted si quiere luego
replica. A usted imagino que esa manera de actuar le debe parecer muy bien, desde luego
yo le digo que a nosotros nos parece nefasta, nefasta. Evidentemente lo que nosotros no
vamos a hacer es perder el tiempo, nosotros no estamos aquí para perder el tiempo,
nosotros estamos aquí para trabajar. Y, evidentemente, si a nosotros no se nos llama a unos
foros de debate a los cuales sí que tienen cabida el resto de los grupos municipales para
hacer propuestas lo que no vamos hacer es ir arrastrándonos para decir, por favor me dejáis
hacer una propuesta, pues no, yo aquí hago las propuestas que convengan y digo lo que
convenga Sr. Brull. Aquí, aquí lo digo, en el Pleno, que es el órgano soberano de esta
administración, en el Pleno, ni más ni menos, a usted eso parece ser que no le parece bien,
pues le reitero que esa va a ser nuestra forma de actuar siempre y cuando se nos trate de
este modo, Sr. Brull.

Sr. Brull:
-Vamos a ver, estuvimos dos horas en la Comisión Informativa de Hacienda, dos horas,
usted no estaba, estaba su compañero, ahí se debatieron todas y cada una de las
propuestas que presentaron, además levantó la mano su compañero que quería hacer una
propuesta y finalmente no la hizo. Y no estoy aquí hablando como regidor del área, soy un
miembro más de la Comisión de Hacienda. Y lo que intento decirle es que lo que no
podemos hacer aquí es hablar de propuestas, propuestas cuando ya hemos tenido un foro
donde lo hemos hecho, lo hemos hecho en una comisión informativa que para eso están,
para hacer propuestas. En el Pleno podemos hacer propuestas y estar aquí cuatro horas y no
pasa nada, ya comeremos a la noche. Lo que seamos es un poco sensatos con lo que
hacemos, hombre, no podemos estar aquí debatiendo más de lo mismo y repitiéndonos en
todo. Yo lo único que le digo es que estamos aquí para sumar, si ustedes están para restar
pues ahí se ve.
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Sr. García:
-Sr. Brull si algo tengo claro es que usted está aquí para sumar, eso lo tengo clarísimo, que
usted no está aquí para restar, está para sumar, eso lo sé. Pero déjeme que le haga
solamente una pregunta ¿a usted le parece bien que el equipo de gobierno se haya reunido
con todos los grupos municipales menos con el PP y ERC? ¿Le parece bien, sí o no?

Sr. Brull:
-No me parece bien, no me parece bien. Que a mi no me parece bien. A Toni Brull, como
representante del Grupo municipal Socialista, no le parece bien.

Sr. García:
-Perfecto.

Sr. Brull:
-Pero eso no me lo diga a mi, dígaselo al presidente, a mi no me lo diga. ¿Vale?

Sr. García:
-No, es que se lo pregunto porque es que está hablando como si estuviera defendiendo la
actuación del equipo de gobierno.

Sr. Brull:
-No me lo diga a mi. Yo no soy el presidente de la Comisión Informativa de Hacienda.

Sr. Alcalde:
-Por favor, escúcheme. Entrem en el contingut, de totes maneres sobre aquest aspecte
només per acabar li contestará el Sr. Barragán que és el president de la Comissió.
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Sr. Barragán:
-Jo simplement per aclarir. Yo me puedo reunir con quien quiero y con quien me dé la gana
y, sobretodo, con las personas que tengan ganas de presentar propuestas y, además, para
mejorarlas. Y como ya ví en otras reuniones cual era su actitud pues esta vez no consideré
oportuno reunirme antes. Sí que es cierto que usted ha tenido la misma información que los
demás grupos políticos en dos comisiones donde se ha tratado. Como bien dice el Sr. Brull la
última comisión duró dos horas, se hablaron de todas las propuestas de todos los grupos
políticos. Ustedes fueron los únicos que no hicieron ninguna propuesta a las ordenanzas
fiscales que presentó el equipo de gobierno porque, además, entre otras cosas, su
compañero sólo se dedicaba a murmurar, a hablar de otras cosas, que lo que menos les
interesaba era la comisión. Por lo tanto, ya le digo, que yo tengo el derecho y las ganas de
reunirme con quien me parezca oportuno fuera de los foros oficiales que se han de tratar.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies.

Sr. García:
-Simplemente Sr. Alcalde, muy brevemente y para replicar al Sr. Barragán. Evidentemente
Sr. Barragán usted tiene la potestad de reunirse con quien quiera y con quien le dé la santa
gana y yo tengo la potestad y la libertad de hacer las propuestas a quien quiera y donde me
dé la gana Sr. Barragán, y donde me dé la gana. Y le diré una cosa, es que al final parece
que ustedes, que están gobernando como equipo de gobierno, están faltos de ideas y de
propuestas y necesitan de toda aquella batería de propuestas y de ideas que tenemos que
hacer la oposición para que las ordenanzas fiscales estén hechas en condiciones. Oiga,
gobiernan ustedes, si no tienen ideas, si no tienen ideas possiblemente deberían empezar a
plantearse muchas cosas.

Sr. Barragán:
-Usted mismo se está contestando. Precisamente yo si me reúno con los grupos políticos,
precisamente no es por falta de ideas sinó para que me aporten cosas nuevas y me aporten
ideas que a lo mejor no se nos ocurren a nosotros. Y como su actidud precisamente no es
esa, por eso precisamente no me he reunido con usted. Y ya se ha contestado usted mismo.

 33
86
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

²1U4952633Z18284V0BV9£»
²1U4952633Z18284V0BV9£»
1U4952633Z18284V0BV9

1U4952633Z18284V0BV9

 SECZI0Q2

 7252/2015

30-11-15 11:33

Sr. Alcalde:
-Jo crec que això està més que debatut.

Sr. Boquet:
-Si us plau alcalde, si em permet?

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sr. Boquet:
-Nosaltres li volíem dir al Sr. Barragán que les aportacions nostres que han sigut les
majoritàries i qui hem fet més aportacions a les ordenances, ha estat constructiu i de
collaboració i tampoc ens va convidar.

Sr. Barragán:
-Sí que és veritat, és veritat i la veritat és que això sí que he de dir que va ser manca de
temps i una falta de previsió meva i reconeixo l’error.

Sr. Boquet:
-Gràcies.

Sr. Barragán:
-Espero que no torni a succeir.

Sr. Boquet:
-Ja ha vist l’actitud nostra respecte al tema de les ordenances fiscals.
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Sr. Alcalde:
-Molt bé. Sra. Cortés, si us plau.

Sra. Cortés:
-Molt bon dia Sr. Alcalde, regidors i públic assistent en general. El nostre grup municipal
donarà suport a l’aprovació de les ordenances fiscals tal i com ja vam dir al seu moment a la
comissió corresponent. Són unes ordenances que conforme als moments difícils que vivim
han incorporat baixades i bonificacions a la base imposable i tipus impositius dels impostos i
de les taxes contemplades, tal i com ja vam nosaltres proposar al seu dia en el nostre
programa electoral, i alguna d’elles per iniciativa del nostre grup municipal i que
unànimament han sigut acceptades per tots els demés. Es tracta d’una normativa
consensuada i que acull diverses propostes de tots els grups polítics representats al
Consistori i que en la seva majoria han sigut incorporades al text que avui es sotmet a
l’aprovació. Per tant, esperem també que així sigui en el seu moment quan toquin els
pressupostos i sent així i entenent que en les mateixes es responen les expectatives i
necessitats de la nostra ciutat, com ja vam indicar, tindran el nostre vot a favor. Moltes
gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sra. Cortés. Bé, abans de procedir a la votació, simplement volia fer un
agraïment, volia agrair la bona feina feta per part del regidor i del departament de Serveis
Econòmics, en aquest cas del Sr. Jesús Barragán, com també, com no, agrair a tots els grups
municipals les seves aportacions per tenir, en definitiva, unes ordenances consensuades amb
el màxim de consens que jo crec que és el millor que ens pot passar de cara a la ciutadania,
el màxim de consens, recollir el màxim de sensibilitats perquè això significa que tenim
representades en aquestes ordenances el màxim de la població de Salou. Per tant, moltes
gràcies a tots els grups municipals per les seves aportacions i per arribar a aquest consens.

500.- MOCIONS PRESENTADES PELS DIVERSOS GRUPS POLÍTICS
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501.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP INSTANT ALS PODERS
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A RESPECTAR EL NOSTRE ORDENAMENT
JURÍDIC VIGENT, AIXÍ COM LA NOSTRA NORMA FONAMENTAL, LA CONSTITUCIÓ
ESPANYOLA
Vista la moció que presenta el Grup Municipal del PP i que es transcriu tot seguit:
“Los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido por la
Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del régim local y el Real Decreto
2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (artículo 97.3) formulan, para su
discusión y, en su caso aprobación en el Pleno ordinario a celebrar el mes de noviembre la
siguiente MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 9 de noviembre de 2015 el Parlament de Catalunya aprobó con los votos a
favor de Junts pel sí y la CUP la propuesta de resolución presentada por dichos grupos
parlamentarios mediante la cual se “declara solemnemente el inicio del proceso de creación
del estado catalán independiente en forma de república”, instando al futuro gobierno de
Cataluña a adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva esa declaración.
Estableciéndose en el punto sexto de la misma que el Parlament de Cataluña “no se

supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado Español, en particular del Tribunal
Constitucional, a quien considera deslegitimado y sin competencia”.
Dicha declaración es un desafío al Estado Democrático y Derecho en el que vivimos, por
tratarse de una clara ilegalidad, vulnerándose un principio básico del mismo, como es el
sometimiento de los poderes públicos al imperio de la ley.
Quien debiera ser el máximo órgano de representació de los ciudadanos catalanes en el
marco de las competencias que diseña la Constitución y el Estatuto de Autonomía, el
Parlamento de Cataluña, ha anunciado formalmente su desvinculación del ordenamiento
jurídico para instar al Gobierno autonómico a que haga lo mismo.
No podemos tolerar que las administraciones y poderes públicos abandonen el marco
constitucional y actúen al margen de la legalidad vigente, por ese motivo
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El Grupo Municipal Popular, propone la adopción de los siguientes acuerdos al pleno de la
Corporación:
-

Instar a los poderes y administraciones públicas catalanas a respetar nuestro
ordenamiento jurídico vigente, así como nuestra norma fundamental, la Constitución
Española.

-

Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno de la Generalitat de
Cataluña, a la Presidenta del Parlament de Cataluña y a los Grupos Políticos con
representación del Parlament de Cataluña.”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 6 vots a favor (4 de C’s i 2 del PP), 13 vots en contra (8
de CiU, 3 del PSC i 2 d’ERC) i 1 abstenció de Guanyem Salou, NO APROVAR aquesta moció.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Sr. García empiece usted la defensa. El señor secretario a partir de la fecha sólo leerá las
mociones que sean institucionales.

Sr. García:
-Muy bien.

Sr. Alcalde:
-Pues empiece usted Sr. García.

Sr. García:
-Bien, los últimos acontecimientos que se están viviendo en el Parlament de Catalunya
podemos calificarlos como de acontecimientos muy graves.
Junts pel Sí y la CUP presentaron y aprobaron una propuesta de resolución que no es, ni
más ni menos, que un claro desafío al Estado Democrático y de Derecho en el que vivimos.
Un claro desafío porque mediante la misma, mediante esa propuesta, se declara el inicio del
proceso de creación del Estado Catalán Republicano, alentando al incumplimiento de la ley y
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de las resoluciones dimanantes de nuestras instituciones
cumplimiento de nuestra norma fundamental, en concreto,
Llegándose a decir en la propia resolución que el Parlament de
las decisiones de las Instituciones del Estado Español,
Constitucional.

garantes de velar por el
del Tribunal Constitucional.
Catalunya no se supeditará a
en particular del Tribunal

Como no podía ser de otro modo, la Abogacía del Estado procedió a impugnar la resolución
aprobada y el Tribunal Constitucional mediante resolución de fecha 11 de noviembre del
presente año, aprobada por unanimidad de sus magistados, acordó admitir a trámite la
citada impugnación contra esa resolución rupturista, y suspenderla, advirtiendo a los
miembros de la mesa del Parlament, al President de la Generalitat y a su Gobierno en
funciones de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir
la suspensión acordada, apercibiéndoles de las responsabilidades en las que pudiesen
incurrir si no actuasen de ese modo.
Miren, los poderes públicos, y especialmente los políticos, tenemos la obligación de respetar
el ordenamiento jurídico vigente, porque cuando dejamos de hacerlo perdemos toda
autoridad moral para pedirle a nuestros ciudadanos que cumplan las normas y las leyes que
nosotros hacemos y aprobamos. Ese es un principio básico en el Estado Democrático y de
Derecho en el que vivimos, que se sustenta en el respeto a la ley y el acatamiento de las
decisiones de nuestros tribunales.
La situación a la que nos están llevando algunos irresponsables no es ninguna broma, lo
vuelvo a reiterar, es una situación muy grave.
Se está poniendo en riesgo la autonomía de Cataluña en un acto para disimular la
incapacidad para gobernar que ha tenido CIU durante estos años, tres convocatorias de
elecciones autonómicas en un período de cinco años, algo inédito.
Se está poniendo en riesgo la convivencia del pueblo catalán, y a algunos parece no
importarles lo más mínimo.
Por ese motivo, hemos creído conveniente que todos y cada uno de los concejales de esta
institución, de nuestra corporación, nos pronunciemos al respecto, mostrando nuestro
respeto por el ordenamiento jurídico vigente, e instando a los poderes públicos a su
cumplimiento.
Fa 37 anys, els catalans lliures i democràticament referendant la Constitució Espanyola vam
decidir, molt majoritàriament, constituir Espanya en un Estat Social, Democràtic i de Dret.
Amb l’aprovació de la Constitució tots els espanyols no només ens vam dotar d’un Estat
Democràtic basat en la llei, com a garantia i la igualtat dels drets dels ciutadans, sinó que es
va reconèixer i garantir el dret de l’autogovern de les comunitats autònomes.
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L’Estatut d’Autonomia de Catalunya és l’instrument que consagra i materialitza el dret
d’autonomia i d’autogovern del que aquest Parlament és l’expressió més genuïna.
La creació i la consolidació durant les darreres tres dècades de l’Estat de les Autonomies ha
estat l’èxit polític més important de la nostra Constitució. El grau d’autogovern del que
disposen les comunitats autònomes i, per tant, també Catalunya, és el més elevat de la seva
història, i l’exemple més evident d’aquesta realitat és la legislació que el Parlament de
Catalunya ha aprovat des de l’any 1980.
El Parlament i tots els diputats que el conformem han d’exercir les funcions que tenen
encomanades d’acord amb la legitimitat democràtica rebuda. Una legitimitat, l’única
admissible en democràcia, que només existeix quan s’actua amb ple respecte i en
compliment de les normes democràtiques de les que ens hem dotat per regular la nostra
convivència pacífica.
La Cambra i els seus membres d’acord amb el jurament o promesa prestats en el moment de
la constitució d’aquesta legislatura han de respectar en tot moment la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia que són els marcs legals acordats entre tots els ciutadans i dels que deriven
l’autogovern de Catalunya i el mateix Parlament.
A l’Ajuntament de Salou, davant els qui volen trencar la convivència pacífica a Catalunya,
abrogant-se una legitimitat fictícia, ignorant les més elementals normes de la democràcia i
de l’Estat de Dret, hem de manifestar el nostre compromís amb les normes democràtiques,
amb el nostre Estatut i amb la nostra Constitució.
És per aquests motius que el PP ha presentat aquesta moció:
1) Perquè les institucions catalanes, inclòs el Parlament de Catalunya, s’han d’ajustar al marc
constitucional i estatutari i a la resta de l’ordenament jurídic i en aquest sentit s’ha de
manifestar un solemne compromís amb la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
normes democràtiques que garanteixen els drets i la igualtat de tots els catalans.
2) Perquè l’intent de separar Catalunya de la resta d’Espanya, és un motiu de divisió entre la
societat i les famílies catalanes, i una amenaça als sentiments de la majoria de catalans, que
també ens sentim espanyols i que, especialment al llarg dels darrers anys, hem compartit
aquests sentiments amb normalitat i naturalitat.
3) Perquè cal abandonar el procés independentista i la política de separació i confrontació
entre catalans i apostar pel diàleg sincer i lleial, dins el marc legal.
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4) Perquè la nostra prioritat ha de ser treballar en un objectiu comú: la consolidació de la
sortida de la crisi i contribuir a generar un clima propici per al creixement econòmic i per a la
creació de llocs de treball, com a millor camí per a la lluita contra la pobresa, tot garantint
els serveis socials, un ensenyament i una sanitat de qualitat.
Pert tots aquests motius hem presentat aquesta moció y per tots aquests motius demanem
un vot favorable a la mateixa. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. García. En aquest sentit, senyor secretari per part de quatre membres de
la Corporació s’ha presentat una esmena a aquesta moció, procedim a la lectura de la
mateixa.

Sr. Ollé:
-Esmenes que presenten els membres de la Corporació i militants de FUPS (Pere Granados,
Jesús Barragán, M. José Rodríguez i Julia Gómez) a la moció del PP, que insta a les
administracions públiques a respectar l’actual ordenament jurídic.
Referent al punt 1 de la proposta d’acord:
“Instar a tots els poders i administracions públiques catalanes i estatals, a respectar el nostre
ordenament jurídic vigent, la Constitució Española i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, així
com actuar sota els principis de qualitat democràtica.”
Referent al punt 2 de la proposta d’acord:
“Donar trasllat d’aquest acord al president del Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya, a tots els grups polítics amb representació al
Parlament de Catalunya, al presidente del Gobierno del Estado, al presidente del Congreso
de los Diputados, i a tots els grups parlamentaris del Congrés i del Senat”.
Afegir com punt de la proposta d’acord:
“Instar als partits polítics al diàleg i al consens per tal d’impulsar una reforma constitucional
efectiva, amb l’objectiu de trobar un millor encaix de totes les comunitats autònomes i
nacionalitats que conformen l’actual Estat espanyol”.
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Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies senyor secretari. Continuem amb les intervencions. Sr. Macías.

Sr. Macías:
-Sí. Buenos días Sr. Alcalde, buenos días regidores y a todos los presentes. Yo seré muy
breve y no me voy a extender nada más que dos líneas. En Guanyem Salou creemos que ya
existen leyes suficientes como para hacer cumplir la Constitución, a todas aquellas personas
que la incumplan. Por lo tanto, nosotros no vemos la necesidad de hacer más mociones ni
ningún escrito en esta línea. Por lo tanto, nosotros nos abstendremos en la votación.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Sr. Curto té la paraula.

Sr. Curto:
-Bon dia Sr. Alcalde, bon dia a tots i a totes. Ens presenta el Grup municipal del PP de
Catalunya a Salou, una moció en la qual es mencionen a l’exposició de motius, uns articles
de la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya
com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Vaig a llegir-los
una part d’aquesta resolució, on s’incorpora part del que ens comenta el PP en la seva
exposició de motius:
“RESOLUCIÓ
Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del 27 de setembre de 2015 es basa en una majoria en escons de les
forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i
en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés
constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un
estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució
catalana.
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Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per
a fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini de trenta dies la
tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat
espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en
particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència
arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, votat
prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències.”
I deixo aquí la lectura de la resolució ja que és en aquest tram on es troben els motius de la
seva exposició.
I vostès, senyors regidors del PP de Catalunya a Salou, volen que tornem una altre vegada a
respectar el que ja vàrem prometre al ser elegits com a regidors, això sí, nosaltres, en el
nostre cas, per imperatiu legal.
La Constitució espanyola. És la Constitució espanyola, que en la ambigüitat del seu text i del
seu desplegament inicial marcà quatre fites de punt i final: la Llei d’amnistia, per la qual ara
poden jutjar Garzón; el cop d’estat del 23F, que va significar la fi de la possible interpretació
plurinacional de l’Estat; i les conseqüents LOAPA i LOFCA.
Esquerra Republicana, juntament amb els nacionalistes bascos, van ser les úniques forces
parlamentàries que s’abstingueren en el referèndum del 1978, advertint de les enormes
limitacions democràtiques del text: sobirania de la nació espanyola, no citació explícita de les
nacionalitats ni de les llengües, prohibició explícita de la federació, paper de l’exèrcit com a
salvaguarda de la unitat i tantes altres clàusules, per nosaltres, antidemocràtiques.
Hi ha molts ciutadans al nostre país que han esdevingut independentistes després de fer-se
una pregunta i constatar-ne la resposta, i la pregunta és: quin és el projecte que ofereix
l’Estat espanyol als ciutadans de Catalunya?
La resposta és llarga i, està plena de perjudicis, de denúncies, de dèficits i de desigualtats, i
s’ha de ser crític i valent per explicar-ho. Una actitud ben diferent del victimisme que de
vegades alguns ens imputen. Denunciar un estat i defensar la independència no és la via
fàcil, és la via difícil, ben diferent dels partits unionistes que han preferit criticar i no pas
explicar-nos quin és l’objectiu, quin és el projecte que ofereixen per a Catalunya dins l’Estat,
i de la Constitució espanyola.

 42
86
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

²1U4952633Z18284V0BV9£»
²1U4952633Z18284V0BV9£»
1U4952633Z18284V0BV9

1U4952633Z18284V0BV9

 SECZI0Q2

 7252/2015

30-11-15 11:33

Alguns han arribat a dir que ja estem bé políticament, fins i tot a nivell de recursos
econòmics, però estem patint socialment, sense fer cap tipus de relació d’aquest patiment
social amb el patiment i l’escanyament institucional, polític, econòmic o financer provocat pel
dèficit fiscal, el frau fiscal o les desigualtats creixents.
Quin projecte polític ofereixen des de l’Estat per a Catalunya?
Vivim en un Estat que cada cop que hi ha un debat polític que afecta els interessos de les
grans empreses oligopòliques, els grans partits espanyols giren la vista a un altre costat. Un
estat que signa un contracte menyspreable que cobreix el risc d’inversió a una empresa de
Florentino Pérez i acaba pagant 1.350 milions d’euros pel tancament de Castor; mentrestant,
el Govern espanyol mirant cap a un altre costat.
Un Govern espanyol que tira endavant una legislació que grava els productors d’energia
solar, quan la resta d’Europa el que fa és obligar les elèctriques a pagar els productors
particulars. El Govern espanyol, amb els seus tribunals polititzats, s’obsessiona a prohibir que
el Parlament de Catalunya prengui mesures per posar fi a la pobresa energètica. Qui pot
entendre que un tribunal suspengui instruments democràtics per ajudar aquells que més
pateixen al nostre país?
I podríem parlar del dèficit tarifari, del dèficit de la xarxa de trens d’alta velocitat, i a qui han
acabat beneficiant, del rescat de Bankia, o dels ministeris espanyols en Educació i Salut que
no tenen competència però una carretada de pressupost.
I són molts els qui afirmen, pràcticament cada dia, que la independència és una cortina de
fum. És fàcil, aquest discurs, i ocupa pàgines i portades de paper. I jo penso que parlen
contínuament de nacionalisme precisament per no haver de parlar del Castor, per no haver
de parlar de l’autoconsum energètic, per no haver de parlar d’ENDESA, per no haver de
parlar del decret de pobresa energètica.
El passat 27 de setembre, Catalunya va celebrar unes eleccions democràtiques i ningú ha
posat en dubte el resultat d’aquestes eleccions.
El 9 de novembre passat, el Parlament va aprovar una resolució que constatava una
d’aquestes sumes aritmètiques: el mandat democràtic majoritari a favor de la independència,
una majoria absoluta d’escons.
El mandat democràtic neix de les urnes, del suport de la majoria de ciutadans a favor d’un
programa electoral, d’uns objectius polítics: això se’n diu el contracte democràtic. Ningú, va
impugnar el programa electoral amb el qual ens vàrem presentar Junts pel Sí o la CUP –un
programa electoral clarament independentista–.
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El 27 de setembre, aquest programa electoral deia clarament que volia obtenir el suport en
escons en el Parlament i si això passava iniciaríem un camí cap a un estat independent, cap
a una república.
El Grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Salou, inclòs en la candidatura de Junts pel Sí,
assumim aquest contracte legal i legítim, és el nostre deure, ens hi devem, entre aquest
contracte democràtic que hem contret tots els independentistes, no es pot interposar cap
tribunal.
Si un tribunal s’atrevís a fer un judici sobre el contingut polític d’una resolució del Parlament
per a la qual tenen els diputats un mandat legal i legítim –un judici que seria extemporani,
perquè en cap cas es va posar en dubte el programa electoral– estaria fent un judici indegut
del principi democràtic amb la suspensió d’una resolució que constata un mandat
democràtic; entenem que en el que s’està suspenent és en democràcia: un suspens en
democràcia.
Una declaració d’independència de Catalunya derivada d’un procediment democràtic no
violaria la Constitució espanyola de 1978, perquè els autors de la declaració d’independència
catalana, en actuar com a poder constituent, no es troben lligats pel marc constitucional
espanyol.
Si alguns apellen a l’article 12 de la Constitució espanyola, com s’ha sentit a dir , per dir
que la sobirania resideix en el poble espanyol, nosaltres apellarem a l’article 12 de la Carta
de Nacions Unides, que proclama de forma universal el dret de l’autodeterminació de tots els
pobles en termes d’igualtat.
Tot poble té dret a decidir el marc polític que li correspon, tots els pobles tenen dret a
establir lliurement la seva condició política i al seu desenvolupament econòmic, social i
cultural. La Constitució espanyola no ho prohibeix, ni ho pot prohibir, el dret a
l’autodeterminació dels pobles, ni el pot prohibir un govern, ni vostès amb una interpretació
interessada de la Constitució. El principi democràtic no té patent espanyola, té patent
universal.
I a nosaltres que no ens vingui ningú amb lliçons de legalitats, quan aquí tenim un Estat,
que és l’espanyol, que incompleix reiteradament amb sentències i lleis a la mà. Sentències
sobre beques universitàries, sobre el traspàs, que permetrien poder estar en millor situació;
sentències de traspàs del 0,7 de l’IRPF; la Llei de la dependència; incompliment de tots i
cadascun dels pactes de finançament, tots, de la disposició addicional tercera de l’Estatut,
incompliment flagrant d’aquella llei que ens encaixava en l’Estat, l’Estatut d’Autonomia. I
darrerament posant condicions polítiques de difícil compliment al FLA.
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Qui ens pot donar lliçons de democràcia i de legalitat?
Sr. García, jo vaig prometre al seu moment, quan em vaig sentir obligat per ser regidor, per
imperatiu legal, jo vaig prometre lleialtat a la Constitució espanyola. Una promesa que la
història ens demostra no ser gaire consistent, ja que ens recorda que el Sr. Franco va jurar
la bandera republicana i que el Sr. Joan Carles de Borbó, va jurar els principis del Moviment
Nacional, però no la Constitució, al seu dia.
Per això, la meva promesa és explicada: vaig prometre per imperatiu legal, ja que, fins que
la llei no m’hi ha obligat no li he promès lleialtat a ningú.
Mai he promès lleialtat a la meva parella, ni als meus pares, ni als meus amics i m’han fet
prometre lleialtat a Felip VI i a la Constitució espanyola.
Entendria, entre d’altres coses, que se’ns fes prometre les ordenances municipals (tot i que
tampoc hi acabi d’estar d’acord amb elles), però que són les que podrien ser vulnerades per
un regidor, però em costa entendre que el Rei pogués ser traït amb més facilitat per un
humil regidor d’aquest ajuntament que per un xarcuter o un mecànic de motos que no fos
regidor.
Som molt conscients que posar les institucions al servei dels ciutadans no serà fàcil, i és ben
cert que hi haurà també molts actors a Catalunya que faran el possible per dificultar-ho. És
per això pel que estem lluitant: o república catalana o un estat independent o continuar dins
d’un Estat espanyol que ens sembla irreformable.
Sense cap mena de dubte, lluitarem per un estat independent, perquè aquest mandat que
hem rebut de les urnes s’implementi en benefici de tothom i per a tothom.
Durant aquest mandat farem la transició democràtica més important de la història d’Europa
d’aquests últims anys, i aquí estem per fer-la tenint molt de compte quines són les prioritats
socials, en primer terme, al nostre país. No fem prou només amb una majoria parlamentària,
tot i que també som molt conscients que ens necessitem tots, la pluralitat també és un valor.
És per això que independentistes o no, posem sempre en valor la diversitat, la pluralitat com
a principal eix de construcció de la cohesió social. Perquè quedi clar que abans que
independentistes, som demòcrates.
La cohesió social volem que sigui la clau de la construcció d’aquest procés constituent, no
subordinat, que els nostres ciutadans han decidit que comença ara pel qual tenim aquest
mandat.
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Un mandat democràtic que ens interpella ara, que també ens ha estat interpellant els
últims tres anys, que amb una majoria al Parlament hem intentat, de la mateixa manera,
buscant fórmules, donar-hi compliment.
Un mandat democràtic que durant els últims tres anys era amplíssim i majoritari, que era un
mandat democràtic a favor del dret a decidir, i que l’hem intentat complir amb escreix i de la
manera com el compleixen els estats madurs i democràtics a Europa en aquest segle que
estem, que és mitjançant un acord polític. De tot això es diu facilitar el compliment dels
mandats democràtics.
I per acabar Sr. García, no ens demani fer una cosa que ja estem fent tots els poders
administratius públics ja que de no ser així, la nova presó que s’ha inaugurat estaria plena.
Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Curto. Vol contestar Sr. García?

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, té la paraula.

Sr. García:
-Sr. Marçal me ha superado y eso es todo un mérito, de verdad, enhorabuena. Mire, al final
todo su discurso se reduce a una argumentación, que el mandato democrático lo puede
todo, que el mandato democrático nos exime del cumplimiento de la ley, ese es el
argumento principal que sustenta el discurso que nos ha soltado hace un momentito. Pues
permítame que le recuerde que esa argumentación hizo que en Europa se viviese uno de los
episodios más oscuros de toda la historia, precisamente esa argumentación, que el mandato
democrático lo puede todo y exime del cumplimiento de la ley, vayamos con cuidado con las
argumentaciones que utilizamos, y con lo que decimos Sr. Marçal, porque es muy peligroso,
es muy peligroso, estamos en el filo de la navaja.
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Argumenta usted que ERC fue el único partido que estuvo en contra del tema del
referéndum de la Constitución española, etc, etc. Mire, permítame que le recuerde los
porcentajes de aquel referéndum en Cataluña precisamente. En Cataluña el 90,46% de sus
ciudadanos votaron a favor de la Constitución española, sólo un 4,61% se pronunció en
contra, imagino que usted estaría entre ese 4,61%. Pero el 90,46% votó a favor de la
Constitución española vigente. Una Constitución española que, por cierto, regula los
mecanismos a efectos de que pueda ser modificada. Por lo tanto, juguemos con las reglas
del Estado Democrático y de Derecho, si ustedes no tienen las mayorías suficientes para ir al
Congreso y realizar esos cambios legislativos en nuestra Constitución pues tendrán que
adaptarse a los juegos democráticos, lo que no sirve, lo que no sirve es saltarnos las reglas
del juego cuando a nosotros nos interese. Hacen ustedes un alegato, que sí, que he estado a
punto hasta de creérmelo, que es que la ONU hace referencia en diversas declaraciones y en
su articulado al derecho de soberanía de los pueblos y blablabla. Permítame que le recuerde
Sr. Marçal que ese derecho de soberanía de los pueblos es para los pueblos colonizados
¿sabe usted qué significa eso? Hasta donde yo sé Cataluña no es ningún pueblo colonizado,
Cataluña es una comunidad autónoma integrada dentro de España que es una nación
histórica y que nadie va a conseguir desmembrar, que no le quepe la menor duda Sr. Marçal.
Mire, mientras ustedes dedican su esfuerzo en separar Cataluña del resto de España, y
mientras ustedes dedican su esfuerzo a enfrentar al pueblo catalán y a generar fractura
social, 600.000 catalanes salen cada día a la calle a buscar un trabajo, eso es lo que nos
tiene que preocupar como políticos.
Mientras ustedes dedican su tiempo a crear estructuras de estado, más de un millón y medio
de catalanes viven en condiciones precarias, eso es lo que nos tiene que preocupar como
políticos.
Mientras la Consellera de Educación dedica su tiempo a abrir institutos para votar en urnas
de cartón, más de 25.000 niños en lugar de poder estudiar en condiciones lo hacen en
barracones, por no hablar de los 160.000 pacientes que están en lista de espera y ustedes
siguen dedicando su tiempo a la independencia, con eso nos lo dicen todo, sus prioridades
no son los ciudadanos, no son los catalanes, son otras cosas, son otras cosas.
Les resulta indiferente que los ciudadanos no tengan garantizado el pago de las medicinas o
de los conciertos sanitarios, no les preocupa que no puedan pagar las becas comedor o
poder hacer frente al pago de las guarderías municipales, les da absolutametne igual. Y
usted viene aquí y nos recrimina que es que el Gobierno de España pone condiciones al
repartimiento del FLA, por supuesto que sí y tarde vamos porque desde luego puedo decir
que si de mi dependiera esas condiciones las hubiese puesto hace tres años, no ahora, hace
tres años, porque cuando los políticos que nos gobiernan son irresponsables y anticipan
otras prioridades antes que las reales, las prioridades reales de los ciudadanos de Catalunya,
tiene que venir un político responsable a decirles, ustedes no se gastan ni un céntimo más
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en este tipo de tonterías, ustedes se gastan el dinero en lo que realmente importa y lo que
realmente importa son todos los catalanes, son los niños, son la gente que necesita la
sanidad pública, son infinidad de cuestiones que ustedes están abandonando ¿cuánto deben
a las farmacias Sr. Marçal? A ustedes eso no les importa ni lo más mínimo.
Miren, en diciembre del año 2011 el Presidente de la Generalitat, el Sr. Artur Mas, en una
entrevista televisada descartaba iniciar ningún proceso de las características que hoy nos
ocupa y decía textualmente: “comportaría una división de la sociedad catalana”, lo decía él
mismo que ya ha conseguido fracturar nuestra sociedad, él mismo lo reconocía entonces,
ahora ustedes lo desmienten y dicen que no, que todo eso lo que hacemos somos los del PP
o los unionistas, como ustedes nos llaman, que lo que pretendemos es meter el miedo en el
cuerpo de los catalanes, bueno, si es que lo decía el Sr. Artur Mas en una entrevista en el
año 2011.
Miren este Presidente de la Generalitat ha conseguido su objetivo, que no era ni más ni
menos que el de pasar a la historia. Sí, le puedo decir que formará parte de la historia por
ser el Presidente más incompetente que ha tenido Cataluña, por eso pasará a formar parte
de la historia. Formará parte de la historia por ser el presidente que ha conseguido romper la
coalición de su partido, por eso también. Formará parte de la historia por ser el Presidente
que ha conseguido liquidar a su propio partido, por eso también. Formará parte de la historia
por haber convocado tres elecciones en cinco años, por eso también Sr. Marçal. Y pasará a
formar parte de la historia por haber mendigado y estar mendigando a un partido
antisistema para que le invista Presidente, un partido, por cierto, que aboga por salir de
Europa y del euro y que pone como condición, entre muchas otras, que el proyecto de BCN
World no se materialice, me gustaría saber la opinión de los concejales de este Pleno al
respecto.
Pero ya les aseguro yo que no pasará a la historia por haber conseguido la independencia de
Cataluña, eso ténganlo ustedes claro, no pasará a la historia por eso.
Sean ustedes coherentes al menos Sr. Marçal, usted me dice que usted ya prometió jurar
lealtad a la Constitución española, al ordenamiento jurídico vigente, etc, etc. Podía no
haberlo hecho, pero usted optó por eso, usted dice, es que lo hice por imperativo legal,
podría no haber jurado o prometido lealtad ¿sabe cuál es la diferencia? Que hoy no estaría
usted sentado en esta silla, no estaría usted sentado. Pero usted prefirió acatar las reglas del
juego, acatar la legalidad y el ordenamiento jurídico vigente y estar sentado en esa silla para
defender sus ideales, que yo respeto, que yo respeto, pero no nos saltemos la legalidad, no
nos saltemos la legalidad porque aquí todos podemos tener pensamientos divergentes y
defender cuestiones muy diversas pero siempre dentro del marco legal, siempre respetando
el ordenamiento jurídico vigente.
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Y al final, es que claro, si nos paramos a analizar un poco la situación actual lo que vemos es
que estamos inmersos en una incoherencia total y absoluta porque el Govern de la
Generalitat escenifica mejor que nadie aquello de “a Dios rogando y con el mazo dando”. Por
un lado, aprueban resoluciones para no cumplir con las resoluciones del TC y por otro se
plantean nuevos recursos al TC español, como ustedes llaman, pese a que lo consideran
"totalmente deslegitimado", y no me lo estoy inventando. Miren, la Vicepresidenta del
Govern, la Sra. Neus Munté, anunció el día 3 de noviembre que el Ejecutivo catalán se
planteava presentar dos nuevos recursos contra el Estado ante el Tribunal Constitucional
(TC). En la rueda de prensa posterior a ese Consell Executiu, anunció que el Govern havia
aprobado pedir dos nuevos dictámenes al Consell de Garanties Estatutàries, uno sobre la Ley
estatal del Tercer Sector de Acción Social, y otro contra la Ley estatal que modifica una
norma de 2007 sobre patrimonio natural y biodiversidad. Si usted me lo puede explicar pues
me lo explica pero vamos, de momento ustedes mismos ya están incumpliendo ese mandato
democrático al cual hace usted referencia y por el cual usted argumenta y se legitima para
ese supuesto incumplimiento de la ley, eso es lo que está pasando, ni más ni menos Sr.
Marçal. Yo al final lo que acabo entendiendo es que usted me dice que como que ha
prometido lealtad al ordenamiento jurídico pues no se le ocurrirá nunca saltarse esa
legalidad y espero que así sea, espero que así sea y que no se amparen nunca, que no se
amparen nunca en ese mal llamado mandato democrático que lo puede todo porque
entonces sí que estaremos cometiendo una real atrocidad Sr. Marçal. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. García. Li contesta el Sr. Marçal.

Sr. Curto:
-Molt breument i anant a l’arrel de la moció. La Constitució de 1978 és feble, anèmica i molt
poc representativa. El sistema per reformar la Constitució espanyola és molt dificultós i
complicat amb tràmits no massa clars. Hi ha qui estarien a favor que la Constitució
espanyola hagués pogut ser redactada en el seu moment com el text dels EUA, on es poden
incloure esmenes sense modificar el redactat constituent, original, bé, és una idea.
Evidentment els qui ens sentim republicans aquesta Constitució no els hi va massa bé
perquè inclou a la Corona, com una part importantíssima i bàsica, i no justificada dins del
text constitucional, amb un redactat molt rígid i complicat de modificació en aquest sentit,
reial. El procés constituent va estar atrapat en el seu moment enmig de moltes pressions, de
concessions, intrigues, pel control d’una suposada democràcia intervinguda i on la
participació ciutadana és mínima, aquesta és una de les normes més bàsiques de la
Constitució amb la qual no estem d’acord, per exemple.
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Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Sr. Brull.

Sr. Brull:
-Bé, jo seré molt breu en aquesta moció. Em basaré exclusivament i escuetament amb el
que presenta la moció, no parlaré d’altres aspectes que probablement no corresponen,
evidentment és el debat polític que està sobre la taula i que lògicament jo respecto en
aquest cas. Però sí que és cert que aquí se’ns insta als poders i administracions públiques a
respectar “nuestro ordenamiento jurídico vigente y nuestra norma fundamental la
Constitución española”. Jo en això seré clar i podria repetir el que vaig fer al mes de juny, o
sigui, todos los presentes juramos o prometemos nuestro cargo, a respetar la Constitución y
el Estatuto de Autonomía y lealtad al Rey”. Certs regidors lògicament que per la seva
condició o la seva ideologia ho fan per imperatiu legal. Si em baso en això és que aquesta
moció no sé perquè la presenta perquè ja ho he fet, jo ja ho he fet, no tinc perquè donar
suport una altra vegada a una nova moció que jo al mes de juny i els meus companys
socialistes ja ho vam fer i crec que tots ho hem fet, tot i que algú ho va fer per imperatiu
legal, amb tots els respectes.
El problema no crec que sigui aquest, el problema és l’origen d’aquesta moció. I l’origen, per
què ve? Pel tancament del PP a un problema real de Catalunya i aquest és el problema i
lògicament no tan sols el PP i el que nosaltres sempre hem defensat, allò que ningú, sembla
ser, que ens feia cas i sembla ser i jo espero i desitjo que sigui la solució a aquest problema,
el diàleg, la negociació i l’acord i aquesta és la solució a aquest problema que tenim sobre la
taula, aquest és el problema que tenim. I ens afegirem en la línia que plantejaven els quatre
regidors de FUPS, entenem que s’hauria d’afegir, si vostès demanen el vot a favor, ens
afegim a l’esmena que han presentat aquests quatre regidors de FUPS perquè s’afegeixi, i
s’ha d’entendre així, un altre punt amb la revisió de la Constitució, de la Carta Magna, no ens
podem tancar amb aquesta Carta Magna, no som tan tancats, ara fa un moment estàvem
escoltant què deia, de la Constitució Americana, quantes esmenes s’han presentat en aquella
constitució? Quantes? I quantes se’n fan, per què estem tancats? Per què no mirem la
realitat, la singularitat que té actualment Catalunya, en la seva llengua, en la seva cultura?
Per què no som capaços de veure aquesta realitat? La nostra idea va en aquesta línia, vista
l’allegació, i així acabo, presentada pels quatre regidors de FUPS i segons la mateixa línia de
tot l’exposat, nosaltres ens adherim a l’esmena presentada per FUPS. I lògicament li
demanem que si la pot incloure com a punt, nosaltres el nostre vot serà favorable si no la
presenta el nostre vot serà en contra perquè el que m’està demanant jo ja ho he fet.
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Sr. Alcalde:
-Molt bé.

Sr. García:
-Sí, Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Per allusions pot contestar la Sra. Cortés i el Sr. García. Gràcies.

Sr. García:
-Sr. Brull, vamos a ver, usted dice que esta moción es lo de menos al final, que nos tenemos
que ir al origen de la moción. ¿Quiere que le diga yo cuál es el origen de la moción? Usted
dice que es el PP el culpable de toda esta situación. ¿Quiere que le diga yo cuál es el origen
de esta moción?

Sr. Brull:
-L’Estatut d’Autonomia, ese es el origen.

Sr. García:
-Sr. Brull yo le he escuchado muy atentamente, le he escuchado muy atentamente y me
gustaría que usted parase atención a mis palabras porque posiblemente le sirvan de algo.
Mire, el problema no viene del PP, el problema viene porque un día uno que fue Presidente
del Gobierno de España, precisamente de su partido, bueno no sé si es de su partido o no
porque ustedes se diferencian entre PSC y PSOE, al final son un galimatías que yo nunca sé
diferenciar. El Sr. Zapatero dijo, yo acataré todo aquello que venga del Parlament de
Cataluña, ese fue el origen del problema Sr. Brull.

Sr. Brull:
-El origen fue la impugnación de l’Estatut d’Autonomia por el PP.
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Sr. García:
-Y hoy estamos donde estamos Sr. Brull, hoy estamos donde estamos porque aquel que era
su líder dijo lo que dijo y algunos se lo creyeron, el problema es que algunos se lo creyeron.
Usted dice que claro, que para qué va a votar a favor esta moción si usted ya juró o
prometió, no sé lo que hizo, imagino que prometió, que usted ya prometió y ¿para qué va a
volver a reiterarse? Mire, usted prometió en su día, hoy las circunstancias, las graves
circunstancias en las que nos encontramos son las que son, son las que son, Sr. Brull. Y
usted al final acaba diciendo, y por lo tanto, después de intentar argumentar y justificar, y
por lo tanto votaré en contra de la moción. O sea que usted va a votar en contra de que se
cumpla la legalidad vigente y que acatemos aquellas sentencias o resoluciones de nuestros
tribunales, yo estoy a punto de aplaudirle, es que se me saltan las lágrimas, Sr. Brull, cuando
le escucho, se me saltan las lágrimas porque me dice, por un lado yo ya juré pero ahora te
digo que te votaré en contra que se cumpla la legalidad. Fantástico, de verdad, bravo por la
coherencia, bravo por su coherencia.
Miren, tienen ustedes un serio problema Sr. Brull, es algo así como un transtorno de la
personalidad política o de una bipolaridad política, lo podemos llamar de las dos maneras.
¿Qué problema tienen ustedes en defender la legalidad vigente? ¿Qué problema tienen
ustedes en que se respete la Constitución española y el Estatuto de Cataluña? No deberían
sentirse acomplejados Sr. Brull, sean valientes, nadie les va a recriminar nada por eso, sean
valientes, no sientan complejos, en política hay que tener las ideas claras y hay que ser
coherentes. Desde luego lo que no se debe hacer nunca es abstenerse en mociones a favor
del mal llamado dret a decidir en Salou y votarlas a favor en la Diputación de Tarragona, eso
es lo peor que se puede hacer en política, la coherencia es un principio básico en política.
Siga usted el ejemplo del Sr. Iceta, Sr. Brull.

Sr. Brull:
-¿Habla conmigo?

Sr. García:
-Sí hablo con usted, hablo para este Pleno, no con usted solamente, para todo el Pleno. Siga
usted el ejemplo del Sr. Iceta, sígalo, que se presentó junto al Sr. Albiol y a la Sra. Arrimadas
en el TC para impugnar la resolución aprobada por el Parlament en una clara defensa de la
legalidad, eso es lo que hizo el Sr. Iceta. Siga usted el ejemplo del Sr. Iceta que en sede
parlamentaria dirigiéndose a diputados de Junts pel Sí y la CUP dijo lo siguiente respecto a la
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resolución aprobada, y le leo textualmente, lo he sacado de las actas del Parlament, dijo lo
siguiente: “esta resolución lejos de solucionar los problemas los agrava, cierra puertas con el
actual gobierno o el que se forme tras el 20 de diciembre, pone en riesgo el autogobierno y
lejos de unir dividirá. En la vía del enfrentamiento y de la ilegalidad no nos encontrarán, la
división de los catalanes debilita, la historia ha demostrado que fuera de la ley la derrota
está asegurada. Es temerario y las consecuencias y costes son imprevisibles”. Y, seguía
diciendo el Sr. Iceta “¿han pensado en las consecuencias? No tienen derecho, ni mandato
para dar un paso así, cuando se aplique la ley no encontrarán en nosotros ni comprensión ni
solidaridad”. Esto es lo que dijo el Sr. Iceta.
Sr. Brull siga usted el ejemplo de sus líderes autonómicos y nacionales y defienda la
legalidad sin complejos. Le recuerdo que en su partido los que quieren otra cosa ya han
abandonado el barco, ya está usted libre de ataduras Sr. Brull.

Sr. Brull:
-Perdón pero no he entendido nada, ni en la parte final, no me he enterado de nada.

Sr. García:
-No me ha entendido, es que usted posiblemente tenga algún problema de comprensión.

Sr. Brull:
-Si usted ya me lo ha dicho al principio y dice se lo voy a explicar. ¿Usted cree que de los
tres representantes que estamos hoy del Grupo municipal Socialista estamos a favor del
proceso?

Sr. García:
-No lo sé, acláremelo usted.

Sr. Brull:
-No, no. ¿Le queda claro? No. Estamos a favor de la Constitución española y de revisar la
Constitución para que encajemos.
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Sr. García:
-¿Y vota en contra de la moción?

Sr. Brull:
-Porque lo que usted me presenta, a ver si se entera, lo que usted me presenta es, oiga
señor secretario traiga de nuevo la Carta Magna que me levantaré y le voy a jurar de nuevo
la Constitución.

Sr. Alcalde:
-A ver ¿me permiten una aclaración?

Sr. Brull:
-Sr. García, si a usted le satisface así, pues le satisface.

Sr. Alcalde:
-¿Me permiten una aclaración, por favor? Sr. Secretario ¿lo que aquí se está procediendo
ahora es a votación una moción o quien es más constitucionalista o menos
constitucionalista? No, no, acláremelo porque también me pasa igual que al Sr. Brull, quiero
que me lo aclare. Aquí ahora en este momento ¿a lo que se está procediendo es a un debate
sobre una moción, a si se vota esa moción o no se vota esa moción a favor, o si se
abstienen, o bien estamos renovando ahora aquí la toma de posesión? Porque de verdad es
que a mi me pasa un poco como al Sr. Brull y perdone que lo diga así. Porque mire usted, si
a usted se le vota que sí, se le vota su moción, si a usted se le abstiene, se abstienen en su
moción y si se vota en contra, es su moción, no la Constitución, aquí no se está procediendo
a someter a votación la Constitución, quiero que quede claro.

Sr. García:
-Sr. Alcalde simplemente por alusiones. Y entonces, a posteriori ¿qué vamos a discutir si
modificamos la Constitución? Porque esa enmienda que ustedes presentan habla ni más ni
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menos de instar a los Poderes Públicos para modificar la Constitución. Y yo le pregunto ¿qué
vamos a debatir aquí y aprobar si modificamos la Constitución?

Sr. Brull:
-Al diálogo, al diálogo.

Sr. Alcalde:
-Sr. García.

Sr. García:
-Digui, digui.

Sr. Alcalde:
-A ver, Sr. García mire usted, nosotros igual que usted dice que insta a los Poderes Públicos
y Administraciones Públicas, nosotros también les instamos pero no sólo a cumplir con el
ordenamiento jurídico en el que la Constitución española es la norma suprema vigente en la
que nos vincula a todos, a los Poderes Públicos y a la ciudadanía sinó que, además, también
creemos que es bueno instar a los partidos políticos al diálogo porque resulta que esa falta
de diálogo lo que nos está conllevando es a un enfrentamiento pero no es que unos piensen
A y los otros piensen B porque en democracia todo el mundo es libre para pensar lo que crea
conveniente. El problema es que los partidos políticos no se sientan a dialogar y eso es lo
que se está trasladando en la ciudadanía y estos cuatro regidores y que ahora se han
sumado también los regidores del PSC, lo único que le piden Sr. García es que también,
también les instemos a los partidos políticos a que se sienten a dialogar y, a ser posible, a
que consensuen una modificación de la Constitución española hoy vigente para que todo el
mundo se encuentre a gusto, todo el mundo esté bien, simplemente esto. Porque las leyes,
como usted tiene formación jurídica, sabe y conoce que no son inmortales, las leyes tienen
la obligación de adaptarse a la realidad social. Por lo tanto, las leyes son cambiantes y como
se han modificado a través de enmiendas, o el sistema que tengan, otras constituciones ¿por
qué la española tiene que ser inmóvil? Cuando resulta que para un tema como era el déficit
presupuestario se modificó ¿qué pasa? Una cosa es la cuestión partidista y si usted lo que
quiere hacer es partidismo me parece correcto pero dígame las cosas por su nombre ¿o es
que porque usted presente aquí una moción nosotros no vamos a ser constitucionalistas y
queremos violar la Norma Suprema que es la Constitución? Pues no, vamos a votar
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simplemente su moción, sí o no, pero no si somos o no constitucionalistas, claro que somos
constitucionalistas, y yo le vuelvo a reiterar pero es que me parece absurdo y quiero que
quede claro.

Sr. García:
-Si me parece muy bien todo lo que usted argumenta Sr. Alcalde. Pero al final usted dice, es
que se trata de modificar la Constitución para sentirnos todos más a gusto y mi pregunta es
¿es que usted no se siente a gusto con la actual Constitución Española? ¿No se siente a
gusto? Entiendo que no.

Sr. Alcalde:
-No Sr. García, perdón, usted conteste por usted, no por mí.

Sr. García:
-Yo contesto por deducción, por deducción lógica Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Sr. García escúcheme. Usted me pregunta a mí si yo me siento a gusto y se lo contesto a
usted. A ver, esto es el diálogo de los tontos, con todos los respetos.

Sr. García:
-No me doy por aludido.

Sr. Alcalde:
-Si usted me pregunta a mí, si jo no tinc cap inconvenient en parar-me a parlar obertament
de què és la Constitució i què és la norma, m’entén? No hi tinc cap problema. Miri, vostè em
diu, es troba vostè a gust amb la Constitució espanyola? Sí, però hi ha una altra qüestió, no
és suficient, crec que podem estar millor i això és el que vull, i per això hem de modificar les
lleis i la Constitució espanyola si cal, perquè hem d’estar millor del que estem ara. O és que
vostè és conservador a raja tabla i no vol canviar res?
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Sr. García:
-No, para nada, se equivoca Sr. Granados, yo lo que soy es respetuoso con el ordenamiento
jurídico. Usted al final acaba diciendo que se siente a gusto con la Constitución, cosa que me
congratula, me congratula plenamente. Pero a renglón seguido dice, claro, pero las leyes no
son inamovibles, por supuesto que no, faltaría más, pero usted como también tiene
formación jurídica sabe que las propias leyes establecen unos mecanismos de modificación
que no nos podemos saltar las leyes a la torera y la propia Constitución espanyola vigente
establece los mecanismos de modificación y con su argumentación usted parece dar a
entender que oye, si aquellos que quieren modificar la Constitución no tienen las mayorías
necesarias nos saltamos la legalidad vigente y modificamos la Constitución sin las mayorías
necesarias que requiere el propio texto legal. Al final, es tan simple como decir, no estamos
hablando en esta moción de si tenemos que reformar la Constitución o no tenemos que
reformar la Constitución, estamos hablando de si respetamos la legalidad vigente o no la
respetamos, hay algunos que ya se han mostrado partidarios abiertamente de saltarse la
legalidad vigente a la torera, nosotros evidentemente no, lo tenemos clarísimo porque ese es
el fundamento, la piedra angular del Estado Democrático y de Derecho en el cual vivimos y
si nos la saltamos estamos perdidos Sr. Granados, estamos perdidos.

Sr. Alcalde:
-A ver Sr. García perdone usted, mire, nos podemos estar ahora aquí hablando todo el
tiempo que quiera. Usted no escucha o solamente se escucha a sí mismo, de verdad, usted
no escucha a los demás. Mire, usted ahora me habla a mí aquí del sistema de modificación,
yo no le estoy diciendo que aquí se inste a los partidos políticos a saltarse el sistema de
modificación, es que usted o no se ha leído esto o usted no ha escuchado cuando lo han
leído. Mire, le está diciendo Sr. García, que haya diálogo, en política es necesario, diálogo y
negociación y que se consensue, se consensue con las mayorías necesarias, se consensue
por parte de los representantes elegidos en el Congreso de los Diputados que es el
Parlamento quien tiene la competencia para modificar la Constitución española y que con ese
consenso se llegue a un acuerdo en el que podamos estar todos, todos, mejor de lo que
estamos hasta la fecha. Oiga, que las leyes hay que modificarlas para mejorar, simplemente
esto, es que usted no me quiere entender.

Sr. García:
-Sr. Alcalde sí que le entiendo, le entiendo perfectamente, pero es que yo solamente le digo
¿usted cree realmente que se puede dialogar, y dígamelo de todo corazón, cree realmente
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que se puede dialogar con unos partidos políticos, entre los cuales se encuentra uno bajo las
siglas que usted se presentó a estas elecciones, que aprueban favorablemente una
resolución que dice que declaran solemnemente el inicio del proceso de declaración del
Estado Catalán Independiente en forma de República y que dicen que no se supeditaran a
las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal
Constitucional? ¿Usted cree que con este tipo de gente se puede negociar?

Sr. Alcalde:
-Sr. García, vamos a ver. Yo es que de verdad, creo que no lo entiende.

Sr. García:
-Que lo he entendido, que lo he entendido.

Sr. Alcalde:
-Déjeme hablar. Creo que no entiende usted la situación en la que estamos. Ahora me
pregunta sobre algo que a mí qué me parece si el Sr. Mas y el Sr. Rajoy se ponen de
acuerdo. Oiga, mire, le voy a decir una cosa y acabemos ya con esta historia porque de
verdad que ya es redundante y no avanzamos. Mire, el Sr. Rajoy es tan poco dialogante
como lo pueden ser algunos otros dirigentes políticos y ponga usted el nombre que quiera,
se lo dejo a su propia elección, porque cuando aquí desde Catalunya se va a presentar un
nuevo modelo de financiación se dijo que no ¿lo entiende usted? Y mire donde estamos
ahora. Le voy a decir otra cosa, ya que quiere usted este debate, el Partido Popular es la
fábrica más grande de generar y de crear independentistas en este país ¿o es que ustedes
todavía no se han dado cuenta? ¿O es que a ustedes les va muy bien porque resulta que
tienen más rentabilidad política en España? Eso es una irresponsabilidad. Porque mire usted,
yo como ciudadano lo que quiero ¿sabe qué quiero? Vivir con tranquilidad y en paz, no
quiero que haya enfrentamientos políticos porque los políticos tienen que dialogar.

Sr. García:
-Sr. Granados usted habla otra vez de la negociación y me dice que el Sr. Rajoy no es
dialogante, pero es que vuelvo a lo mismo, me dice que el problema es del Sr. Rajoy y el Sr.
Mas fue a la Moncloa e hizo una propuesta al Sr. Rajoy y el Sr. Rajoy se cerró en banda.
Pero ¿usted se piensa que se puede dialogar con un Presidente de una Comunidad
Autónoma que va a la Moncloa poniendo condiciones y diciendo, o hacemos ya una
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modificación fiscal respecto a Catalunya o le aseguro que aquí iniciamos un proceso
rupturista? ¿Usted se cree que se puede negociar con una persona que va amenazando al
Presidente del Gobierno de España? Evidentemente el Sr. Rajoy ha actuado como actuaría
cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros.

Sr. Alcalde:
-Bueno, creo que están las cosas ya claras por todas las partes. Por favor, Sra. Cortés tiene
usted la palabra.

Sra. Cortés:
-Gràcies. Bé, entenc que el que primer es sotmet a votació és la moció presentada pel PP i,
en tot cas, després l’esmena que presenta FUPS. Suposo que és així, no Sr. Vicesecretari?

Sr. Ollé:
-Perdó?

Sra. Cortés:
-No, és que tinc un dubte i no sé què és el que s’està sotmetent a votació, si és només la
moció del PP o si és la moció del PP amb l’esmena de FUPS.

Sr. Alcalde:
-La moció del PP. Perquè aquí l’esmena el que s’entén, si no ens corregirà el Sr. Secretari, és
si accepten o no aquesta incorporació, però sembla ser que no l’accepten, sembla ser. Per
tant, no es sotmet això. Però això ho he dit a l’inici, és que tampoc aquí estem dient si som o
no constitucionalistes o anticonstitucionalistes, aquí el fet de votar la moció no significa que
un no estigui a favor de la Constitució, simplement no s’està a favor d’aquesta moció, per
tant és la moció.

Sra. Cortés:
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-Bé, doncs nosaltres en base a això donarem una mica la nostra explicació en primer lloc de
la moció que presenta el PP i després de l’esmena que presenta FUPS.
El nostre Grup municipal donarà suport sense restriccions ni condicionaments a aquesta
moció i ho farà perquè l’obediència a la llei no és una opció, és un deure per a tots, sense
excepció, en un Estat Social i Democràtic de Dret, qualsevol anunci de desobediència i de la
normativa vigent i a la major raó si prové d’un organisme públic o legislatiu, no només
constitueix una paradoxa inadmissible sinó que és un atac a l’essència del nostre sistema
democràtic que tant ens ha costat configurar. No existeix un raonament que pugui sostenir
tal actitud i seria inadmissible que una institució pública com l’Ajuntament de Salou no presti
el seu suport incondicional a una qüestió que hauria d’estar exempta de debat, com és la
desobediència de la llei, vingui d’on vingui, fins i tot si ve del PP i del seu president Rajoy,
que amb la seva impròpia actitud ha impossibilitat l’actual insostenible ruptura social que
vivim ara mateix a Catalunya. Conseqüentment des del nostre Grup municipal reitero que el
nostre vot serà a favor de la moció i que invitem al nostre govern de Salou a què també ho
faci, doncs un altre posicionament seria socialment inexplicable cap al ciutadà.
En quant a l’esmena presentada per FUPS comentar que la reforma constitucional ha de ser
aprovada per 2/3 del Congrés i del Senat, per tant, nosaltres entenem, des del nostre Grup
municipal, que no podem optar amb aquesta reforma, de la qual tampoc en coneixem el
contingut. Creiem que en primer lloc, hem de saber què volem i cap a on volem anar i, en
tot cas, després executar-ho. També afegirem que en aquesta instància no ens correspon
debatre-ho en aquest marc institucional sinó que ho hauríem de fer cadascú des dels nostres
grups polítics i formacions polítiques corresponents. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-A veure Sra. Cortés, un aclariment, jo estic llegint aquí i li torno a llegir el que és l’esmena
d’aquests quatre regidors i està dient, instar als partits polítics al diàleg i al consens per tal
d’impulsar, impulsar, una reforma constitucional que ells decidiran com. Per tant, vostè amb
el que acaba de manifestar ara no s’ajusta a la realitat, d’acord?

Sra. Cortés:
-Bé, nosaltres el que creiem des del nostre Grup municipal és que no ens correspon en
aquest marc institucional una reforma de la Constitució.

Sr. Alcalde:
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-Però és que no estem dient aquí de reformar la Constitució, Sra. Cortés. Estem dient el que
vostè diu que votarà a favor, és afegir un punt més, el que passa és que vostès no volen
veure-ho, el que passa és que vostès el que volen és sortir dient i acusant a totes aquestes
persones que estem aquí que com no hem votat a favor la moció del PP resulta que som
inconstitucionalistes i això no ho acceptaré, ja li dic d’entrada. Si jo em trobo que falsegen la
realitat i m’acuseu d’incomplir una Constitució que això podria ser objecte de delicte, compte
eh, que reaccionarem des del punt de vista legal, no és una amenaça, és simplement el que
farem.

Sr. García:
-Le iba a preguntar si me estaba amenazando porque me ha dado esa sensación y he tenido
un miedo, un pánico por un momento.

Sr. Alcalde:
-No, Sr. García no va con usted. Sra. Cortés crec que està clar el posicionament, no?

Sra. Cortés:
-Nosaltres donem una explicació de vot i que en aquest cas és a favor d’obeir una llei.

Sr. Alcalde:
-Perfecte. Però escoltim, alludeix al govern, clar, diu que no s’entendria, és a dir, que no
som demòcrates nosaltres?

Sra. Cortés:
-No, nosaltres des del nostre grup municipal no ho entenem.

Sr. Alcalde:
-No perdoni.
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Sra. Cortés:
-No, jo li dic el que jo entenc.

Sr. Alcalde:
-Escolti, no, quedi’s tranquila, nosaltres si no s’accepta la moció, jo la votaré en contra ja li
dic ara, però voto en contra de la moció i no en contra de la Constitució, que li quedi ben
clar a vostè Sra. Cortés, a vostè i a tots els grups municipals de l’Ajuntament de Salou,
votarem en contra d’una moció i no en contra de la Constitució, perquè jo estic a favor de la
Constitució però també de la seva reforma, evidentment que sí amb tots els consens que
siguin possibles, quants més millor i, evidentment amb les majories que requereix la
Constitució, jo això no m’ho vull saltar però és que les lleis estan per modificar-les, les lleis
estan per millorar-les, o si no per què vostès es presenten? Ho accepten tot i no cal que es
presentin després a cap elecció perquè ja està tot bé tal com està, no?

Sra. Cortés:
-No, no, jo no dic, nosaltres no hem dit en cap moment que estiguin bé les coses tal com
estan i és per aquest motiu que des del nostre partit polític i ja no és un grup municipal, sinó
que en aquest cas és un grup polític, volem i proposem en aquest cas una modificació de la
reforma constitucional, però no ens correspon on estem ara a nivell de marc institucional.

Sr. Alcalde:
-Doncs tampoc correspon parlar del que estem parlant. Clar, és que Sra. Cortés, Sr. García
estic parlant amb ella, jo en el sentit que li estic dient tampoc l’entenc perquè trobo que hi
ha en la seva exposició incoherència i molta contradicció, però bé, és igual, no passa res. Pel
que respecte a mi sí que no m’agradaria que vostè digués que jo perquè no he votat a favor
una moció sóc inconstitucionalista.

Sra. Cortés:
-Nosaltres no ho hem dit en cap moment, eh.

Sr. Alcalde:
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-He dit inconstitucionalista.

Sr. García:
-Sr. Alcalde, un momento.

Sr. Alcalde:
-Sr. García, por favor no.

Sr. García:
-Es por una alusión.

Sr. Alcalde:
-Yo no lo he aludido a usted, esto no lo quiere entender, no por favor Sr. García. Diga Sr.
Susín.

Sr. Susín:
-Buenos días, vamos a ver.

Sr. García:
-Me pido la palabra Sr. Alcalde.

Sr. Susín:
-Sr. Alcalde un segundito. Vamos a ver Sr. Alcalde, lo que no podemos hacer a veces es
nadar y guardar la ropa. Vamos a ver, nosotros entendemos que usted, en este caso, pueda
instar a los demás partidos porque no tiene formaciones políticas dentro del Parlament de
Catalunya y del Congreso, lo entendemos. Pero cuando se habla de que se insta a una
modificación de la Constitución se tiene que decir qué modificación, entonces usted no está
especificando qué modificaciones, por lo tanto ningún grupo político podemos saber si
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vamos a apoyar o no esa instancia que usted está haciendo porque es una instancia
ambigua, entonces ese es el tema.

Sr. Alcalde:
-A ver, Sr. Susín, no es ambigua, la cosa está muy clara, lo que pasa es que a ustedes este
discurso no les interesa simplemente por una cuestión porque también quieren tener
rentabilidad política, estamos hablando de votos y mire, yo no voy a jugar a esto.
Escúcheme una cosa, nosotros estamos instando a una cuestión que ustedes no quieren
hablar y yo creo que hay que decirla, hoy en día en Cataluña hay un problema ¿o no es así?
¿Cómo se ha generado este problema? Como dice usted yo no tengo representantes en el
Parlamento, lo hago como espectador y como ciudadano, desgraciadamente por la falta de
diálogo, desgraciadamente por los posicionamientos que se cierran en una firmeza que no
quieren mover ficha pero la realidad es la que es, que tendremos que buscar un encaje
constitucional en el sentido de decir, oiga mire usted, que en Cataluña pasa algo, no
podemos hacer la política de la avestruz y decir que aquí no pasa nada, pasa y si ustedes
cogen la estadística ustedes deberían de ver que con la actitud firme de no querer entrar en
esto que estamos proponiendo y que a ustedes no les viene nada bien, resulta que están
creando cada día más independentistas y luego se lamentan, sí, yo he visto la estadística,
cada día hay más independentistas, cada día hay más, sí esta es la realidad. Por lo tanto, no
me diga que esto es ambiguo porque si usted no analiza la realidad y no se abstrae aquí, si
usted no analiza la realidad verá que este país hoy necesita una reforma constitucional y no
la puedo hacer ni yo ni usted, en todo caso la tendrá que hacer el Parlamento. Con lo cual,
mire usted, lo que le estoy pidiendo yo con mi propuesta, como Pere Granados, es que todos
los partidos políticos se sienten, que dialoguen i que busquen una solución a este problema.
¿Lo ha entendido ahora? Gracias.

Sr. García:
-¿Puedo intervenir Sr. Alcalde, por alusiones de la Sra. Cortés?

Sr. Alcalde:
-Diga.

Sr. García:
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-Agradezco encarecidamente su apoyo incondicional a la moción que ha presentado este
grupo, sí que lamento una expresión que ha mantenido durante su explicación de voto que
es “esa impropia actitud del Sr. Rajoy que nos ha llevado donde nos ha llevado”. Pues mire
Sra. Cortés, sinceramente yo considero que el Sr. Rivera si tuviese las responsabilidades del
Sr. Rajoy hubiese actuado del mismo modo con el Sr. Mas, creo que habría actuado dels
mismo modo porque como decía anteriormente no hay otro modo de actuar con aquellos
que se presentan en Moncloa amenazando y poniendo condiciones porque si se accede a
ese juego se está entrando al juego del chantaje y el estado democrático no se puede
permitir ese tipo de juegos.

Sr. Alcalde:
-Bé, hi ha més intervencions, m’han demanat el torn, hi ha tres intervencions més. M’ha
demanat la paraula, en aquest cas la Sra. Rodríguez, després té la paraula el Sr. Ramon
Pascual que també me l’ha demanat i la té també el Sr. Montagut.

Sra. Rodríguez:
-Gràcies. Alcalde, regidors i públic molt bona tarda ja. Respecte a aquesta moció espero que
la meva lectura sigui molt correcta perquè es pugui entendre tot el que s’estava debatent
per aquí.
Respecte a aquesta moció que presenta el Grup municipal del PP, que insta a les
administracions públiques a respectar l’ordenament jurídic vigent i el marc constitucional, els
membres de la Corporació militants de FUPS, volem manifestar que, evidentment, estem
plenament d’acord amb aquest enunciat, si bé en la part dels acords a adoptar que es
plantegen, hi volem fer una sèrie d’observacions i propostes de modificació en forma
d’esmenes que, d’acceptar la seva introducció a la moció, farien possible el nostre vot a
favor.
Referent al punt 1 de l’acord, proposem el text alternatiu següent: “instar a tots els poders i
administracions públiques catalanes i estatals, a respectar el nostre ordenament jurídic
vigent, així com les normes fonamentals, la Constitució española i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, així com actuar sota els principis de qualitat democràtica.
Referent al punt 2 de l’acord, voldríem que s’acceptés la modificació de donar trasllat de
l’acord també al “presidente del Gobierno del Estado; al presidente del Congreso de los
Diputados, i a tots els grups parlamentaris del Congrés i del Senat”.
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En aquest sentit, queda clar que estem d'acord en què tots els poders públics, les
administracions públiques i també els càrrecs electes, han de complir i respectar la legalitat
democràtica, l'actual ordenament jurídic vigent, així com les normes fonamentals i tots
aquells dictats que se’n derivin i emanin de la seva aplicació; si bé entenem que ha arribat el
moment de reforçar i impulsar la Llei Fonamental incorporant nous drets i llibertats que
millorin la qualitat democràtica, renovant així un gran pacte constitucional com el de 1978.
Per aquest motiu voldríem introduir una esmena que passo a llegir per a la seva valoració,
amb el desig que sigui justament acceptada:
1.- Instar als partits polítics al diàleg i al consens per tal d’impulsar una reforma
constitucional efectiva, amb l’objectiu de trobar un millor encaix de totes les comunitats
autònomes i nacionalitats que conformen l’actual Estat espanyol.
Si totes aquestes modificacions són acceptades pel grup que presenta la moció, el vot dels 4
membres de FUPS serà a favor i si no són acceptades doncs el vot serà en contra d’aquesta
moció. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sra. Rodríguez. Sr. Pascual.

Sr. Pascual:
-Sr. Alcalde, regidors, regidores, senyores, senyors. Davant de la moció que presenta el
Partit Popular vull reiterar, com ja han dit altres companys, que no fa pas massa, tots el
regidors ja vam haver de jurar o prometre la Constitució. Cosa que al meu entendre ja és
una forma de mostrar el nostre respecte. Però com a regidor que no milita en cap partit
polític vull deixar molt clar el que he copsat parlant amb la ciutadania, amb alguns ciutadans
de Salou.
La proposta de resolució que va aprovar, per majoria absoluta, el Parlament de Catalunya,
pot agradar o no, però reflexa el resultat obtingut a les passades eleccions del 27S, pels
partits partidaris d'encetar un procés que culmini amb la independència de Catalunya, si és
que així ho decideixen els seus ciutadans. El resultat va ser clar, 72 escons a favor d'aquest
procés. Diputats que abarquen un amplíssim aspectre de la societat catalana, des de Súmate
o l'esquerra anticapitalista de les CUP, fins a posicions demòcrata-cristianes com Demòcrates
de Catalunya, incloent un amplíssim ventall d'intelectuals i persones de diferents àmbits tan
polítics, com empresarials o culturals.
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Dit això, en lloc de presentar mocions, que al meu entendre, poc aportaran al moment que
estem vivint, volen dir, que no seria més lògic, i fins i tot, més profitós de cara a l'Estat que
es preguntessin com és que hem arribat fins aquí? Com és que després de parlar tant i tant
d'una transició modèlica, l'Estat espanyol s'enfronta avui al repte més crucial des de
l'esmentada transició política?
D'una banda, se'ns diu que el detonant en va ser la sentència de l'Estatut, o els
incompliments en matèria d'inversions, o el dèficit fiscal. Per l'altra, se'ns diu que no hi ha tal
dèficit, que les infraestructures són excellents, i que la sentència de l'Estatut va ser un
exemple de sentència.
Però pel que sembla, una bona part de la ciutadania això no s'ho acaba de creure, i vota el
que vota. Com podem veure, posicions contraposades. En termes matemàtics parlaríem de
línies paralleles que no es trobaran mai.
Però la cosa em sembla a mi que potser ve de lluny.
“Los catalanes somos o no somos españoles? Si lo son, igualémoslos a los demás españoles.
Si no los queréis como españoles, levantad de allá vuestros reales, i dejadlos, que para nada
os necesitan.” Aquestes paraules, les va dirigir als ministres d'Isabel II, el general Prim, qui
fou president del Consell de Ministres, i Grande de España, a més de Governador de Puerto
Rico i que precisament no pot ser titllat ni de nacionalista català ni molt menys
d'independentista, i que morí assessinat, sembla ser per les seves idees, en un atemptat, ja
fa d'això més de 100 anys.
Tots i cadascun dels votants, al meu entendre, de Junts pel Sí, són avui tan espanyols com el
que més. Altra cosa és que no se'n sentin o que vulguin deixar de ser-ho. Però mentre
tinguin la nacionalitat espanyola han de ser tractats com a tals, consultats, escoltats i
respectats, sigui quin sigui el projecte que defensin. Mentre ho facin, això sí, de forma
pacífica i democràtica. Com és en el cas que ens ocupa.
Després de les eleccions del 27S, l'Estat espanyol, va iniciar una ronda de consultes amb
diferents líders polítics. Fins i tot amb aquells que no tenen cap representació al Palament de
l'Estat. Fins en Duran, que no va aconseguir cap diputat al Parlament de Catalunya, va tenir
la seva reunió. Però amb qui no hi ha hagut cap contacte, almenys que jo sàpiga, ha estat
amb el legítim guanyador de la contesa electoral. Cap representant de Junts pel Si, ha estat
ni cridat, ni consultat.
Se'ns diu que no val la pena reunir-s'hi perquè volen marxar i trencar Espaya. Sincerament
per mi això no té cap sentit.
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Algú es pot imaginar, que en unes eleccions al Parlament Europeu no es consultessin les
forces que sumades representen el 48% dels vots i assoleixen junts la majoria absoluta?
Realment, algú creu que els líders europeus actuarien així? Cap en algun cap, que si
Alemanya, posem el cas, digués que vol abandonar la Unió, es reunirien tots els primers
ministres dels estats integrants i no dirien res a Angela Merkel? Al meu entendre això costa
força d'imaginar i de creure.
Podran esgrimir que Alemanya és sobirana i que, per tant, pot prendre les decisions que
bonament cregui que més la beneficien, i que aquest no és el cas de Catalunya. Tenen tota
la raó. Però el resultat de les passades eleccions al Parlament és, al meu entendre, indicador
de que Espanya té un gravíssim problema amb una part molt important dels seus ciutadans.
L'Estat té l'obligació de reunir-se amb totes i cadascuna de les forces polítiques legalment
constituïdes, defensin el que defensin, diguin el que diguin i proposin el que proposin, encara
que al propi Estat no li agradi, o que no ho comparteixi. I aquesta reunió s'ha de fer costi el
que costi, perquè és l'Estat de tots. I l'obligació es fa encara més evident quant aquesta
opció és, com en el cas que ens ocupa, la guanyadora.
O es que encara estem a l'època de Prim? Del somos o no somos españoles los catalanes?
I mentre uns defensen una postura, els altres diuen que el que s’ha fet en estats com
Canadà o el Regne Unit, a Espanya no és possible. Perquè, vet aquí, la Constitució no ho
permet, que aquells són casos únics i singulars, que si el Regne Unit no té Constitució, o que
si el Canadà no es pot comparar a Espanya. Però, per què ens hem de comparar? Per què
necessitem que algú ho hagi fet primer per poder-ho fer després aquí? No podem trobar les
nostres pròpies vies? No és la nostra democràcia prou madura per no necessitar cap
exemple a seguir? Desterrem per sempre la frase d'Unamuno, que deia,“que inventen ellos”.
Segur que res és comparable a res. Però si es vol, tot pot ser semblant a tot.
Fins i tot sentim parlar de l'Estat de Texas. Que si volen deixar la Unió i que si l'Estat Federal
no els deixa. Puc dir que conec una mica els Estats Units, i el que m'atreviria a afirmar amb
total rotunditat és que si un dia un governador de Texas aconsegueix el 48% dels vots
favorables a la secessió, amb una majoria absoluta al darrera, el que no farà, crec, en cap
cas el Govern Federal serà no seure’s a parlar amb ell.
Però la cosa, com deia, ve de lluny. Recorden el president Montilla? Que tampoc pot ser
titllat ni de nacionalista ni molt menys d'independentista. Doncs recordaran que arrel de
l'anomenat Estatut de Miravet, en una conferència a Madrid, al Foro Nueva Economía, al
novembre del 2007, ja va advertir i cito paraules textuals: ”La sensación de abandono que la
sociedad catalana viene padeciendo puede minvar gravemente la voluntad de Cataluña de
ser punta de lanza del desarrollo económico de España. El estado de ánimo colectivo que
planea sobre Cataluña, de cabreo, recelo, escepticismo y pesimismo, puede acarrear graves
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consecuencias políticas de una desafección emocional de Catalunya hacia España y hacia las
instituciones comunes”. D'aquestes paraules ja en fa més de 8 anys.
I va passar el temps i vam arribar al 9N, i se'n va fer mofa i es va desqualificar i menystenir.
Es va dir que era una xarlotada. I després, un cop vistos els resultats, querelles. Querelles
contra el President de la Generalitat, contra la Vicepresidenta Ortega i contra una Consellera.
I a la passada legislatura ja ens van demanar que ens posicionéssim sobre el dret a decidir. I
ara ens demanen que tornem a dir que respectarem la Costitució, quan fa quatre dies que la
vam jurar o prometre. Tot menys preguntar-se perquè som on som.
Ara em venen al cap uns versos del poema “Ara mateix”, de M. M. Pol, que diuen així:
“De res, a poc, i sempre amb vent de cara.
Quin llarg camí d'angoixa i de silencis.
I som on som; més val saber-ho i dir-ho.”
No sé si ara era el moment de fer aquesta resolució. No sé si s'havia d'esperar a tenir
president i que aquest nomenés el seu govern. El que sí sé, és que és l'expressió majoritària
del Parlament de Catalunya. Per la qual cosa el meu vot serà no a la moció presentada pel
Partit Popular. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Pascual.

Sr. García:
-Molt breument.

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sr. García:
-Sr. Pascual només respecte a dues coses que ha mencionat. Ha fet referència als líders
europeus i que Europa mai dubtaria si hi hagués una qüestió d’aquest tipus, bé jo crec que
els líders europeus ja s’han pronunciat al respecte, tots, tots els grans líders europeus s’han
pronunciat dient que no reconeixen el procés que s’està duent a terme a Espanya,
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concretament a Catalunya. I vostè també ha parlat d’EUA, ha parlat d’Amèrica, hi ha dit que
si un dels estats que conformen Amèrica se li plantegés una qüestió com aquesta, està segur
que hi hauria negociació, etc, etc. Doncs jo estic segur, estic seguríssim que Amèrica mai
permetrà ni permetria això perquè per damunt de tot els americans el que es senten és
americans, per damunt de tot. Aquest sentiment i la força de l’Estat és tal que cap polític
responsable d’un estat permetria ni tan sols que arribessin al punt que s’ha arribat aquí, ni
tan sols.

Sr. Pascual:
-Puc parlar Sr. Alcalde?

Sr. Alcalde:
-Sí però Sr. Pascual demanaria el següent, ja que vostè ha sigut força extens en la seva
exposició, que no passa res, demanaria si us plau siguem escuets perquè si no falta encara
una altra intervenció.

Sr. Pascual:
-Jo no he dit res en relació al què han opinat els líders europeus sobre Catalunya, no he dit
res de tot això, i no he dit res dels EUA de si acceptarien o no, el que he dit és que segur
que s’asseurien a parlar, només he dit això, no he dit si acceptarien la independència, el que
jo he dit és que segurament s’asseurien a parlar. Ja no contestaré.

Sr. Alcalde:
-Bé. Sr. Montagut la seva intervenció.

Sr. Montagut:
-Bon dia o bona tarda, ja no ho sé, a tothom. Parlar de vegades porta problemes, és que
s’han dit moltes coses i evidentment moltes de les que han dit els meus companys d’ERC i el
Ramon Pascual hi estic a favor, també amb algunes coses des del punt de vista de l’alcalde i
del Partit Socialista, però no puc deixar en absolut de fer esment de tres punts ràpids
respecte a tot el que s’ha parlat avui. Jo parlo en nom del meu company Benet Presas i en
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nom de la Martina Fourrier i si ells volen afegir alguna cosa, evidentment, hi tenen tot el seu
dret.
En primer lloc Sr. García, vostè diu, a mi els mandats democràtics, doncs a mi no, a mi no, al
Parlament actual hi ha una majoria absoluta d’escons que es van presentar amb un
programa electoral ben clar i específic i el que està fent el Parlament de Catalunya en
aquests moments és tirar-ho endavant. Es pot qüestionar la forma, si s’ha avançat massa
ràpid o si no, això es pot qüestionar però, en tot cas, estan tirant endavant el seu mandat
democràtic i un dels punts més importants dels seus programes electorals. I en aquesta
resolució que vostè ha llegit o que vostè ens ha posat aquí en la seva moció el que l’hi
interessa, el que vostè no ha llegit o no ha volgut dir és que en el punt novè diu: el
Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions, iniciar negociacions Sr.
García, això és important, iniciar negociacions, iniciar. Per tant, jo crec que queda clar que
no estem instant un cop d’estat i que ningú vol passar per damunt de ningú, senzillament
aquests grups polítics que han aprovat aquesta resolució volen iniciar un mandat democràtic
i demanen diàleg, iniciar negociacions.
També volia deixar clar que els representants del meu partit polític han deixat molt clar i ho
vull deixar també aquí, que aquest procés s’ha de fer amb moltes, evidentment, amb moltes
condicions. S’ha de fer amb seguretat jurídica, s’ha de fer amb diàleg, s’ha de fer amb
voluntat d’estabilitat, s’ha de fer mantenint els principis d’una Catalunya Europea, s’ha de fer
amb pacte i això també l’hi dic Sr. García, aquests són els principis que volen regir la
negociació pels dirigents de CDC. Però aquí tenim un problema, vostès tenen un problema,
el PP té un problema, fins que no constatin que hi ha un problema polític en aquest país Sr.
García això no s’arreglarà. Per tant, de veritat, facin aquesta constatació, obrin els ulls d’una
vegada per totes i, si us plau, obrin una negociació que al final ja veurem com acabarà, si jo
no dic que acabi amb la independència de Catalunya, no ho sé, però Escòcia i el Quebec, per
exemple, han deixat votar a la gent. Jo crec que avui en dia és un fet molt democràtic.
I, per cert, ahir al Consell Comarcal vostè em va agradar molt, el felicito perquè va dir que el
problema del Marroc amb el Front Polisario s’ha d’arreglar en una taula seient-se a negociar,
el felicito, el felicito en aquest aspecte, així s’ha d’arreglar el problema Sr. García i ara no em
vingui que si l’ONU, que si això val per les colònies. Els problemes polítics es resolen parlant i
negociant, parlant i negociant.
I per últim, hi ha dues coses que no l’hi accepto Sr. García, en absolut. No accepto que digui
que defensar el país és una tonteria, això no l’hi accepto, nosaltres no fem tonteries,
nosaltres defensem la voluntat de molta gent d’aquest país, sóm un partit nacionalista. I
tampoc l’hi accepto que em digui que el meu president és un incompetent, no ho és, el meu
president s’ha posat davant de dos milions de persones perquè volen un millor país per a
tots.
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Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies Sr. Montagut. Sí Sr. García, per allusions.

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde. Vostè posa en boca meva unes paraules que jo no he dit. Vostè diu que jo he
dit que a mi els mandats democràtics com que no van amb mi. Jo no he dit això Sr.
Montagut. Jo el que he dit és que els mandats democràtics o quan un intenta estar sota un
mandat democràtic per fer el que vulgui i saltar-se la legalitat vigent, això sí que amb mi no,
perquè un estat democràtic de dret al final es regeix per l’obediència a la llei i quan intentem
saltar-nos aquestes lleis perquè diem que tenim un mandat democràtic doncs això sí que jo
no ho comparteixo ni ho respecto, i li dic així de clar, que quedi clar. Vostè diu que jo o
nosaltres a la moció hem posat el que ens interessa però que ens hem deixat el que no ens
interessa i diu que ara sembla ser que aquesta resolució és una resolució a efectes de seure
tots en una taula i parlar molt amigablement i tots som amics i no sé, és la sensació que em
dóna que vostè vol transmetre amb la seva intervenció. Però permeti’m que li digui, és que
la part que jo he posat a la moció és molt explícita i diu que “es declara solemnement l’inici
del procés de creació de l’Estat Català Independent”, sí, si hi ha una voluntat negociadora
impressionant. Diu que “no es supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat
espanyol, en particular del TC”, quina voluntat més negociadora, de veritat, m’encanta
aquesta voluntat negociadora Sr. Montagut, és impressionant. Vostè diu que el que vostès
volen és una Catalunya dins d’Europa, però si Catalunya ja està dins d’Europa, si ja hi és,
però com segueixin per aquest camí acabaran fora, acabaran fora. I si segueixen filtrejant
amb un partit antisistema per investir al qui vostè denomina un president que ha donat la
seva vida per Catalunya, el Sr. Mas, aquí podríem parlar molt, jo hi discrepo totalment, ja ho
sap, si vostès continuen parlant amb aquests grups polítics antisistema que el que portaven
al seu programa electoral, entre d’altres coses, és sortir d’Europa i sortir de l’euro, em
sembla que no van ben encaminats per aconseguir aquest repte d’una Catalunya dins
d’Europa, Sr. Montagut.
I vostè diu que jo ahir l’hi vaig agradar molt amb la meva intervenció al Consell Comarcal,
me n’alegro, moltes gràcies Sr. Montagut, moltes gràcies. Però no ho diu tot, es parlava
d’una resolució que es va presentar com a conseqüència de les catàstrofes que s’han viscut
al Sàhara Occidental i per donar ajudes, etc, etc, i hi havia una part de la resolució a la qual
es feia referència o es recolzava a l’autonomia del Sàhara Occidental, etc, etc, i quan jo vaig
donar la nostra explicació de vot a l’únic que vaig fer menció és que actualment l’ONU
encara no s’ha pronunciat respecte a l’estatut del Sàhara Occidental i que estan analitzant
aquesta problemàtica i que s’està negociat entre el Front Comisari i el Marroc. I això quan
l’ONU acabi pronunciant-se al respecte doncs haurem d’acatar aquesta resolució, com no
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podia ser d’una altra manera. Però jo no vaig dir en cap moment que com al Sàhara
Occidental es fa això doncs que vinga, que a Catalunya també, no, jo això no ho vaig dir. De
totes maneres me n’alegro que li agradés la meva intervenció Sr. Montagut.
Vostè diu que discrepa plenament de la meva intervenció quan l’hi he dit que per a mi, dic
per a mi, efectivament, és una valoració meva, el Sr. Mas ha sigut molt incompetent, i parlo
políticament, ha sigut molt incompetent durant els seus mandats, i ho dic així de clar. I li
poso un exemple, és inèdit a la democràcia espanyola que un president hagi convocat tres
eleccions en cinc anys, això és una mostra de la incompetència política d’alguns, Sr.
Montagut, ni més ni menys.

Sr. Alcalde:
-Si no hi ha cap intervenció més continuem.

502.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM DE SALOU PER A
POSAR EL NOM DE L'EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA LLUÍS
COMPANYS I JOVER A UNA PLAÇA O PARC DE LA POBLACIÓ DE SALOU
Vista la moció que presenta el Grup municipal d’ERC-AM i que es transcriu tot seguit:
“El passat 15 d’Octubre va fer 75 anys de l’afusellament de Lluís Companys i Jover,
president de la Generalitat de Catalunya.
Actualment hi ha un carrer amb el nom del President de la Generalitat a la zona de
Covamar, un lloc no gaire freqüentat i lluny de centre de Salou.
El grup municipal d ’ERC a Salou demanem un lloc central i de reconeixement ciutadà, sigui
plaça o parc, un espai obert de la ciutat, per tal de retre homenatge a la figura del president
de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys i Jover únic president de l’historia escollit de
manera democràtica, assassinat per el franquisme, i alhora a totes aquelles víctimes del
franquisme i la repressió.
Demanem que l’ajuntament de Salou prengui l’acord següent:
Acordar de posar el nom de “Plaça o parc del President Lluís Companys i Jover” a l‘espai als
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voltants de la Masia Tous, delimitat pels carrers Montserrat, Maria Castillo, Jaume Vicens
Vives i Avda. Pau Casals.
Ubicar en un lloc de la Plaça o parc un monument dedicat a la figura de Companys i creat
per un artista local a través d’un concurs d’idees amb votació popular. El fet que aquest
indret no tingui nom ni hi hagi domiciliat cap habitatge, evita les molèsties al veïns que
solen produir-se en el canvi amb habitatges i nom.”
El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 6 vots a favor (4 dels regidors Sr. Montagut, Sr. Presas,
Sra. Fourrier i Sr. Pascual i 2 d’ERC), 12 abstencions (4 de FUPS, 4 de C’s, 3 del PSC i 1 de
Guanyem Salou) i 2 vots en contra del PP, APROVAR aquesta moció.

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

Sr. Boquet:
-Bé, és molt breu i ja està ben clara la petició. Enguany celebrem, el passat 15 d’octubre
vam celebrar el 75è aniversari de l’afusellament del president Lluís Companys i Jové, que va
ser president de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres hem fet una reflexió, el Grup
municipal d’ERC, i coneixedors que a Salou ja hi ha un carrer a la zona de Covamar, que el
desconeix la majoria de gent, que es diu Lluís Companys, el que demanem en aquesta moció
és simplement un lloc de reconeixement ciutadà, sigui una plaça o parc, estem oberts a la
denominació, un espai obert a la ciutat per tal de retre homenatge a la figura del president
de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover, igual que tenim a Salou una plaça
que es diu Francesc Macià o una avinguda que es diu Pau Casals. Nosaltres ens vam posar
en contacte, el nostre grup, amb tècnics d’Urbanisme i també li vam comentar al regidor de
Gestió del Territori, per buscar un lloc evidentment que no afecti ni perjudiqui al nomenclàtor
municipal ni a les vivendes ni a res i vam trobar aquest espai, darrera del que és la Masia
Tous amb els carrers delimitats pel carrer Montserrat, Maria Castillo i Mossèn Vicenç Vices i
amb l’avinguda Pau Casals, i el que volíem era que es dediqués aquest espai una plaça o
parc a la figura del president.
Nosaltres també demanem més endavant crear mitjançant un artista local o amb un concurs
d’idees collocar un monument dintre de l’espai aquest. El que també volem deixar clar
perquè tampoc volem que aquest monument, fet per un artista o per votació popular, que
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representi cap despesa a l’ajuntament, nosaltres estem buscant primer assumir l’espai del
nom, plaça o parc en aquest espai que proposem aquí i que, més endavant via subscripció
popular o via d’alguna associació, ja es miraria si es pogués plantejar a l’efecte de fer algun
record, monument o alguna cosa en aquest espai. Per tant, simplemente ERC demana que
per recordar el 75è aniversari de la mort del president Lluís Companys que s’aprovi aquesta
moció.

Sr. Alcalde:
-Bé, alguna intervenció més?

Sr. Macías:
-Sí, buenas tardes ya. Yo voy a decir muy poquito, simplemente para que no tengan que
traer la cena aquí. Guanyem Salou no quiere entrar en quien se le pone o se le dedica una
plaza, una calle o cualquier reconocimiento por muy merecido que lo tenga, eso para
empezar. Hay muchas víctimas anónimas que pocas veces se recuerdan y menos
dedicándoles calles, ni plazas, ni nada de esto. Por lo tanto nosotros nos abstenemos en esta
moción.

Sr. Alcalde:
-Muchas gracias Sr. Macías. Sr. García, si us plau.

Sr. García:
-Bé, el nostre grup votarà en contra d’aquesta moció. Entenem que aquesta moció és una
moció amb una càrrega d’intencionalitat política notable perquè estem vivint el procés que
s’està vivint, ho acabem de debatre en aquest plenari durant una bona estona i l’objectiu
d’aquesta moció és el que és. Llavors evidentment nosaltres no entrarem en aquest joc, ja
vam tenir a l’anterior plenari, en el qual també es va presentar una moció que feia referència
a Lluís Companys, a l’anterior moció, almenys a la part expositiva de la mateixa, ja es deia
de manera clara que el que s’havia de fer era seguir el camí que havia iniciat Lluís Companys
i jo vull recordar que el camí que va iniciar Lluís Companys a l’any 1934 va ser, ni més ni
menys, que donar un cop d’estat a la República espanyola que s’havia instaurat
democràticament i això evidencia que estem davant d’una moció amb una càrrega i
intencionalitat política evident. Però a banda d’això, no votarem a favor d’aquesta moció
també perquè com es diu a la pròpia moció el qui va ser president de la Generalitat de
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Catalunya Lluís Companys ja té un carrer al nostre municipi, ja el té. Llavors quants carrers
l’hi hem de dedicar al Sr. Lluís Companys? Entre d’altres coses, el que no es diu a la moció
és que si aquesta moció s’aprova i aquesta plaça o parc es passa a denominar Lluís
Companys això pot comportar també problemes, diuen que no hi ha cap tipus de problemes
perquè aquesta zona doncs bé, no hi ha molts veïns, no té nom i que no comportorà cap
tipus de problema, però si tenim dos carrers o un carrer i una plaça que es diuen de la
mateixa manera això comportarà problemes, els hi puc assegurar i a la moció no fan
referència a aquesta qüestió.
En definitiva, que pels motius exposats el vot del PP serà en contra.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. García.

Sr. Boquet:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Vol contestar Sr. Boquet, per allusions?

Sr. Boquet:
-Sí, molt breument. A veure, ja els hi va bé com a coartada que ja tinguem un carrer amb el
nom de Lluís Companys per votar que no. Finalitat? Miri, estem intentant homenejar després
de 75 anys de la seva mort una persona que ha sigut president de la Generalitat de
Catalunya i ja està. No n’hi ha cap més de finalitat. Si vostè un altre dia vol doncs ho porta.
Com ha dit el Sr. Macías, escolti, a Salou tenim carrers de pintors, d’artistes, tenim la plaça
Francesc Macià, en tenim una amb el nom de Jaume I, doncs aquesta ha sigut iniciativa del
nostre partit per intentar retre homenatge a Lluís Companys. I el dia que vostè ho trobi
oportú doncs faci el que sigui però aquests argumentaris no ens serveixen.
A Barcelona, si mires el nomenclàtor hi ha carrers, avingudes, passatges, places que tenen a
molts llocs el mateix nom. I ja hem dit al principi, en la justificació, que està en un lloc que
no afectarà ni als veïns del carrer Lluís Companys, ni a la gent de la plaça del Parc. Vull dir,
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busquin, hi estic d’acord si vol, donar-li el contingut de càrrega política que volen sempre
donar-li a tot però és el que hi ha.

Sr. Brull:
-Molt bé, doncs com que és el que hi ha doncs ara em toca a mi.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Brull.

Sr. Brull:
-Bé, aquesta línia argumental potser a ERC no li agrada, però tenim un carrer que es diu
Lluís Companys al qual poden anar el dia del 75 o del 74, el dia que correspongui de
l’efemèride a fer l’homenatge allí, no hi ha cap mena de problema. Nosaltres ens abstindrem
en aquesta moció pel tema exclusiu de la doble, de la dualitat de nomenclatura, tant d’un
carrer com d’una plaça. En el que sí que estem d’acord és que si vostès entenen que arrel
d’això intentar que aquesta figura o monument no tingui cap despesa per l’ajuntament, no hi
tenim cap mena de problema, que es busqui un lloc on la gent d’ERC vagi a homenejar a un
lloc més cèntric, no n’hi ha cap de problema, el que sí que entenem és que posar el nom a
una plaça quan ja tenim un carrer doncs aquesta dualitat no d’això. El nostre vot serà
d’abstenció.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Brull. Sra. Cortés.

Sra. Cortés:
-Sí. Nosaltres en aquesta moció també ens abstindrem i ens abstindrem bàsicament per un
grandíssim respecte que ens mereixen totes les víctimes d’aquest període de tan trist record,
com és la Dictadura Franquista, i entre elles, per suposat, el Sr. Lluís Companys. Però també
estem convençuts que la història que s’aprèn i encara que hem d’oblidar errors i tampoc
hem de fer que aquests s’estandaritzin en la pròpia història i menys encara en un moment
tan delicat com políticament estem vivint actualment. No ens hi oposarem per respecte a
l’expresident i a tantes i tantes persones que van ser víctimes d’una sense raó però atenent
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que, a més, el propi Sr. Companys ja té un carrer amb el seu nom optarem per abstenir-nos.
Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sra. Cortés. Nosaltres el Grup municipal de CiU té llibertat de vot en aquest
sentit perquè votin el que cada regidor cregui convenient.

Sr. Presas:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sr. Presas:
-En tot cas, en nom dels tres regidors de Convergència, Marc Montagut, Martina Fourrier i jo
mateix, i el Ramon Pascual, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció perquè compartim els
motius que ha exposat ERC. Voldria afegir un matís que possiblement moltes vegades
oblidem del president Companys i que és la vessant que va tenir de treball al costat dels
sindicalistes dels anys 20, va ser advocat laboralista de sindicalistes, va estar lluitant no
només des d’un punt de vista polític sinó també per a una Catalunya més social, Lluís
Companys possiblement representa millor que ningú el que jo crec que volia interpretar una
mica el que deia el Sr. Vicente Macías, aquesta vessant social. Només volia demanar a ERC
que es pugui incloure que aquest monument creiem que hauria de ser de subscripció
popular, tal com hem manifestat abans ens agradaria que constés.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Sra. Rodríguez.

Sra. Rodríguez:
-Perdó. Nosaltres els quatre membres de FUPS ens abstindrem en aquesta moció.
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Sr. Alcalde:
-Gràcies Sra. Rodríguez. Bé doncs, prosseguim.

503.- MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONDEMNA DE
L’ATEMPTAT DE PARÍS I DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE FRANCÈS; DE
REPROVACIÓ DE TOTS ELS ACTES TERRORISTES, I EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT
I LA DEMOCRÀCIA.

Vista la moció que presenten tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Salou, i que es
transcriu tot seguit:

“El passat divendres dia 13, la ciutat de París va ser objecte d’una massacre que es va saldar
amb 129 morts i 352 ferits, resultat d’un brutal atemptat amb sis atacs quasi simultanis,
comesos pel grup extremista gihadista Estat Islàmic (Daesh).
Aquesta nova tragèdia viscuda pels ciutadans de París, ja ve precedida per l’atemptat
perpetrat també a París pel mateix grup el passat 7 de gener, amb l’atac a la seu del
setmanari satíric Charlie Hebdo, que va provocar nombroses víctimes i va sacsejar la societat
de la República Francesa.
Una vegada més, doncs, hem de lamentar, reprovar i condemnar l’atrocitat del terrorisme i
de tots aquells actes criminals de violència generats pel fanatisme, l’odi i la intransigència,
com els darrers de París, el de Bamako (Mali) i el de Tunis, que desemboquen finalment en
assassinats massius de població civil innocent d’arreu; i que suposen un greu atemptat
contra la llibertat, la convivència pacífica, la democràcia i el dret a la vida de les persones.
Actes de violència intolerables que ens han de donar la força suficient a tots per fer front y
lluitar amb fermesa pel nostre sistema basat en el respecte, els drets fonamentals i els
principis democràtics que són els que garanteixen la llibertat i el progrés a la nostra societat.
Perquè la violència, sigui quina sigui i prengui la forma que prengui, no està mai justificada
per cap mena d’idea política, social, cultural o religiosa.
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I davant de tot això, tenim plena confiança que tant les autoritats governamentals, policials
com judicials franceses, i també europees, combatran el terrorisme amb les armes de la
democràcia i de la llei, defensant els drets dels ciutadans i ciutadanes europeus a la llibertat i
la seguretat.

Per tot això, el grups municipals sotasignants aproven els següents acords:

1.- Expressar la més rotunda i enèrgica condemna a tots els actes terroristes, als brutals
atemptats comesos pel grup Estat Islàmic a la ciutat de París, el passat divendres 13; a
l’assalt a l’hotel Radison Blu de la ciutat de Bamako, capital de Mali, el 20 de novembre, que
també ha provocat morts entre els hostatges; i l’esclat d’una bomba en ple centre de Tunis,
el passat 24 de novembre, provocant una desena de morts.
2.- Expressar el més sentit condol als familiars de les víctimes dels atemptats, així com tot el
nostre suport i solidaritat als ciutadans i ciutadanes de la capital francesa, al govern de la
República i, especialment, a l’alcaldessa de París.
3.- Expressar tot el nostre suport a la unitat dels governs de la UE i de la comunitat
internacional, en la feina de treballar conjuntament en la lluita contra el terrorisme, ja que
suposa una amenaça comuna en que tots els membres dels estats europeus han de
cooperar.
4.- La UE ha creat un espai de llibertat, seguretat i justicia per a tots els ciutadans
(independentment de les seves creences personals, polítiques i religioses) i per això
reafirmem el nostre compromís amb les llibertats, la convivència, la interculturalitat, la pau,
la igualtat i el respecte, com a valors suprems dels drets humans. I d’aquí que creiem i
confiem en la fermesa democràtica com a millor forma de lluita contra el fanatisme, la
intolerància i la por, que abonen el terreny a actes violents com els succeïts a França.
5.- L’Ajuntament de Salou es posa a disposició de la ciutat de París per a tot allò en què la
nostra ciutat pugui collaborar i cooperar.
6.- Comunicar aquests acords al Consulat General i l’Ambaixada de la República Francesa
(per tal que donin trasllat dels mateixos al govern francès); a l’alcaldessa de París, al
president de la Comissió Europea, al govern de la República de Mali, i al govern de Tunis.”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, APROVAR aquesta moció.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Donat que des del moment en el qual es signa aquesta moció fins a la data d’avui, ahir
mateix vam tenir també un atemptat a Tunísia i si els hi sembla bé, al punt 1 hauríem
d’incloure també la condemna a aquests darrers atemptats d’ahir a la tarda a Tunísia. Bé
doncs, tots hi estan d’acord. Gràcies.

504.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CORPORACIÓ AMB
MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES I PER LA DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Vista la moció que presenten tots els Grups Municipals de la Corporació, i que es transcriu
literalment a continuació:
“El dia 25 de novembre commemorem el Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència
envers les Dones, pel rebuig i condemna de tots aquells actes de violència masclista, i a
favor de la lluita per a l’eradicació de totes aquelles causes que els originen.
Amb motiu d’aquesta diada i el seu inequívoc missatge, la Generalitat de Catalunya, les
quatre diputacions catalanes i les dues entitats municipalistes, l’ACN i la FMC, han redactat
un manifest en el qual conviden a totes les administracions catalanes a sumar esforços per
construir un espai i una realitat lliure de violència masclista, que representa una greu
vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes; i que
tot seguit reproduïm:

“Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a trobar-nos
per manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les causes
que l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la.
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques, molt
especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de dones i del moviment
feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per construir una xarxa de
recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles i per dissenyar
protocols d’actuació que compten amb la participació de persones professionals d’àmbits
diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a dia la seva sensibilitat i
implicació davant les diferents manifestacions de la violència masclista.
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Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i com
demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista i, en
concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser violentades és permanent i s’accentua entre
les dones més joves, fet que posa de manifest la necessitat d’abordar àmpliament les causes
i les conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social.
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels
missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones com a
objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions sexuals contra les dones i
les fan responsables de l’agressió viscuda, de les actituds que promouen estereotips de
gènere i rols patriarcals i de la banalització del masclisme.
Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de
l'alternativa que representem i del compromís que defensem per l’eradicació de la violència
masclista.
La nostra responsabilitat individual i collectiva passa per acceptar que no hi ha canvi social
que no comenci per nosaltres mateixos i per entendre que la violencia contra les dones és
conseqüència d’un sistema social que porta inscrit en el seu ADN el masclisme com a ordre
simbòlic per significar i interpretar la realitat.
Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, el
masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels
homes sobre les dones i que ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per
una part de la societat com a superior.
La violència masclista és l’expressió més greu i devastadora d’aquesta cultura que destrueix
vides i impedeix els desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de
les dones.
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem l’estructura
ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la
vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona
categoria.
Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica,
més encara en aquest context de construcció de noves estructures i d’ideació d’un nou
horitzó de possibilitats. Catalunya necessita un Pla de Prevenció a nivell nacional que
reconegui la urgència d’establir pràctiques de deconstrucció del paradigma patriarcal i dels
discursos masclistes. És per això que les institucions públiques, conjuntament amb la societat
civil, hem de trobar les eines per desplegar la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes,
aprovada al passat mes de juliol, perquè és amb el treball de construir una societat
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democràtica moderna que eradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer
front a la violència masclista.
Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions catalanes,
amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin
construir conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la violència
masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat
efectiva entre dones i homes.
Barcelona, novembre de 2015.”
Per tot això, els Grups Municipals acordem el següent:
1.- Subscriure i adherir-se a l’esmentat manifest.
2.- Dedicar un sentit record a la memòria de totes les dones assassinades per la violència
masclista i expressar les condolences a les seves famílies i amistats.
3.- Manifestar la més enèrgica denúncia a totes les manifestacions de violència masclista,
refermant el nostre compromís i suport amb les víctimes, i declarar la tolerància zero amb els
maltractadors.
4. Fer una crida al reforç de tots els serveis, protocols i recursos adreçats a combatre la
violència masclista en tots els nivells, per tal d’augmentar la seva eficiència i garantir la seva
aplicació.
5. Reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència sexista, enfortir la
detecció i el recolzament a les dones víctimes.
6.- Adoptar les mesures que permetin l’aplicació efectiva i el desenvolupament de totes
aquelles normatives nacionals i internacionals de prevenció, lluita i protecció integral contra
la violència i els maltractaments a la dona.
7. Comunicar aquests acords als grups polítics amb representació al Parlament de
Catalunya.”

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

600.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
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700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. García:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. García.

Sr. García:
-Bé, tenim un parell de preguntes. La primera hace referencia a que el pasado día 2 de
noviembre de 2015 las banderas oficiales que ondeaban en la entrada del Ayuntamiento no
se encontraban a media asta, tal como debería de haberse hecho, como consecuencia de la
aprobación por parte del Gobierno de España de un Real Decret por el que se declaraba ese
día, día de luto oficial por el fallecimiento de los tres militares que viajaban en el helicóptero
accidentado del servicio de búsqueda y salvamento aéreo de la base de Gando, en Gran
Canaria. Y la pregunta es muy concreta, quiero saber el motivo por el cual no se cumplió con
ese decreto aprobado por el Gobierno de España.

Sr. Alcalde:
-Bien, primera cuestión, desconozco la existencia de ese decreto y nadie nos advirtió de esta
situación, simplemente fue por esto Sr. García.

Sr. García:
-Bueno, ya nos parece bien si ha sido por ese motivo pero creo que con estas cuestiones
pues tal vez deberíamos estar un poco más al tanto.
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Sr. Alcalde:
-Ya lo diré a Protocolo. Gracias.

Sr. García:
-La segunda cuestión que queríamos plantear Sr. Alcalde, es que bueno, como usted sabe en
Plenos anteriores denunciamos el hecho de que desde que se inauguró el nuevo pabellón de
Salou había transcurrido más de un año hasta que se puso en funcionamiento, de hecho yo
mismo hice mención a que en esos momentos todavía no había un conserje y se me
comentó que en breve pues se pondría el conserje. Así fue, en breve se puso un conserje y
parece ser que el pabellón está en funcionamiento. Pero cual ha sido nuestra sorpresa al
enterarnos de que en estos momentos donde no hay conserje es en el pabellón de Cap
Salou. Yo también hice una pregunta cuando se inauguraba o se tenía la intención de
inaugurar este pabellón y le dije que si la inauguración de ese nuevo pabellón no iba a
suponer una afectación a los otros pabellones que tenemos abiertos en el municipio de
Salou. Usted fue tajante, me dijo que no, pero aquí tenemos ya la primera muestra. A fecha
de hoy le puedo asegurar que, por ejemplo, las niñas de la Escuela de Gimnasia Rítmica
cuando van a entrenar allí se encuentran el pabellón cerrado, tienen que venir aquí, solicitar
las llaves, abren el pabellón, desconectan la alarma, encienden las luces, se cierran porque
tienen miedo de que pueda ir cualquier persona allí y cuando acaban el entreno vuelven a
realizar el mismo procedimiento. Entonces, mi pregunta es ¿por qué en aquel momento
usted me dijo que no había ningún problema? Y desde luego nuestro ruego o nuestra
sugerencia es que no arreglen una cosa para desarreglar otra, Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Muy bien, primera cuestión, mire Sr. García, para que quede claro y que no haya más
confusiones tendenciosas con respecto al funcionamiento del pabellón de Ponent. Decirle
que el pabellón de Ponent siempre ha estado en funcionamiento excepto, sí, sí, y así fueron
informados todos ustedes, excepto por ocasiones de la lluvia, cuando llovió tanto que hubo
muchos servicios y muchas dependencias municipales y no municipales que quedaron
afectadas. Y esa es la realidad.
Dos, la Sra. Regidora le contestará respecto al conserje.

Sra. Gómez:

 85
86
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

²1U4952633Z18284V0BV9£»
²1U4952633Z18284V0BV9£»
1U4952633Z18284V0BV9

1U4952633Z18284V0BV9

 SECZI0Q2

 7252/2015

30-11-15 11:33

-Sí, es verdad que actualmente no tienen un conserje pero hasta donde yo sé antes de que
se abriera el pabellón de Ponent en el caso de la gimnasia rítmica ya funcionaban así,
cuando aún no funcionaba el pabellón de Ponent. Eso es lo que a mi me ha informado el
técnico. Abrían ellas, cerraban ellas. Actualmente le puedo decir que hay un conserje de
baja, otro conserje que está de vacaciones y otro que creo que va a coger ahora unos días
porque en breve van a operar a su madre. Sí que es cierto que el pabellón de Ponent,
perdón, el pabellón de Cap Salou no tiene conserje.

Sr. Alcalde:
-Molt bé. Alguna qüestió més Sr. García?

Sr. García:
-Ja he acabat.

Sr. Alcalde:
-Doncs moltes gràcies. Si no hi ha res més, gràcies regidors, regidores, gràcies al públic per
la seva assistència, aixequem la sessió.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 14:38 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el
vicesecretari en dono fe i estenc la present acta, que signo amb l’alcalde.

F_GRPFIRMA_GRUP_PRESI_ORGGOB

F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
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