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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/2/2015
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 04 DE MARÇ DE 2015
****************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 19:00 hores del
dia 04 de març de 2015, es reuneix el Ple de l’Ajuntament presidit pel Sr. PERE GRANADOS
CARRILLO, com a Alcalde-President, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra

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

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

A continuació, s’entra a l’examen de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 4 DE FEBRER DE 2015
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 4 de febrer de 2015, el Ple de
l’Ajuntament l’APROVA, per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

(EN AQUEST MOMENT QUAN SÓN LES 19:05 HORES S’INCORPORA LA REGIDORA SRA. M.
ROSA SANAHUJA MONTESINOS)

201.- DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DE RENÚNCIA A LA SEVA CONDICIÓ DE
REGIDORA D'AQUEST AJUNTAMENT DE LA SRA. REYES PINO MOTA

Vist l’escrit de renúncia presentat per la Sra. Reyes Pino Mota i que es transcriu tot seguit:
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El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

202.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 385 FINS AL NÚMERO
825 DE L'ANY 2015
Es dóna compte dels decrets des del número 385 fins al número 825 de l’any 2015. El Ple de
l’Ajuntament en resta assabentat.
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300.- CARTIPÀS MUNICIPAL

301.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CANVIS DE TINENTS D'ALCALDE, CANVI
DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE DELEGACIONS

Es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:

PRIMER.- Decret número 577, de data 10 de febrer de 2015, relatiu a canvis de tinents
d’alcalde, que es transcriu tot seguit:
“Identificació de l’expedient
Expedient número 5061/2011 relatiu al Cartipàs Municipal (legislatura 2011-2015).
Tràmit: resolució canvis tinents d’alcalde.

Fets
1. Vist el decret d’alcaldia número 2752, de data 16 de juny de 2011, de nomenament dels
tinents d’alcalde (BOPT núm. 159, de data 12 de juliol de 2011) i vist el decret d’alcaldia
número 3294, de data 20 de juny de 2014 (BOPT núm. 178, de data 2 d’agost de 2014).
2. Atès que segons escrit de data 9 de febrer de 2015, presentat per la Sra. Reyes Pino Mota
comunica la seva renúncia a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Salou a partir d’aquesta
mateixa data.

Fonaments de dret
1. Article 212 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. Article 532 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Resolució
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1. Deixar sense efecte el decret d’alcaldia número 3294, de data 20 de juny de 2014 (BOPT
núm. 178, de data 2 d’agost de 2014).
2. Nomenar tinents d’alcalde d’aquest ajuntament amb efectes des del dia d’avui, als
regidors membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen:
1r. TINENT D’ALCALDE: SR. MARC MONTAGUT PRATS
2n. TINENT D’ALCALDE: SR. JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL
3a. TINENT D’ALCALDE: SRA. JULIA GÓMEZ MESONERO
4a. TINENT D’ALCALDE: SR. BENET PRESAS SUREDA
5è. TINENT D’ALCALDE: SRA. M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
6a. TINENT D’ALCALDE: SRA. MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ

3. Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia, les atribucions i
competències que li reconeix la legislació vigent, seran desenvolupades pels tinents
d’alcalde, de conformitat amb l’ordre establert en el punt anterior.
4. Comunicar el present decret als tinents d’alcalde afectats, fent-los constar que hauran de
mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com alcalde
accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades
per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne altres de noves.”

SEGON.- Decret número 578, de data 10 de febrer de 2015, relatiu a canvi de membres de
la Junta de Govern Local, que es transcriu tot seguit:
“Identificació de l’expedient
Expedient número 5061/2011 relatiu al Cartipàs Municipal (legislatura 2011-2015).
Tràmit: resolució canvi de membres de la Junta de Govern Local.

Fets
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1. Vist el decret d’alcaldia número 2753, de data 16 de juny de 2011, de nomenament dels
membres i competències de la Junta de Govern Local (BOPT núm. 159, de data 12 de juliol
de 2011). Vist el decret d’alcaldia número 3295, de data 20 de juny de 2014 (BOPT núm.
178, de data 2 d’agost de 2014).
2. Atès que segons escrit de data 9 de febrer de 2015, presentat per la Sra. Reyes Pino Mota
comunica la seva renúncia a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Salou a partir d’aquesta
mateixa data.

Fonaments de dret
1. Article 231 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. Article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Resolució
1. Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Reyes Pino Mota com a vocal de la Junta
de Govern Local.
2. Nomenar a la Sra. Martina Fourrier Martínez com a nova vocal de la Junta de Govern
Local.
3. La resta del contingut del decret d’alcaldia número 3295, de data 20 de juny de 2014
(BOPT núm. 178, de data 2 d’agost de 2014), resta invariable i continua vigent.”

TERCER.- Decret número 579, de data 10 de febrer de 2015, relatiu a les delegacions, que
es transcriu a continuació:
“Identificació de l’expedient
Expedient número 5061/2011 relatiu al Cartipàs Municipal (legislatura 2011-2015).
Tràmit: resolució relativa a les delegacions.

Fets

 6
58
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

²3F54200E5B67134V07EO|»
²3F54200E5B67134V07EO|»
3F54200E5B67134V07EO

Codi de document

SECZI04U

Núm. d’expedient

09-03-15 11:31

1. Vist el decret d’alcaldia núm. 4272, de data 19 d’agost de 2014 (BOPT núm. 204, de
data 4 de setembre de 2014), on es delegava a la Sra. Reyes Pino Mota, la regidoria
de Promoció Econòmica, Comerç, Mercats i Consum, i Organització i modernització de
l’Administració.
2. Atès que segons escrit de data 9 de febrer de 2015, presentat per la Sra. Reyes Pino
Mota comunica la seva renúncia a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Salou a partir
d’aquesta mateixa data.

Fonaments de dret
1. Articles 213 i 234 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local
2. Articles 43, 44, 45 i 51 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals
3. Article 1143 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, on s’estableix que la
revocació o modificació de les delegacions s’haurà d’adoptar amb les mateixes
formalitats que les exigides pel seu atorgament.

Resolució
1. Deixar sense efecte la delegació feta a la Sra. Reyes Pino Mota, per la qual se li
atribuïa la regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Mercats i Consum, i
Organització i modernització de l’Administració.
2. Les competències fins ara delegades a la regidora seran exercides per l’AlcaldiaPresidència.
3. La resta del contingut del decret d’alcaldia número 4272, de data 19 d’agost de 2014
(BOPT núm. 204, de data 4 de setembre de 2014), resta invariable i continua vigent.
4. Notificar aquesta resolució a totes les parts interessades.
5. Publicar aquesta resolució al BOP de Tarragona i al taulell d’anuncis de l’ajuntament.”

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
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400.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

401.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTUALITZACIÓ DE
CORRESPONENTS AL SERVEI URBÀ DE TAXI PER A L'ANY 2015

LES

TARIFES

Identificació de l’expedient
Expedient núm.138/2015 relatiu a l’actualització de les tarifes corresponents al servei urbà
de taxi per a l’any 2015.

Fets
1. En data 13 de gener de 2015 (RE: 265), el senyor J. T. R., manifestant actuar en qualitat
de mandatari verbal dels taxistes de Salou, integrats en la Federació Empresarial d’AutoTransport de Tarragona (FEAT), presenta escrit en el qual després d’exposar els
antecedents i fonaments de dret d’aplicació sollicita a l’Ajuntament de Salou que aprovi
la nova estructura de tarifes per al servei d’autotaxi del municipi per a l’any 2015, en un
percentatge igual a l’increment mitjà aprovat per la Comissió de Preus de Catalunya i
d’acord amb el procediment simplificat per a l’actualització de les tarifes del servei
d’autotaxi establert al Decret 339/2001, de 18 de desembre.
2. En l’estructura de tarifes que es sotmet a aprovació municipal, el sollicitant proposa que
s’inclogui un nou suplement per import d’1.54 €/plaça, a partir de la cinquena, per a
aquells vehicles amb una capacitat autoritzada superior a les cinc places.
3. El 22 de gener de 2015, el regidor delegat de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i
Mobilitat, resol no admetre a tràmit la petició formulada per J. T. R., actuant en
representació de la FEAT, mentrestant no es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya l’acord de l’increment mitjà de tarifes per autotaxis aprovat per la Comissió de
Preus de Catalunya.
4. El 12 de febrer de 2015, el cap de la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària emet
informe sobre la sollicitud formulada.
5. El 13 de febrer de 2015, l’Interventor també emet informe sobre la sollicitud formulada.

Fonaments de dret
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1. La Generalitat de Catalunya, a la vista del que preveu la disposició addicional 1ª del
Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i
comunicats, ha dictat el decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes corresponents, entre
d’altres, al servei d’autotaxi.
2. L’article 2 d’aquest decret 339/2001 disposa que la Comissió de Preus aprovarà
anualment el percentatge d’augment mitjà de preus o tarifes per a autotaxis per a
l’exercici corresponent, amb l’aplicació de les fórmules polinòmiques, actualitzades
anualment, que el propi decret conté en el seu annex. Fruit d’aquesta previsió normativa,
la Comissió de Preus de Catalunya, en sessió de data 10 de desembre de 2014, va
aprovar l’increment mitjà del 0,6% de les tarifes dels serveis d’autotaxis per a l’any 2015,
mitjançant la corresponent resolució, que a data d’aquesta proposta no ha estat
publicada encara en el DOGC. Es podran acollir al procediment simplificat totes les
empreses prestadores d’aquests serveis per a les quals en l’exercici corresponent (2015)
sigui suficient un increment de tarifes igual o inferior al percentatge aprovat per
mantenir l’equilibri econòmic del servei de taxi.
3. En relació a la petició de la F.E.A.T. d’implantar una nova tarifa en el servei urbà de taxi
consistent en un suplement per import d’1.54 € / plaça, a partir de la cinquena, per a
aquells vehicles amb una capacitat autoritzada superior a les cinc places, la mateixa ha
de ser objecte d’un procediment diferenciat del de l’actualització de les tarifes ja
existents, havent-se d’ajustar la tramitació de la seva autorització al procediment ordinari
establert en el Decret 149/1988, de 28 d’abril.
4. D’acord amb l’indicat article 2 del Decret 339/2001, en relació a l’article 3 del Decret
149/1988, la competència per a aquesta aprovació correspon al Ple municipal, el qual
haurà de comunicar l’acord adoptat a la Comissió de Preus de Catalunya per a la seva
constància.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar l’estructura de tarifes, amb IVA inclòs, del servei urbà de taxi a Salou per a l’any
2015, que recull un increment mitjà del 0,6% respecte de les vigents en l’any 2014, així
com els seus horaris d’aplicació:
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TARIFES
Baixada bandera
Km recorregut
Hora d'espera

SUPLEMENTS
Recollida a domicili
Equipatge

09-03-15 11:31

Normal (T2)

Nocturna / Festius (T1)

3,64
1,13
18,32

4,40
1,37
22,00

Normal (T2)

Nocturna / Festius (T1)

1,77
0,88

Sortida estació F.C.

1,09
1,09

Tarifa Normal (T2): Dies laborables de les 8 hores fins a les 20 hores.
Tarifa Nocturna/Festiu (T1): Dies laborables de les 20 hores fins a les 8 hores.
Dissabtes, diumenges i dies festius de 0 a 24 hores.

2. Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya, instant-li a que publiqui en
el DOGC l’acord de data 10 de desembre de 2014, d’aprovació de l’increment mitjà de les
tarifes dels serveis d’autotaxis per a l’any 2015, per tal que aquest acord municipal
adquireixi eficàcia.
3. Notificar aquest acord a la FEAT i a les associacions de taxis del municipi, amb
l’advertiment dels recursos que s’hi poden interposar en contra i donar-ne trasllat a la
Policia Local als efectes del control i verificació.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant del
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció
d’aquesta notificació.

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

Sr. Henar:
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-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados, regidors, regidores, senyores i senyors bona tarda. L’entrada a
l’ajuntament de l’escrit de la Federació Empresarial d’Autotransport (FEAT) pel qual es
sollicita l’aprovació de la nova estructura de tarifes per a l’any 2015, d’acord amb
l’increment mitjà de tarifes aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya al mes de
desembre de 2014, aquesta sollicitud, repeteixo, va entrar a l’ajuntament el dia 13 de gener
de 2015.
D’acord amb la documentació adjunta a l’esmentada sollicitud, la secretària de la Comissió
de Preus de Catalunya certificava que l’increment mitjà de tarifes del servei d’autotaxi per a
l’any 2015, aprovat per dita Comissió, és del 0,6%. Malgrat que la sollicitud va estar
presentada a mitjans de gener, com ja s’ha dit i, per tant, amb temps suficient per tal que
aquest expedient hagués passat a aprovació el mateix mes de gener, l’expedient es
comunica a Intervenció el dia 12 de febrer, és a dir, un mes més tard i es passa a aprovació
al Ple del mes de febrer, que, d’altra banda, és aquest i es celebra al mes de març. El retard
en l’aprovació de les noves tarifes demostra, des del nostre punt de vista, una total falta
d’eficiència en el funcionament dels serveis municipals, atribuïble al responsable polític, en
aquest cas i, com és obvi, aquest retard està perjudicant seriosament al sector del taxi, ja
que un cop s’aprovi aquesta actualització de tarifes els vehicles han de passar a modificar els
taxímetres i, atenent la proximitat de les vacances de Setmana Santa, podria ser que no tots
els taxis tinguin actualitzades les tarifes per aquestes dates fonamentals, d’altra banda, per
mantenir l’equilibri econòmic del sector. Falta d’eficiència i de criteri, perquè mentre en data
20 de gener, el Sr. Ramon Pascual, regidor delegat, signa un decret no admetent a tràmit la
sollicitud de la Federació Empresarial d’Autotransport per considerar que dit acord encara
no s’havia publicat al DOGC, sense que hi hagi cap modificació al respecte, és a dir, sense
que s’hagi publicat encara al DOGC dit acord de la Comisió de Preus, i sense que tampoc hi
hagi cap resolució al respecte interna de l’ajuntament, el senyor regidor se’n dóna
segurament compte del seu gravíssim error que ha comès, ja que a molts altres municipis,
coneixedors de la complexitat de la modificació dels taxímetres i de la urgència, estan
aprovant i s’han aprovat les modificacions tarifàries sense esperar a la seva publicació al
DOGC atenent només la certificació de la Secretaria de la Comissió de Preus de Catalunya,
que com he dit anteriorment, consta a l’expedient. Doncs bé, se n’adona i continua la
tramitació sense fer cap resolució al respecte, això sí, tard Sr. Pascual, i malament, amb els
perjudicis, repeteixo, que se’n derivaran d’aquest retard.
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D’altra banda, la sollicitud de la FEAT incorpora la demanda d’una tarifa d’1,54 € per plaça
superior a les 5 ordinàries per aquells vehicles que tenen una capacitat superior a la
cinquena plaça i que l’equip de Govern no ha considerat aprovar en aquest Ple o proposar
per l’aprovació en aquest Ple. En aquest cas, sembla que la Corporació considera que
aquesta modificació de tarifes no es pot acollir al sistema simplificat i s’ha de regir pel Decret
149/1988. Doncs bé, de nou es posa de manifest una gravíssima falta d’eficiència en la
gestió política del servei ja que la llei obliga a què el Ple de la Corporació emeti un informe
en el termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de la presentació de la sollicitud, que
com ja hem dit va ser el passat 13 de gener, i ho ha de fer arribar a la Comissió de Preus de
Catalunya que té tres mesos per resoldre la demanda. Doncs bé, a l’expedient no consta cap
tramitació en aquest sentit, ni sollicitud de perfeccionament de la documentació a l’entitat
sollicitant, ni com és obvi, aquest Ple aprovarà res al respecte quan han passat no trenta
dies sinó cinquanta dies des de la seva sollicitud amb el consegüent perjudici, repeteixo, de
nou pel sector. Quan aquesta tramitació es produeixi, si s’hi arriba, i en cas de ser favorable,
no s’aprovarà l’informe abans del Ple del mes de març, aquest mes, amb la qual cosa tenint
en compte els tres mesos que per llei té la Comissió de Preus de Catalunya, en el millor dels
casos ens n’anirem a finals del mes de juny o juliol perquè estigui autoritzada aquesta nova
tarifa amb el consegüent i gravíssim perjudici pel sector del taxi.
Senyors regidors de l’equip de Govern i, especialment Sr. Ramon Pascual, lamento dir-li que
un cop més si vostès haguessin de passar una prova d’eficiència i eficàcia administrativa
traurien un zero una altra vegada. Vostès es mereixen que nosaltres votem en contra
d’aquesta proposta tant chapucera, tant barruera, chapucera com diuen en castellà, però el
sector no s’ho mereix, el sector no s’ho mereix, per tant votarem a favor de l’increment del
0,6% i instem a l’equip de Govern a que agilitzi amb la màxima urgència i celeritat la
tramitació de la modificació de la tarifa per places superiors a cinc. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Zacarias pel seu vot favorable a aquesta proposta de l’equip de Govern. Alguna
intervenció més?

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. García.
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Sr. García:
-Bien, buenas tardes Sr. Alcalde, regidores, regidoras, público en general, prensa. Bien, en
parte pues el Sr. Zacarías ya hace mención a algunas de las deficiencias que se pueden
detectar en este expediente administrativo. Pero a mi sí que me gustaría clarificar algunas
cuestiones. Este expediente administrativo lo que es, es un ejemplo de lo que no se debe
hacer, es un ejemplo de lo que no se debe hacer en la administración pública y les diré el
porqué. Porque la pulcritud de este expediente deja mucho que desear, o dicho de otras
maneras, la pulcritud de este expediente brilla por su ausencia y brilla por su ausencia y deja
mucho que desear por dos cuestiones principales o dos características principales. En primer
lugar diría por la dejación o demora en la tramitación del mismo y, en segundo lugar, por la
falta de rigor a la hora de tramitarlo. Dejación o demora que ya ha sido mencionada, fue en
fecha 13 de enero del 2015, cuando el representante de los taxistas de Salou hace esa
petición y estamos a día 4 de marzo del 2015, a día 4 de marzo del 2015. ¿Qué se ha hecho
hasta ahora? Pues bien, es que si analizamos un poco el expediente es todavía mucho peor
porque vemos que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido un desvarío total. Encontramos
un decreto, después de esta petición de fecha 13 de enero de 2015 por parte del
representante de los taxistas pidiendo este incremento en el cual el responsable regidor
delegado de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad, el Sr. Ramon Pascual, lo que
hace es no admitir a trámite la petición formulada. Es que no es que deje en suspenso el
expediente sinó que no admite a trámite la petición. Es decir, consecuencia de no admitir a
trámite una petición, es el archivo del expediente, eso es lo que corresponde, sin embargo
nos encontramos que un tiempo después se pasa por Comisión la aprobación de estas
nuevas tarifas solicitadas. Es un grave error, es un grave error lo que se está cometiendo, es
un desvarío total lo que se está haciendo en este expediente, pero total, total, o sea, a mi
que alguien me explique, si es que me lo puede explicar de alguna manera, tanto política
como jurídicamente, como puede ser que no se admita a trámite una petición, la petición
que hacen los taxistas de esta revisión, no se admite a trámite y con posterioridad eso se
somete a votación en una Comisión, se somete a votación esa aprobación de autorización de
las tarifas y hoy se trae a este Pleno, sin ningún trámite intermedio que diga que “donde dije
digo, digo Diego” porque me equivoqué, porque firmé un decreto que no debería de haber
firmado. Y esto es lo que nos encontramos en este expediente.
Pero es que aún hay más, es que la petición que hacían los representantes de los taxistas, el
representante de los taxistas, como ya se ha dicho, era que también se pedía una tarifa
especial de 1,54 € por plaza a partir de la quinta plaza para aquellos vehículos con capacidad
autorizada superior a las cinco plazas. Pues bien, es muy curioso, como en la resolución que
hoy se trae a votación a este Pleno no se hace mención a esa cuestión en la parte
resolutoria, simplemente se hace mención en el cuerpo del escrito, en fundamentos de
derecho, que eso al no tratarse de un expediente simplificado sinó de un expediente
ordinario que, en todo caso, seguirá el trámite correspondiente. Pero no se le comunica eso
en ningún momento a los responsables, ni se inicia un expediente paralelo ordinario para
poder tramitar esa petición de los responsables, en síntesis y por no alargarme más. Pero es
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que estamos evidentemente ante el ejemplo de lo que no se debe hacer en la administración
y hay responsabilidad política porque aquí de lo que no podemos hablar es que bueno es un
tema de los técnicos, no, no, es que el regidor competente firma ese decreto de no admisión
a trámite y, posteriormente, se sigue el procedimiento. Evidentemente con todo esto lo que
a uno le pide el cuerpo, y lo digo así de claro, lo que a uno le pide el cuerpo es votar en
contra pero evidentemente, como ya se ha dicho anteriormente, si alguien tiene la culpa de
todo este desvarío, de todo este desajuste administrativo no es el colectivo afectado, no son
los taxistas. Y, por lo tanto, el Grupo Municipal Popular emitirá un voto responsable y votará
a favor de las tarifas. Ahora sí, con la advertencia o con el requerimiento o con la petición
dirigida al equipo de Gobierno de que por favor hagan ustedes el favor de tramitar los
expedientes administrativos como corresponde, hagan ustedes ese favor.
Y una cuestión más, hagan ustedes el favor de iniciar también el expediente administrativo
correspondiente para que esa petición de suplemento por importe de 1,54 € que también
solicitaban los taxistas se admita a trámite y se inicie el procedimiento ordinario para que sea
admitida esa petición, hagan ustedes el favor. El voto del Grupo Municipal Popular, como ya
he dicho, será favorable. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs si no hi ha cap més intervenció prosseguim.

402.- RECTIFICAR, SI S'ESCAU, ELS ERRORS MATERIALS DETECTATS EN EL PLEC
DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
I EN EL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ
DELS SERVEIS PÚBLICS DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS URBANS I
TRANSPORT A LES RESPECTIVES PLANTES D'ELIMINACIÓ I VALORITZACIÓ, LA
GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL I LA NETEJA VIÀRIA PÚBLICA I DE LES
PLATGES DEL MUNICIPI DE SALOU (EXPEDIENT 5500/2014)

Fets
1. El 4 de febrer de 2015, el Ple aprova l’expedient núm. 5500/2014 per a la contractació de
la gestió dels serveis públics de recollida selectiva de residus urbans i transport a les
respectives plantes d’eliminació i valorització, la gestió de la deixalleria municipal i la
neteja viària pública i de les platges del municipi de Salou, que s’adjudicarà mitjançant
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procediment obert, amb varis criteris (acord núm. 404 de l’ordre del dia de la sessió
ordinària).
Així mateix, aprova el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte (codis AUPAC COPYI2NJ i
EINZI01B, respectivament).
En la mateixa data, el Servei de Contractació envia a l’oficina de Publicaciones de la
Unión Europea l’anunci de la licitació convocada, iniciant-se el còmput de 40 dies
naturals, fins al 16 de març de 2015, per tal que els interessats puguin concórrer i
presentar proposició en el procediment, i publica en el perfil de contractant de
l’Ajuntament de Salou els documents contractuals per a la seva consulta i obtenció de
còpia.
2. L’anunci de la licitació s’insereix en els butlletins i diaris oficials següents:



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6805, de 6 de febrer de 2015
(núm. anunci CVE-DOGC-A-15035085-2015).
Diari Oficial de la Unió Europea núm. DO/S S27, de 7 de febrer de 2015 (núm.
anunci 045655).



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 34, d’11 de febrer de 2015 (núm.
anunci 2015-01175).



Boletín Oficial del Estado núm. 38, de 13 de febrer de 2015 (núm. anunci 4362).

3. El 20 de febrer de 2015, l’empresa URBASER SA formula una consulta relativa a la
puntuació que s’assignarà, segons el punt 1 de l’annex VII - criteris d’adjudicació - del
plec de clàusules administratives particulars - PCAP -, als preus unitaris que s’han de
proposar a l’apartat 2 de l’oferta (annex IV): Contenidors soterrats, Installació de
contenidors amb reducció del nivell freàtic, lloguer maquinària i relació preu €/ (Tn x Km)
dels serveis.
4. El 20 i el 24 de febrer de 2015, respectivament, les empreses URBASER SA i FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, adverteixen que en l’annex VII del PCAP, el
criteri de les millores que suposin una despesa addicional assumida per l’empresa i sense
cost per l’Ajuntament (lletra b) del punt 2 dedicat als criteris de valoració amb judici de
valor), es valora fins a un màxim de 10 punts, mentre que les sumes de coeficients de la
fórmula de valoració per serveis suma 10,5 punts.
D’altra banda, el 23 de febrer de 2015 l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SA sollicita que s’aclareixi s’hi en la taula exemple d’aplicació de
descomptes existeix un error en el percentatges d’increment (clàusula II.41 Retribució
del contractista).
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5. El 26 de febrer de 2015, l’enginyer municipal emet informe en relació a diversos errors
materials en els plecs de contractació.
6. El 2 de març de 2015, el secretari general emet informe sobre els errors detectats en els
plecs.
7. El 2 de març de 2015, la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica
dictamina aquesta assumpte, amb els vots a favor de CIU, UMDC, UTPS, PSC i RDS i
l’abstenció del PP i dels Regidors No Adscrits, i l’eleva a la consideració del Ple.
8. En la mateixa data, una vegada duta a terme la Comissió Informativa, l’interventor de
fons informa favorablement les rectificacions del errors materials.
9. El 4 de març de 2015, l’enginyer municipal emet un nou informe que rectifica parcialment
l’emès el 26 de febrer de 2015.

Fonaments de dret

1. De conformitat amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, “les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment,

d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes.”
L’article 89.5 de la citada norma estableix que “l’acceptació d’informes o dictàmens
serveix de motivació de la resolució quan s’incorporin al text d’aquest”. A tal efecte,
s’adjunta com annex al present acord l’informe emès per l’enginyer municipal el 26 de
febrer de 2015:
2. La competència per rectificar els errors detectats en els documents contractuals
correspon al Ple, en tractar-se de l’òrgan municipal que els va aprovar i que va acordar la
convocatòria pública per a l’adjudicació de la gestió dels serveis públics que regulen.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CIU, 2 de UMdC, 1 de UTPS, 1 del PSC i
1 de RDS) i 8 abstencions (3 del PP, 1 de UTPS i 4 dels regidors no adscrits Sra. Pasquina,
Sr. Arruego, Sr. Henar i Sra. Sanahuja), el següent:
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1. Rectificar els errors material detectats en el plec de clàusules administratives particulars i
en el plec de prescripcions tècniques del contracte de gestió dels serveis públics de
recollida selectiva de residus urbans i transport a les respectives plantes d’eliminació i
valorització, la gestió de la deixalleria municipal i la neteja viària pública i de les platges
del municipi de Salou (documents AUPAC amb codis COPYI2NJ i EINZI01B,
respectivament, aprovats per acord plenari de 4 de febrer de 2015).
Les rectificacions que s’acorden afecten els annexes i clàusules que s’indiquen a
continuació:

Plec de clàusules administratives particulars:

Annex VII – criteris d’adjudicació


Punt 1.- criteris de valoració automàtics
Lletra b) preus unitaris (pàgina 71)

Redactat inicial:
b) Preus unitaris (màx. 2 punts)
Es puntuaran les ofertes realitzades a la baixa (en cas contrari, invalidarà l’oferta) de
manera proporcional als valors ofertats, tenint la màxima puntuació l’oferta més
econòmica.

Redactat rectificat:
b) Preus unitaris (màx. 2 punts)
Es puntuaran les ofertes realitzades a la baixa (en cas contrari, invalidarà l’oferta) de
manera proporcional als valors ofertats, tenint la màxima puntuació l’oferta més
econòmica.
El conjunt dels preus unitaris es valoraran ponderats de manera que, segons l’ordre
indicat en l’Annex IV – MODEL DE PROPOSICIÓ DE LICITACIÓ:


2.1 Contenidors soterrats i 2.2 Installació de contenidors amb reducció del nivell
freàtic- Tindran un pes del 40%.
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2.3 Lloguer de maquinària.- Tindran un pes del 40%.
Relació preu €/(Tn x Km) dels serveis. Tindran un pes del 20%.

Annex VII – criteris d’adjudicació


Punt 2.- criteris de valoració amb judici de valor
lletra b) Millores que suposin una despesa addicional assumida per l’empresa i sense
cost per l’Ajuntament (màxim 10 punts) (pàgina 72).

Redactat inicial:

b) Millores que suposin una despesa addicional assumida per l’empresa
i sense cost per l’Ajuntament. (màxim 10 punts)
Les puntuacions es concretaran per cada servei de recollida, neteja viària,
neteja de platges i deixalleria, i es consolidaran segons el detall següent:
Ps: Pservei = 4,50 Precollida + 4,40 Pneteja viària + 1,10 Pneteja platges
+ 0,50 Pdeixalleria.”
Redactat rectificat:

b) Millores que suposin una despesa addicional assumida per
l’empresa i sense cost per l’Ajuntament. (màxim 10 punts)
Les puntuacions es concretaran per cada servei de recollida, neteja viària, neteja
de platges i deixalleria, i es consolidaran segons el detall següent:
Ps: Pservei = 4,50 Precollida + 4,40 Pneteja viària + 0,60 Pneteja platges + 0,50
Pdeixalleria.”



Plec de prescripcions tècniques:
Clàusula II.41 Retribució del contractista - (pàgines 85 -86):

Redactat inicial:
Any 1
Entre l’anterior i

Increment

% increment assolit

0%

31,00 %

Descompte (€)
0,00 €

 18
58
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

²3F54200E5B67134V07EO|»
²3F54200E5B67134V07EO|»
3F54200E5B67134V07EO

Codi de document

Núm. d’expedient

09-03-15 11:31

SECZI04U

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

5%
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %
50 %
55 %
60 %
65 %
70 %
75 %
80 %
85 %
90 %
95 %
100 %

30,95
30,90
30,85
30,80
30,75
30,70
30,65
30,60
30,55
30,50
30,45
30,40
30,35
30,30
30,25
30,20
30,15
30,10
30,05
30,00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

5,46 €
87,28 €
441,88 €
1.396,56 €
3.409,56 €
7.070,07 €
13.098,18 €
22.344,92 €
35.792,24 €
54.553,03 €
79.871,09 €
113.121,16 €
155.808,90 €
209.570,91 €
276.174,71 €
357.518,73 €
455.632,35 €
572.675,87 €
710.940,52 €
872.848,46 €

Redactat rectificat:

Any 1
Entre l’anterior i
Entre l’anterior i
Entre l’anterior i
Entre l’anterior i
Entre l’anterior i
Entre l’anterior i
Entre l’anterior i
Entre l’anterior i
Entre l’anterior i
Entre l’anterior i
Entre l’anterior i
Entre l’anterior i
Entre l’anterior i
Entre l’anterior i
Entre l’anterior i
Entre l’anterior i

Increment
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25

% increment assolit

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

31,00
30,95
30,90
30,85
30,80
30,75
30,70
30,65
30,60
30,55
30,50
30,45
30,40
30,35
30,30
30,25

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Descompte (€)
0,00 €
5,46 €
87,28 €
441,88 €
1.396,56 €
3.409,56 €
7.070,07 €
13.098,18 €
22.344,92 €
35.792,24 €
54.553,03 €
79.871,09 €
113.121,16 €
155.808,91 €
209.570,92 €
276.174,71 €
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Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior
l’anterior

i
i
i
i
i

09-03-15 11:31

20 %
15 %
10 %
5%
0%

30,20
30,15
30,10
30,05
30,00

%
%
%
%
%

357.518,73 €
455.632,35 €
572.675,87 €
710.940,53€
872.848,46€

2. Fer pública aquesta rectificació mitjançant l’inserció amb caràcter urgent dels
corresponent anuncis en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Salou, i en el Diari
Oficial de la Unió Europea, el Boletín Oficial del Estado, el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
3. Notificar aquest acord a les empreses interessades en participar en el procediment, amb
l’advertiment dels recursos que s’hi poden interposar en contra, i donar-ne trasllat als
serveis tècnics municipals d’Enginyeria.

Peu de recurs

Contra aquest acord es pot deduir, amb caràcter potestatiu i previ a la interposició del recurs
contenciós administratiu, recurs especial en matèria de contractació presentat en el registre
de l’Ajuntament de Salou o en el registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà del dia que es remeti la
notificació de l’acord, prèvia comunicació per escrit, en el termini previst per a la interposició
del recurs, de dita voluntat a l’òrgan de contractació.

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

Sr. Henar:
-Sí.

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

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Miri, nosaltres el passat Ple del mes de gener ja vàrem votar en
contra d’aquest Plec de prescripcions tècniques que regulen la gestió de recollida i transport
d’escombreries i neteja de vies públiques i platges i ho vàrem explicar àmpliament, per tant
no tornaré a repetir els arguments però si que tornaré a repetir algunes paraules que ja vaig
dir en aquell Ple. Miri, Sr. Granados, la neteja pública és un dels serveis més importants del
municipi, pel que ens costa i per la importància del servei en un municipi turístic com el
nostre, en això segur que estem d’acord.
L’expedient d’adjudicació es va iniciar al desembre del 2013 i estem al 2015, al 2015, gairebé
dos anys. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va declarar nul el procés
d’adjudicació i hem tingut que reiniciar-lo de nou. Dèiem el mes passat que aquest expedient
hauria de ser immaculat, aquestes eren les paraules, i vàrem donar molts arguments de
perquè aquest expedient desgraciadament no era immaculat: contradicció entre els informes
dels tècnics sobre la modalitat de la concessió, duració del contracte, manca de motivació en
la decisió d’adoptar el model de càrrega lateral etc, etc, etc. Doncs bé, just un mes després
s’introdueixen modificacions que es pretenen “camuflar” d’errors materials quan en realitat
en algun cas es tracta d’errors generats per no haver concretat alguns conceptes en la
valoració dels preus unitaris i sempre, repeteixo, sempre, és per raó de que qui s’ha de llegir
el redactat final d’un plec d’aquestes característiques no ho ha fet amb prou dedicació i amb
prou esforç i em refereixo, com és natural, als responsables polítics i no als tècnics doncs,
per posar un exemple, eren casi les tres de la tarda d’avui quan encara he rebut una trucada
del senyor secretari general de la Corporació per dir-nos que el que s’havia d’esmenar encara
no s’havia esmenat correctament el Plec de condicions. Tot plegat lamentable Sr. Granados.
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Com és natural no ens oposarem a la modificació del Plec en la mesura que pot ajudar a
clarificar criteris i a esmenar errors, però el nostre vot, per raó de la nostra oposició al Plec
inicial no pot ser favorable, per tant ens abstindrem.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies. Sr. García.

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde, gracias. Bien, en este caso, como todos ustedes saben, también el voto del
Grupo Municipal Popular fue en contra del Pliego de cláusulas administrativas particulares y
del Pliego de prescripciones técnicas que regulan la contratación de la gestión del servicio
público de recogida selectiva de basura, para que nos entendamos, y lo fue por los mismos
motivos que esgrimimos en su día que fueron largos y que no vamos a reproducir en este
acto. Pero sí que es cierto que nosotros también lo que manifestamos es que un expediente
como el que estamos tratando si hubiera de tener alguna característica importante es que
fuese un expediente pulcro y más, y más cuando veníamos de la anulación del anterior
pliego de condiciones que nos había tumbado, por desgracia, la Generalitat de Catalunya.
Sin embargo, nos encontramos en el propio expediente, como ya se ha dicho, con informes
contradictorios de los técnicos que de alguna manera lo que evidenciaba o lo que
caracterizaba era cualquier cosa menos un expediente pulcro y hoy lo que nos encontramos
es con una rectificación de lo que se denomina una serie de errores materiales que se
detectan a posteriori en el Pliego de cláusulas administrativas que algunos de ellos sí que
son errores materiales, en concreto hay dos cuestiones que son errores materiales, que son
cuestiones de fórmulas aritméticas que por algún motivo se realizaron mal, pero sí que hay
alguna otra cuestión que no son errores materiales, hay otra cuestión que hace referencia a
ponderación de precios y que es aclaratoria, más que error material, de cuestiones
referentes al Pliego de cláusulas administrativas.
Por lo tanto, eso lo que de alguna manera denota es que esa pulcritud en el expediente no
ha sido todo lo notoria que debería de haber sido. Por todo ello, por todos estos motivos
evidentemente nosotros lo que no vamos a hacer es votar en contra de esta rectificación
porque evidentemente si hay que rectificarlo se deberá de rectificar pero sí que queremos
poner una vez más de manifiesto lo que ya he dicho anteriormente, que entendemos que los
expedientes administrativos, y más en este caso tratándose de un expediente administrativo
de licitación de los más importantes por no decir el más importante de esta Corporación
posiblemente debemos de andar con mil ojos y debería de ser un expediente totalmente
inmaculado. Por todo ello, el voto del Grupo Municipal Popular será la abstención. Gracias.
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403.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA (EXPEDIENT
890/2015)
Fets
1. El 29 de gener de 2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat publica en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6799, de 29 de gener de 2015 (CVE-DOGC-A15027103-2015), l’Acord GOV/9/2015, de 27 de gener, pel qual s’aprova la modificació
dels Estatuts de determinats consorcis, amb participació majoritària de la Generalitat de
Catalunya.
2. El 9 de febrer de 2015, el president del Consell d’Administració del Consorci del Transport
Públic del Camp de Tarragona comunica a l’Ajuntament de Salou, mitjançant ofici amb
registre d’entrada núm. 1536, que porti a terme les actuacions necessàries per a la
ratificació de la modificació dels Estatuts aprovada, per tal que el Consell pugui
aprovar-los definitivament.
3. El 23 de febrer de 2015, el secretari general emet informe sobre la modificació dels
Estatuts del Consorci.

Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, “l’acceptació d’informes
o dictàmens serveix de motivació de la resolució quan s’incorporin al text d’aquest”. A tal
efecte es reprodueix a continuació la fonamentació jurídica i les conclusions de l’informe
emès per la Secretaria General el 23 de febrer de 2015:
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic del Camp de
Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat, en els termes de l’Acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya 9/2015, de 27 de gener.
2. Notificar aquest acord al Consorci.

404.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DEL REGLAMENT DEL SERVEI D'AJUDA A
DOMICILI DE SALOU

Identificació de l’expedient
Reglament del Servei d’ajuda a domicili de Salou
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Tràmit: Acord del Ple

Fets

1. Vista la proposta de Reglament del Servei d’Ajuda a Domicili de Salou de data 15 de
desembre de 2014.
2. Vista la sollicitud de tramitació i aprovació de la citat reglament formulat pe la regidora
delegada d’Acció social de data 15 de setembre de 2014.
3. Vist l’informe favorable de la Directora Tècnica de l’EBAS de data 12 de desembre de
2014.
4. Vist l’informe dels serveis jurídics de la Corporació de 14 de gener de 2015, sobre el
tràmit a seguir.

Fonaments de dret

1- Els articles 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LBRL) i 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) atorguen als ens locals territorials,
en l’àmbit de les seves competències i en els termes que estableix la legislació de règim
local, la potestat reglamentària i d’autoorganització.
2- D’acord amb els articles 22.2.d), 23.2.b) i 49 de la LBRL l’aprovació de les ordenances
municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter
indelegable, i s’aproven per majoria simple, llevat de les que formen part de plans i dels
instruments d’ordenació urbanística, les ordenances fiscals i el reglament orgànic de la
corporació.
3- Els articles 49 i 70.2 de la LBRL, 178 del TRLMRLC i els articles 60 a 66 del Decret
179/1975, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis
regulen el procediment d’aprovació de les ordenances locals: l’Ordenança ha de ser
aprovada inicialment pel Ple, sotmesa a informació pública i a audiència dels interessats
pel termini mínim de 30 dies, a comptar des de la data de publicació de l’Anunci al BOP i
des de l’endemà de la data de recepció de la notificació, respectivament, i, en ambdós
tràmits, als efectes que s’hi puguin formular allegacions i reclamacions.
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Si no s’hi presenten reclamacions o allegacions, l’acord d’aprovació inicial esdevé
definitiu ex art. 65.1 in fine del ROAS; en canvi, quan s’hi presenten reclamacions o
allegacions, s’han de resoldre de forma raonada en l’acord d’aprovació definitiva; en
aquest supòsit, l’acord d’aprovació definitiva té caràcter preceptiu; tant si hi ha
reclamacions com si no n’hi ha, les ordenances i els reglaments s’han de publicar en el
BOP, i no entren en vigor fins que se n’hagi publicat completament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils que preveu l’article 65.2 de la LBRL.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:

1- Aprovar, amb caràcter inicial, la modificació del Reglament del Servei d’Ajuda a Domicili
de Salou d’acord amb el text que consta transcrit en l’exposició de fets d’aquest acord.
2- Sotmetre a informació pública l’acord d’aprovació inicial de la modificació del Reglament
del Servei d’Ajuda a Domicili de Salou juntament amb el projecte de la norma, mitjançant
la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
(BOPT), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Diari de Tarragona i al
Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, per un període de 30 dies per a la formulació de
reclamacions i allegacions.
Aquest termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera
de les publicacions en els diaris i butlletins oficials esmentats.
3- En el cas de no presentar-se reclamacions o allegacions, el present acord esdevindrà
definitiu, sense la necessitat d’un acord posterior, de conformitat amb el previst en
l’article 65 del ROAS, havent-se de publicar el text íntegre en el BOPT per a la seva
entrada en vigor, i anunciar al DOGC la referència d’aquella publicació.

Peu de recurs
Contra el present acord, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de la
seva publicació.

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

Sr. Alcalde:
-Digui Sr. Henar, si us plau.

Sr. Henar:
-Una molt breu intervenció per manifestar el nostre vot favorable a aquest reglament i
també per felicitar als Serveis Tècnics d’Acció Social que l’han elaborat. Pensem que és una
bona eina per ordenar l’acció social que es porta a terme en aquest municipi, si bé lamentem
que no s’hagi fet abans en els moments més durs de la crisi. Però, en tot cas, el nostre vot
serà favorable.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Sra. Martina, si us plau.

Sra. Fourrier:
-Regidor té tota la raó. Aquesta actualització s’hauria d’haver fet molt més abans. Gràcies, és
veritat.

Sr. Alcalde:
-Per tant, li agraïm a la Sra. Martina la seva implicació directa i molt intensa per tal que
aquest reglament al final sigui aprovat. Gràcies senyora regidora.

405.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
D'ACTIVITATS A LA VIA PUBLICA
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Identificació de l’expedient:
Ordenança Municipal d’Activitats a la Via Publica.
Tràmit: Acord del Ple

Fets

1. Vista la proposta d’Ordenança Municipal d’Activitats a la Via Pública de Salou de data 10
de desembre de 2014 del Cap de Servei de Suport Intern.
2. Vistos els informes i notes de regim intern de la Policia Local de dates 3 i 29 d’octubre de
2014.
3. Vista la sollicitud de tramitació i aprovació de la citada ordenança formulada pel regidor
de gestió i planificació del territori de data 11 de desembre de 2014.
4. Vist l’informe dels serveis jurídics de la Corporació de 17 de desembre de 2014, sobre el
tràmit a seguir.
5. Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció
Econòmica del dia 13 de gener de 2015.
6. Vist la nota de règim intern del regidor delegat de gestió i planificació del territori,
habitatge, domini públic i contractació d’obra publica i del regidor delegat de gestió
econòmica, ocupació, noves tecnologies i serveis interns de data 21 de gener de 2015
que es transcriu:
“..l’equip de govern municipal ha vist adequat variar aquest nou redactat de l’ordenança
modificada, decidint suprimir el “Passeig Jaume I el Conqueridor, en la zona de vianants
coincident amb l’illa on es troba el monument amb aquest nom” com lloc d’exercici de
publicitat dinàmica manual, instant-se l’elaboració d’un nou text refós de l’ordenança on
consti aquesta variació.”

Fonaments de dret

1- Els articles 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LBRL) i 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) atorguen als ens locals
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territorials, en l’àmbit de les seves competències i en els termes que estableix la
legislació de règim local, la potestat reglamentària i d’autoorganització.
2- D’acord amb els articles 22.2.d), 23.2.b) i 49 de la LBRL l’aprovació de les ordenances
municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter
indelegable, i s’aproven per majoria simple, llevat de les que formen part de plans i dels
instruments d’ordenació urbanística, les ordenances fiscals i el reglament orgànic de la
corporació.
3- Els articles 49 i 70.2 de la LBRL, 178 del TRLMRLC i els articles 60 a 66 del Decret
179/1975, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis
regulen el procediment d’aprovació de les ordenances locals: l’Ordenança ha de ser
aprovada inicialment pel Ple, sotmesa a informació pública i a audiència dels interessats
pel termini mínim de 30 dies, a comptar des de la data de publicació de l’Anunci al BOP i
des de l’endemà de la data de recepció de la notificació, respectivament, i, en ambdós
tràmits, als efectes que s’hi puguin formular allegacions i reclamacions.
Si no s’hi presenten reclamacions o allegacions, l’acord d’aprovació inicial esdevé
definitiu ex art. 65.1 in fine del ROAS; en canvi, quan s’hi presenten reclamacions o
allegacions, s’han de resoldre de forma raonada en l’acord d’aprovació definitiva; en
aquest supòsit, l’acord d’aprovació definitiva té caràcter preceptiu; tant si hi ha
reclamacions com si no n’hi ha, les ordenances i els reglaments s’han de publicar en el
BOP, i no entren en vigor fins que se n’hagi publicat completament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils que preveu l’article 65.2 de la LBRL.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CIU, 2 de UMDC, 1 de UTPS, 1 del PSC i
1 de RDS) i 8 abstencions (3 del PP, 1 de UTPS i 4 dels regidors no adscrits Sra. Pasquina,
Sr. Arruego, Sr. Henar i Sra. Sanahuja), el següent:

1- Aprovar, amb caràcter inicial, la modificació de l’Ordenança Municipal d’Activitats a la Via
Pública d’acord amb el text que consta transcrit en l’exposició de fets d’aquest acord.
2- Sotmetre a informació pública l’acord d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança
Municipal d’Activitats a la Via Pública juntament amb el projecte de la norma, mitjançant
la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
(BOPT), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Diari de Tarragona i al
Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, per un període de 30 dies per a la formulació de
reclamacions i allegacions.
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Aquest termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera
de les publicacions en els diaris i butlletins oficials esmentats.
3- En el cas de no presentar-se reclamacions o allegacions, el present acord esdevindrà
definitiu, sense la necessitat d’un acord posterior, de conformitat amb el previst en
l’article 65 del ROAS, havent-se de publicar el text íntegre en el BOPT per a la seva
entrada en vigor, i anunciar al DOGC la referència d’aquella publicació.

Peu de recurs
Contra el present acord, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de la
seva publicació.

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

Sr. Henar:
-Si em permet?

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarias, si us plau.

Sr. Henar:
-També molt breu per anunciar la nostra abstenció en aquest punt. En base a la
documentació que consta en l’expedient entenem que ha faltat en aquest procediment la
participació d’una comissió d’estudi i la participació de les associacions veïnals i de
consumidors tal i com consta a la proposta i a l’informe de la Vicesecretaria. Per tant,
nosaltres considerem que no té tots els requisits per aprovar-ho i ens abstindrem. Gràcies.

Sr. Alcalde:
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-Molt bé, gràcies. Sr. García.

Sr. García:
-Sr. Alcalde gracias. El voto del Grupo Municipal Popular en este punto será la abstención y
será la abstención por lo que pasaré a contar a continuación. Un poco ya lo ha anticipado el
Sr. Zacarías. Pero lo que se detecta en seguida cuando se analiza este expediente, en el
informe emitido por el Vicesecretario, de fecha 17 de diciembre del 2014, en su apartado
conclusiones, concretamente en el apartado primero, dice: “convindria que es constituís una
comissió d’estudi que proposés i analitzés la modificació pretesa. Aquesta comissió hauria de
valorar, entre d’altres aspectes, si més no, l’audiència expressa durant el tràmit d’informació
pública a les associacions veïnals o de consumidors d’acord amb el ROF i el Codi de Consum
de Catalunya”. Es decir, el propio Vicesecretario de esta administración está diciendo que
sería conveniente que antes de aprobar la modificación de esta ordenanza lo que debería de
haber hecho la administración, los responsables políticos de esa administración, es reunirse
con las partes implicadas, reunirse con las asociaciones de vecinos, reunirse con las
asociaciones de consumidores, reunirse con asociaciones de comerciantes, etc, etc. Y eso no
se ha hecho. Y no se ha hecho porque si se hubiese hecho, evidentemente, eso constaría
dentro del expediente, las actas de las reuniones mantenidas con esas partes interesadas en
esta modificación, y no se ha hecho porque si eso se hubiese hecho no existiría esa
advertencia por parte del Vicesecretario de esta administración. Y eso ¿a qué nos lleva? Eso
nos lleva a que la administración hace modificaciones de manera unilateral de ordenanzas
que posiblemente de aquí a cuatro días tengamos que volver a modificar porque cuando no
se escuchan a las partes interesadas suelen ocurrir estas cosas. Y les pondré un ejemplo,
ustedes saben que aquí hubo una primera propuesta de modificación de la ordenanza que
pasó por una Comisión y que además en esa propuesta se establecía un punto más de
reparto de publicidad, que era en la zona del Monument a Jaume I. Eso finalmente se retiró
y pasó en una segunda Comisión donde modificamos otra vez los puntos en los cuales se
podía repartir publicidad dinámica, retiramos ese punto. Y, finalmente, lo que se somete a
votación es lo que tenemos hoy encima de la mesa, eso evidencia que en esta
administración vamos a salto de mata y vamos a salto de mata porque no escuchamos a
nuestros vecinos y eso es lo que nos advierte el propio Vicesecretario en su informe. Pero es
que además de advertirnos nos está diciendo que eso es lo que dice el ROF y lo que dice el
Codi de Consum de Catalunya, es decir, además nos estamos saltando hasta la propia
reglamentación que establece como deben tramitarse este tipo de expedientes. Por lo tanto,
nuestro voto será de abstención.

Sr. Alcalde:
-Molt bé. Prosseguim.
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406.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PETICIÓ
SOLLICITADA PER UN FUNCIONARI DE LA CORPORACIÓ

DE

COMPATIBILITAT

Identificació de l’expedient
Petició de compatibilitat sollicitada per un funcionari de la Corporació.
Tràmit: Acord de Ple

Fets

1. El 21 d’agost de 2014, té entrada al Registre General d’aquesta Corporació (R.E. número
8.789), instància del funcionari de carrera, senyor S. A. P., agent de la policia local,
dirigida al senyor Alcalde, on demana que li sigui reconeguda la compatibilitat per a
exercir com a bussejador, als efectes de no perdre la titulació professional.
2. Que l’esmentat funcionari ocupa un lloc de treball d’agent de la policia, en situació de
comissió de serveis, dins de la relació de llocs de treball de la Corporació.
3. El dia 2 de gener de 2014 el Servei de RRHH, Organització i Qualitat, sollicita al senyor
S. A. P., document acreditatiu del lloc on es realitzen les pràctiques, el número d’hores i
la documentació tècnica de l’acreditació professional, presentant el senyor A. al Servei de
RRHH tota la documentació sollicitada.
4. Vist l’informe tècnic del cap del Servei de RRHH, Organització i Qualitat, de data 13 de
gener de 2015, on es conclou que d’acord amb la jurisprudència es podrà concedir la
compatibilitat al funcionari senyor S. A. P., per tal d’exercir com a bussejador als únics
efectes de dur a terme unes hores mínimes anuals per tal de no perdre la titulació
professional.

Fonaments de dret
1. Considerant el que disposa la Disposició Final tercera de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
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2. Considerant que al tractar-se d’un funcionari de carrera, a l’interessat se li ha d’aplicar la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, desenvolupada pel Reial Decret 598/1985, de 30
d’abril.
3. Considerant que l’article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de Policies Locals de
Catalunya estableix que “La condició de policia local és incompatible amb l’exercici de cap

altra activitat pública o privada, feta excepció de les activitats no incloses en la legislació
reguladora de les incompatibilitats.”
4. Considerant que l’interessat vol exercir una segona activitat privada com a bussejador,
als efectes de dur a terme unes hores mínimes anuals per tal de no perdre la titulació
professional que l’acredita a ser competent per exercitar aquestes tasques. Aquesta
activitat no es troba inclosa en el llistat que enumera l’article 19 com a excepcions al
règim d’incompatibilitats, ja que aquestes hores de pràctica anual s’han de desenvolupar
en el si d’una empresa especialitzada.
5. Considerant que el fet de reconèixer la compatibilitat per exercir l’activitat privada
comportarà l’aplicació automàtica del que disposen els arts. 11 a 15 de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, així com les disposicions comuns dels arts. 16 a 20 del mateix text
legal.
6. Considerant que per tal d’atorgar la compatibilitat en el sector privat s’ha de tenir en
consideració les següents premisses:
a) En cap cas, l’activitat privada es relacionarà directament amb la que realitza a la
unitat o servei on està adscrit.
b) Tampoc l’activitat privada requerirà o podrà requerir la coincidència d’horari o
presència física de l’interessat amb el que tingui atribuït a l’àmbit local.
c) No podrà realitzar activitats privades en els assumptes en què intervingui o hagi
intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del lloc
públic.
d) En cap cas, la suma de les jornades de l’activitat municipal i l’activitat pública no
podrà superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local
incrementada en un 50%.
7. Considerant que les activitats en el sector privat que no es poden fer són:

a) “El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea
por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares,
en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos
años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen en especial
en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a
quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.

 36
58
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

²3F54200E5B67134V07EO|»
²3F54200E5B67134V07EO|»
3F54200E5B67134V07EO

Codi de document

SECZI04U

Núm. d’expedient

09-03-15 11:31

b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o
Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente
relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que
preste sus servicios el personal afectado.
c) El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo orden en
Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o
suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o
aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.
d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades
a que se refiere el párrafo anterior”.
8. Article 333 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, on s’estableix que “correspon al ple de la

Corporació o òrgan màxim de l’entitat local: a) Adoptar acords resolutoris sobre
situacions de comptabilitat o incompatibilitat, d’ofici o a instància de la part interessada,
bé corresponguin a peticions concretes o afectin a collectius determinants (...)”
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Autoritzar la sollicitud del funcionari de carrera, senyor S. A. P., de compatibilitzar
l’exercici del seu lloc de treball d’agent de la policia local de la Corporació, en situació de
comissió de serveis, amb l’activitat privada com a bussejador, als únics efectes de dur a
terme unes hores mínimes de pràctiques anuals per tal de mantenir l’acreditació del títol
de bussejador professional, sense que en cap cas aquest exercici pugui menyscabar o
impedir l’estricte compliment dels seus deures o obligacions com a funcionari,
comprometre la seva imparcialitat o independència o perjudicar l’interès general
L’eficàcia d’aquesta autorització queda supeditada a les condicions i limitacions, que tot
seguit es detallen, així com en l’exercici de les activitats següents :
a) Quan el resultat de l'activitat professional hagi de ser sotmès a autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti
serveis el personal.
b) Quan l'activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la
unitat o servei a què estigui adscrit el personal.
c) Quan l'activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d'horari
o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l'entitat local.
d) La pertinença a consells d'administració o òrgans rectors d'empreses o
entitats privades si l'activitat d'aquestes està directament relacionada amb les
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que realitzi en la dependència, servei o organisme en què presti els seus
serveis em l'entitat local.
La realització d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja
sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d'entitats o de
particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos
darrers anys o en les que hagi d'intervenir per raó del lloc públic.
L'exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries,
contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o
administradores de monopolis o amb participació o aval de l'entitat local, sigui
quina sigui la configuració jurídica d'aquelles.
La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què
es refereix l'apartat f).
Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d'interessos de
particulars davant l'entitat local o dels seus organismes.

2. El senyor S. A. P. no podrà invocar la seva condició pública ni fer-ne ús per a l’exercici
privat del seu treball públic.
3. L’exercici de l’activitat privada, com a bussejador, no l’eximeix del compliment de tots els
deures que té el citat funcionari com a tal.
4. La present autorització de compatibilitat restarà sense efectes en cas de canvi de lloc en
el sector públic o de modificacions de les condicions del lloc de treball que ocupa.
5. Traslladar aquest acord al Servei de RRHH, Organització i Qualitat, per tal que es
segueixin els tràmits oportuns i sigui notificat a l’interessat.

Peu de recurs
Si es vol impugnar el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

500.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA
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501.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L'INTERVENTOR RELATIU A
L'OBLIGACIÓ D'INFORMAR TRIMESTRALMENT SOBRE EL PLA DE SANEJAMENT
ECONÒMIC I FINANCER 2013-2016

Vist l’informe de l’interventor que es transcriu tot seguit:

“Juan Manuel Hernández Vallejo, interventor de l’Ajuntament de Salou, pel que fa a l’informe
del quart trimestre de 2014 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, tret de la positiva de la
recaptació per llicències d’obres i taxes urbanístiques per uns 300.000,00 euros per sobre del
previst.
Pel que fa a la despesa ordinària tampoc hi ha novetats respecte a la previsió ni al marc
pressupostari.
Pel fet que no hi ha en el 2014 factures sense consignació (conegudes pel Departament de
Comptabilitat) i havent un petit estalvi en la despesa, amb una liquidació i cobrant
d’ingressos executada dintre de l’estimat, a aquestes alçades de l’exercici s’espera una
liquidació positiva.

CONCLUSIÓ.
L’execució del Pla funciona amb normalitat segons el previst.”
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El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

600.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Hi ha alguna intervenció?

Sr. Henar:
-Gràcies. Tres Precs que intentaré resumir ràpidament i li demano que em contesti un per
un, per no barrejar.
El primer és relatiu al tema del Club de Futbol Sala Laguna Playas. Un tema conegut i
reiterat per part nostre en aquest Ple al llarg de tota la legislatura. Al Ple del dia 3 d’octubre
de 2012 li vam plantejar la qüestió dels 76.429 € que l’Ajuntament havia dipositat davant la
Lliga Nacional de Futbol Sala en concepte de dipòsit al que dita lliga obligava al Club de
Futbol Sala Laguna Playas de Salou, i en relació al qual l’11 de maig del 2011, el Sr. David
Ninyà, regidor en aquell moment, amb molt bon criteri, en representació de l’Ajuntament de
Salou, i el Sr. José Laguna, en representació del Club Futbol Sala Laguna Playas de Salou
varen signar un acord en el qual el Sr. José Laguna feia un reconeixement de deute,
d’aquest deute dels 76.000 €, i es comprometia a tornar-los d’una forma un tant estranya,
des del nostre punt de vista, que consistia en el retorn del 25% anual de la subvenció que
pretesament rebria anualment de l’Ajuntament de Salou, estranya, perquè aquesta entitat
esportiva no tenia seu social a Salou i sabem que els diners a les entitats esportives que
l’Ajuntament de Salou dóna, han de ser per entitats el domicili social de les quals estigui a
Salou. Vostè Sr. Granados es va comprometre en aquell moment, i cito textualment les seves
paraules que consten a l’acta de la sessió, tot dient textualment: “Per això també li dic que
intervindrà l’Àrea de Serveis Econòmics als efectes d’exigir o utilitzar l’expedient adient per
tal de reclamar la quantitat que es degui a l’Ajuntament de Salou”, això és el que va dir
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vostè. Al Ple del mes de maig de 2013, com sigui que tot seguia igual sense cap nova
informació ni en l’Àrea de Serveis Econòmics, ni en l’Àrea d’Esports, ni en l’Àrea de
Contractació vàrem reiterar la pregunta per tal que se’ns informés de la situació d’aquest
expedient i del retorn d’aquests diners que entenem que es deuen a Salou. En aquest cas,
Sr. Granados, vostè ens va contestar que una de les primeres qüestions que li havia
encarregat al Sr. Vicesecretari, en aquells moments s’acabava d’incorporar, va ser aquest
tema afegint que se’ns aniria informant quan la qüestió estigués més avançada.
Posteriorment al Ple del mes de setembre del mateix any 2013, que va tenir lloc el dia 3
d’octubre, va passar com en aquest que es va retardar, li vàrem tornar a demanar que ens
digués amb claredat si havia renunciat al rescabalament d’aquests 76.000 i pico euros, o en
cas contrari li demanàvem que ens aclarís quin era el termini que l’equip de Govern s’havia
marcat per iniciar accions en cas de no recuperació dels diners. La seva resposta Sr.
Granados que consta literalment a l’acta és la següent: “Bé, és evident que qualsevol dret
que tingui l’Ajuntament de Salou serà reclamat i reivindicat i, en aquest cas, es miraran els
convenis, es mirarà tot el procés que hi ha hagut en relació a aquest tema que planteja
vostè i d’acord amb el contingut dels compromisos s’exigirà que es faci aquest pagament, no
obstant s’haurà de fer l’estudi corresponent per part de les dues àrees, de l’Àrea de Serveis
Econòmics i per part de l’Àrea d’Esports”.
Doncs bé, res de res des d’aquell moment, res de nou se’ns ha explicat, cap decisió s’ha pres
sobre el tema. És a dir, Sr. Granados portem quatre anys, quatre anys, intentant que ens
expliqui com pensa recuperar aquests diners que són nostres, que són de Salou, i fins ara no
ens ha donat cap explicació ni ha concretat les mesures que pensa prendre. El que passa és
que ara estem al final de la legislatura i el temps se’ns està acabant. Doncs bé, el prec és
que ens expliqui com pensa recuperar aquests diners i que no deixi aquest problema al nou
Consistori que sortirà de les eleccions del proper mes de maig, que prengui ja les mesures
econòmiques, administratives o judicials que siguin necessàries per resoldre aquesta qüestió
i així recuperar uns diners que són nostres. I li avancem, i ho diem solemnement, que si
vostè no vol prendre cap mesura al respecte, en defensa dels interessos generals de Salou,
ens reservem el dret d’acudir als tribunals.

Sr. Alcalde:
-Bé, nosaltres també. Té la paraula el Sr. Regidor donat que vostè pregunta i contesta a la
mateixa vegada i li contestarà el Sr. Regidor.

Sr. Barragán:
-La veritat és que vostè pregunta, vostè es contesta, sí que s’ha fet, sí que s’ha fet i per part
del Departament de Gestió Tributària s’està fent el seguiment, el que passa és que aquí no
tinc l’expedient, no sé exactament com està i a la propera Comissió em comprometo a
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donar-li tota la informació, no es preocupi que es fa el seguiment tal com es fa a tothom.
D’acord?

Sr. Henar:
-Sr. Barragán jo no em pregunto i vostè no em contesta, una vegada més, quatre anys.

Sr. Barragán:
-No tinc els expedients aquí.

Sr. Henar:
-No té els expedients, no s’ho llegeix, no se’n recorda.

Sr. Alcalde:
-A veure Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-No perdoni Sr. Granados, perdoni, estic contestant. Vostè Sr. Barragán, no li vull posar
apellatius.

Sr. Barragán:
-No, diga, diga.

Sr. Henar:
-Sí, perdoni, estan tirant pilotes fora, sí, sí Sr. Barragán, estan tirant pilotes fora, sí, sí Sr.
Barragán, és molt seriós que en quatre anys, 75.000 €, que hi ha un deute reconegut amb
l’Ajuntament i que no s’hagin cobrat ni s’hagi fet cap acció de cap mena, perdoni i si les han
fet no les han explicat. I vostè Sr. Granados, vostè Sr. Granados s’ha compromès a explicarnos, vostè no ens ha dit ni una paraula, res, és l’hora, és el moment. Si vostès haguessin fet
alguna petita cosa, una petita cosa, avui ens l’explicarien, no han fet absolutament res, res
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més. Aquest tema nosaltres no el tornarem a tocar, no queda temps, només li direm que ens
reservem el dret de portar-ho als Tribunals.

Sr. Barragán:
-Doncs miri, m’agradaria.

Sr. Henar:
-Però a vostès, a vostès.

Sr. Barragán:
-M’agradaria perquè quedarien en evidència, quedarien en evidència perquè vostè mateix
està contestant, estic dient que s’han fet els tràmits oportuns.

Sr. Henar:
-Quins són aquests tràmits? Expliqui-ho Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-Aquí no tinc l’expedient.

Sr. Henar:
-Digui quins tràmits perquè si els sabés els diria.

Sr. Barragán:
-Ho donaré en aquest Ple perquè tothom ho sàpiga i quedarà en evidència una vegada més.

Sr. Henar:
-Tant de bo. Una vegada més no perquè desgraciadament qui quedarà en evidència són
vostès.
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Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias el regidor li ha contestat que s’estan fent els tràmits, li agradarà o no li
agradarà la contesta del regidor.

Sr. Henar:
-No, no, no m’ha contestat.

Sr. Alcalde:
-Si us plau, no m’interrompi.

Sr. Henar:
-Perdoni.

Sr. Alcalde:
-No m’interrompi, si us plau, estic parlant jo. Miri Sr. Zacarias, el senyor regidor li ha
contestat i li agradarà o no li agradarà però, escolti, li ha contestat i li està dient que no té
l’expedient aquí i que s’han fet accions, s’han fet accions. Escolti, al proper Ple i si vostè té
tant d’interès no esperi, demà mateix pugi al seu Departament i ja li donarà totes les
explicacions hagudes i per haver, no esperi aquí perquè hi ha públic a fer tot això que estem
fent. Està en el seu dret i és legítim. Però escolti’m, pregunti també fora del que és l’àmbit
propi d’un Plenari, que la feina és del dia a dia, i els Plens es fan cada 30 dies. Gràcies.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Miri, aquí està la ciutadania de Salou i té tot el dret de conèixer les
coses, transparència, parets de vidre dels ajuntaments.

Sr. Alcalde:
-És legítim.
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Sr. Henar:
-Perdoni, ara estic parlant jo Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-D’acord.

Sr. Henar:
-Per tant, és a dir, amb molt de gust esperaré la resposta però ja li avanço que serà molt
difícil, a no ser que vostès facin alguna cosa durant el mes de març. Escolti, encantat de la
vida, tant de bo que sigui així.
El segon prec està vinculat a les seves manifestacions, Sr. Granados, davant els mitjans de
comunicació, d’estar treballant en un projecte d’una gran superfície a la zona del Mercat
Municipal. La mesura, en comptes de generar expectatives positives, donades les maneres,
el secretisme amb el qual vostè està portant a terme aquest tema, el que ha generat és una
enorme inquietud entre els paradistes, molt tocats, d’altra banda, per la crisi econòmica i per
la posada en marxa d’altres grans superfícies a Salou, sense un pla de potenciació del Mercat
Municipal que pogués, d’alguna manera, ajudar. És per això que li volem fer un doble
suggeriment, Sr. Granados, en primer lloc que ens expliqui públicament aquí i ara en què
consisteix aquest projecte, més enllà d’una declaració de bones voluntats en un període
preelectoral, aquest és en primer lloc, si té bé a fer-ho.
I en segon lloc que, sigui quina sigui la idea que vostè porta al cap, li demanem el seu
compromís de que es tiri endavant sempre comptant amb la màxima transparència i
participació de la ciutadania i especialment dels sectors implicats entre els quals estan també
els propis paradistes, doncs transparència i participació són requisits imprescindibles per tal
que projectes com aquests, amb aquestes característiques, es portin a terme en sintonia
amb els interessos generals del nostre municipi.

Sr. Alcalde:
-Ja està?

Sr. Henar:
-La segona sí, espero la seva resposta.
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Sr. Alcalde:
-És que pensava que no havia acabat encara. Miri, primera qüestió, a veure, aquest alcalde
va parlar del Mercat Municipal a la vista que els propis paradistes estaven inquiets, estaven
intranquils perquè resulta que veien que La Sirena marxava i que el mercat estava mort.
Aquest alcalde es va reunir amb un sector dels paradistes, força important, i ja els hi va
avançar el que nosaltres teníem pensat. I miri, vostè parla de projecte, jo no parlo de
projecte, jo els hi vaig dir que estem estudiant la manera de dinamitzar tant el Mercat com
tot el sector i la zona de la Via Roma i voltants, perquè entenem que és necessari dinamitzar
el Mercat Municipal i, fins i tot, donar un caràcter molt més actual que el que té en el seu
origen per tal que el Mercat Municipal funcioni. I dos, aprofitar aquesta ocasió per tal de
dinamitzar també el centre amb comerç de Salou, ningú ha parlat d’una gran superfície Sr.
Zacarias. Jo no sé el que dirà la premsa però jo no he parlat d’això. Insisteixo, una cosa és
un estudi i només faltaria que davant d’unes inquietuds, d’unes intranquilitats que té un
sector de la població, l’alcalde digui que aquí no passa res, clar que ho tinc que estudiar,
evidentment que sí i jo vull que el Mercat funcioni i jo vull que la Via Roma i els seus voltants
funcionin també des del punt de vista comercial, és això. Quan jo tingui l’estudi força
finalitzat i es converteixi en un projecte es donarà a conèixer, evidentment que sí, però ja li
avanço, jo tinc el dimarts vinent una reunió amb tots els paradistes perquè aquells
paradistes que van venir se’ls hi va informar prèviament, cosa que la resta del Mercat
Municipal no ho sap, i tindré una reunió el dimarts vinent amb tots els paradistes per
explica’ls-hi, no només que estem estudiant això, perquè tenen dret a saber-ho tots,
transparència total i absoluta, i dos, per avançar-lis també, i ja li avanço a vostè que no
obstant això des de ja fa uns dies estem treballant per dinamitzar no només el concepte
d’equipament sinó també l’activitat pròpia del Mercat Municipal, ara en el present. D’acord? I
això ho estem fent des de l’Àrea de Promoció Econòmica, Mercats i Consum, Sr. Zacarias.
Només faltaria que no treballés jo. Clar que he de treballar, quan estigui tot se l’informarà a
vostè i als paradistes primer.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Veig que aquesta pregunta ha sigut com “la purga de Benito”, sap el
que és “la purga de Benito”, no? Que fa efecte de la botica, o sigui sembla que només
pensar en la possibilitat o en la necessitat d’aquest contacte vostè ha fet la reunió, em
sembla perfecte, molt bé Sr. Granados.
La darrera, miri, ens han arribat per diferents vies la preocupació de ciutadans veïns del Cap
Salou i de la zona d’Emprius per problemes d’allèrgies i importants molèsties degut a les
plagues d’erugues de la processionàries en les zones citades pel fet de no fer-se, en la seva
opinió, la corresponent desinsectació en els moments adients. Per tant preguem que
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s’investigui i es posi solució a un problema d’aquest tipus que està afectant la salut dels
ciutadans. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Jo no sé si la Núria vol dir alguna cosa. Clar, aquí el que ens sobta, el
ciutadà està en el seu dret de dirigir-se a qui vulgui, però ens sobta que vostè en tingui
coneixement d’aquest fet i que a l’Àrea no se li hagi posat en coneixement.

Sra. Buira:
-No ens han arribat incidències.

Sr. Henar:
-Home, no li sobti. Som regidors representants de la ciutadania i ens arriben propostes,
aquesta proposta Sr. Granados jo l’exposo al Ple i crec que és suficient perquè he dit zona
d’Emprius i zona de Cap Salou. I que la regidora corresponent prengui les mesures o activi
algun mecanisme.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias si em sembla molt bé. Jo el que dic és que això està molt bé però ara imagini’s
que el Ple s’hagués celebrat 30 dies més tard. Per tant, si això es fa en el moment en el qual
es sap, jo crec que l’obligació de collaboració en el bon funcionament dels serveis és per
part de tothom, per part nostre i per part dels regidors que estan a l’oposició i no esperar el
Plenari per a fer-ho. Jo li dic més que res per tenir més celeritat en la gestió. Clar que tenen
dret els ciutadans a dirigir-se a vostès, només faltaria.

Sr. Henar:
-Sí, sí. Però Sr. Granados el tema no és només una actuació puntual o el tema que
sanitàriament s’hagin pogut produir allèrgies sinó que no s’han pres les mesures, en algun
moment s’ha de desinsectar, en alguns moments s’ha de fer una sèrie d’actuacions, en
aquest cas amb els pinars, que sembla que no s’han fet. Per tant, això em penso que és de
prou rellevància com per poder-ho manifestar aquí, al Ple, o a on sigui. Vostès el que han
d’entendre i han d’acceptar és que si en aquest cas hi ha una queixa vehiculada al Ple o a
una Comissió, privadament o públicament, prenguin nota i activin els mecanismes
necessaris. Res més.
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Sr. Alcalde:
-Així ho fem i ho fem des del Plenari i ho fem també amb una trucada de telèfon.

Sr. Henar:
-Esperem que sigui així i que efectivament els ciutadans que s’han queixat ens manifestin
que s’ha intervingut.

Sra. Buira:
-Bé doncs, Zacarias en prenem nota i demà mateix li asseguro, perquè jo sóc una persona
allèrgica a les erugues, però no és això, és anecdòtic.

Sr. Henar:
-No vagi per Cap Salou de moment.

Sra. Buira:
-En qualsevol lloc, totes les incidències que arriben a la regidoria s’atenen amb la màxima
brevetat i això encara que no ens hagi arribat, hi ha una incidència, també la recullo i demà
mateix farem el que sigui necessari.

Sr. Henar:
-Molt bé.

Sra. Alcade:
-Molt bé senyora regidora. Ja està Sr. Zacarias?

Sr. Henar:
-Sí, eren tres.
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Sr. Alcalde:
-Gràcies. Sr. Otal, si us plau.

Sr. Otal:
-Sr. Alcalde, bona tarda a tothom. Jo li formularé un prec. Jo crec que és de tots conegut per
aquesta Corporació, i per les anteriors que hi ha hagut, que tenim una part importantíssima
geogràficament del municipi que té unes carències i uns dèficits constatats, de molt difícil
solució i que no podem pretendre, evidentment, solucionar-los de cop i que és tota la zona
de Llevant, tota la zona que podríem dir de totes les urbanitzacions, hi ha uns dèficits de
tipus urbanístic, d’equipaments, viaris i educatius. La veritat és que s’han fet coses, els dos
anys que vaig estar jo a la Regidoria d’Urbanisme estàvem molt sensibilitzats, hi havia un
pla, de fet el nostre partit tenia els regidors que s’havien nomenat responsables de la zona
de Xalets, Mirador i la zona de Llevant. Però jo el que li demano en concret seria, tot i que
estem a finals de legislatura, que és difícil, que és complex i de llarg recorregut, és un Pla
integral, teòric. Com a mínim conèixer amb un compendi, amb tota la magnitud i amb tota
l’extensió, aquests dèficits que es presenten. Jo em presento voluntari per ajudar-lo perquè
de fet, hi havia una sèrie de projectes que van quedar i es van endarrerir i estan allí i ja dic
que reconeixo la dificultat que té i la magnitud del que estem parlant i les dificultats
econòmiques. Però jo crec que un catàleg de dèficits que presenta la zona és molt important
i dins d’aquest Pla Integral hi ha una cosa absolutament prioritària, a la qual jo no hi
renuncio, tot i que és sorprenent que la Corporació va votar a favor de retirar la petició
oficial del centre educatiu del terreny preciós que tenim en una zona de 9.000 m2, un centre
integral, un centre integral que evitaria dos problemes greus. En primer lloc, el nombre
d’alumnes que venen sistemàticament a Salou, amb tots els perills i molèsties que comporta
i la despesa. I, en segon lloc perquè tenim una part molt important d’aquest Salou de
Llevant que se’n va, està buida econòmica, geogràfica i de mobilitat cap a la zona de la
Pineda quan és de Salou, paguen impostos a Salou i aquesta gent, a llarg termini i en un
sistema de terminis, s’hauria de dona’ls-hi satisfacció. Hi ha problemes de vialitat, d’aïllament
en cas d’incendi, hi ha moltíssimes coses que és veritat que queden dos mesos per a les
eleccions però que s’hauria de començar a preparar, i aquí hi haurien d’intervenir diferents
regidories, sobretot l’Àrea d’Urbanisme, Serveis Educatius, fer un Pla Integral, conèixer la
realitat del que estem parlant. I a partir d’allí que una part important del pressupost
contemplés l’actuació en aquelles zones, algunes són relativament fàcils i d’altres són difícils.
Per tant, el prec és d’iniciar, no és d’avui per a demà, la confecció d’aquest dossier amb tots
els dèficits i carències que presenta la zona. Gràcies.

Sr. Alcalde:
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-Moltes gràcies Sr. Otal, prenem nota del seu suggeriment. Jo crec que tots tenim la voluntat
de millorar Salou i, en concret, aquestes zones que evidentment pateixen un desequilibri
històric. Compartim la seva inquietud. Gràcies. Alguna qüestió més?

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sr. García.

Sr. García:
-Bé, en el meu cas, el meu grup farà una pregunta i un prec. En primer lugar, haré
referencia a la pregunta. En el mes de diciembre el Grupo Municipal Popular presentó una
moción a efectos de que el Govern de la Generalitat de Catalunya determinase las
anualidades económicas a contemplar en los presupuestos de la Generalitat para la ejecución
de los proyectos de inversión, infraestructuras y servicios que se firmaron mediante acuerdo
de fecha 19 de noviembre de 2013 con el fin de que existiese una partida presupuestaria en
la que se reflejasen las cuantías que desde el Govern se destinarían a nuestro municipio
durante el presente ejercicio, el año 2015, en cumplimiento del citado acuerdo. Como
ustedes bien saben en el citado acuerdo entre los proyectos de inversión estaba la
canalización del Barranc de Barenys y los inicios de todo el proceso y durante el debate
plenario que surgió en aquel Pleno del mes de diciembre usted lo que manifestó es, bueno,
incomprensiblemente votaron en contra de esta moción perjudicando lo que nosotros
consideramos, de alguna manera, los intereses propios de Salou y sí que argumentaron, de
alguna manera, en el sentido de decir que para el tema del Barranc de Barenys lo que se
tenía previsto era que a principios del año 2015 se firmaría un convenio. Pues bien, estamos
en el mes de marzo y por lo menos a este grupo municipal no se le ha informado de que se
haya firmado ningún convenio ni de como están los trámites, entonces la pregunta es ¿cómo
están los trámites del convenio que supuestamente se comprometió a firmar la Generalitat
de Catalunya con esta Corporación? ¿Cuándo se piensa firmar ese convenio? Y ¿cuándo se
piensan iniciar esas obras?

Sr. Alcalde:
-Muy bien Sr. García, muchas gracias. Me imagino que ya debe estar aprobado el
presupuesto de la Generalitat de Catalunya.
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Sr. García:
-Esta tarde se sometía a votación.

Sr. Alcalde:
-Muy bien. Con lo cual, y por lo que hemos oído, gracias a Marina Geli y a algún diputado
más Cataluña tendrá un presupuesto con el cual podrá desarrollar la actividad del Gobierno
de la Generalitat durante este año. Evidentemente este presupuesto contempla, aunque a
usted ya sé que no le gusta esto, pero tiene que entender que es en beneficio de Salou, aquí
no hacemos política de partido sinó política local, que ese presupuesto, dentro de una
partida genérica, contempla el dinero que se tiene que firmar en este convenio. Luego
entonces, yo le agradezco que me haya hecho esta pregunta aquí delante de todo el mundo
porque la podía haber hecho ayer en la Junta de Portavoces pero usted como no habla allí
pues bueno, ya sabemos que la puede hacer aquí. A ese convenio ya le ha dado el visto
bueno en su redactado la Generalitat de Catalunya y está pendiente de fijar una fecha ahora
que está aprobado el presupuesto donde se contempla esa partida, porque como usted sabe
muy bien mientras no esté el presupuesto aprobado pues no puede tirar para adelante.
Insisto, gracias a los votos que han hecho posible que el presupuesto de la Generalitat de
Catalunya tire para adelante nosotros tendremos ese magnífico convenio en el que se
beneficiará el municipio de Salou. Y cuando esté la fecha usted no se preocupe que ya se
enterará porque verá usted como se firma el convenio con la dotación y la partida
presupuestaria correspondiente.

Sr. García:
-Sr. Granados me parece que bueno, me parece bien su respuesta, pero me parece que no
nos está contestando ni concretando ninguna fecha. Usted dijo textualmente que a principios
del año 2015 ese convenio estaría firmado y también nos dijo que existían motivos técnicos
para que existiese una partida presupuestaria concreta que reflejase ese proyecto, ya no
sólo del Barranco de Barenys sinó todos los que se contemplaban en el Acuerdo que se firmó
en fecha 19 de noviembre de 2013. Sin embargo, en aquel mismo pleno usted recordará que
yo le hice mención expresa de muchos otros proyectos concretos de otros municipios en los
cuales sí que se especificaba cuantía y proyecto y las cuantías, como digo, que se destinaban
a esos proyectos de otros municipios. Sin embargo, en el caso de Salou no se hizo. Usted
está hablando de una partida genérica, de un cajón de sastre, que a nosotros no nos
garantiza absolutamente nada. Usted vuelve a hablarnos de que bueno, en breve, se firmará
otra vez, bueno digo otra vez porque es que ya me lo ha dicho muchas veces, se firmará ese
convenio para que se inicie el proyecto del Barranco de Barenys. Es decir, usted sigue sin
concretar nada, usted sigue sin hacerlo Sr. Granados, no me contesta a mi pregunta.
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Sr. Alcalde:
-Sr. Secretario no, porque esto ya no es una cuestión técnica, es un tema político. Entonces
mire, yo le voy a dejar con su discurso, que siga pensando lo que piensa, yo estoy diciendo
que esto está a punto de firmarse, que ha habido una cuestión del retraso en la aprobación
del presupuesto, a usted no le gusta esto, usted quiere que conteste, yo reitero, usted
manifiesta que no firmaremos nunca, dígalo, no firmaremos nunca esto, y yo le digo que sí
que lo firmaremos y que Salou, Sr. García, Salou, aunque a usted no le guste se beneficiará
de una inversión que solucionará un problema histórico con esta ciudad. Y escúcheme, lo ha
hecho este gobierno, en el cual usted hoy no está.

Sr. García:
-Perdone, perdone que le rectifique Sr. Granados. Aunque a usted no le guste ¿le tengo que
recordar que si usted firmó ese acuerdo de fecha 19 de noviembre de 2013 fue porque el
Grupo Municipal Popular, cuando estaba en el Gobierno, también pensó que eso era lo más
necesario para este municipio? ¿Se lo recuerdo? Usted no tenía la mayoría suficiente, no diga
usted sandeces por favor Sr. Granados, que queda en evidencia delante de todo el plenario.

(APLAUDIMENTS D’UNA PART DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Granados:
-Sr. García no diga usted eso, si quiere entramos, ya le dije que era un desleal en este tema
porque usted se comportó deslealmente. Aquí hay personas, regidores de la oposición, que
tuvieron una actitud de lealtad no hacia el gobierno sinó hacia la institución y los intereses
generales de Salou, y no quiero nombrar a nadie porque no quiero generar ningún tipo de
polémica innecesaria. Y es eso lo que a usted le sabe mal, que su cuestión le salió mal.

Sr. García:
-Veo Sr. Granados que cuando a usted se le dicen las verdades se pone nervioso pero se lo
vuelvo a repetir, los grandes proyectos de este municipio, los grandes acuerdos de este
municipio que se han desarrollado y se han aprobado durante este mandato electoral han
sido gracias al apoyo del Grupo Municipal Popular, si no hubiese sido por nosotros eso no
hubiese sido así y si no hubiese sido por nostros usted no sería alcalde, no se olvide nunca
Sr. Granados.
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(APLAUDIMENTS D’UNA PART DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Alcalde:
-Sr. García yo a usted lo eché fuera del Gobierno por desleal y sigo siendo alcalde, con lo
cual sus votos no son necesarios. Gracias.

Sr. García:
-No se olvide nunca Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Gracias. Hi ha res més?

Sr. García:
-Sí, sí, ya he dicho que tenía una pregunta y también tengo un prec. Mire, cuando todavía yo
era concejal de Servicios Internos propuse aprobar la oferta pública de ocupación para el
año 2014 y entonces lo que proponía eran cuatro plazas de agente de Policía Local aún
existiendo limitaciones para poder hacerlo, para poder incorporar a nuevo personal en el
sector público, lo que hice fue acogerme al apartado segundo del artículo 21 de la LGPE para
el año 2014, ya que este establecía una excepción para los cuerpos de las policías locales.
Pues bien, después de los trámites correspondientes, en el Plenario que se celebró en fecha
30 de abril del 2014 se aprobó la citada oferta de ocupación pública y después que el Partido
Popular dejase de estar en el Gobierno ha existido una dejadez total por parte de los
actuales responsables municipales para impulsar que las plazas ofertadas fuesen convocadas
ya que han tenido que transcurrir hasta 6 meses para que el ayuntamiento se dirigiese al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a efectos de acreditar que se cumplían
con los requisitos necesarios por parte del ayuntamiento. Pero no sólo esto, es que han
transcurrido 6 meses para que esta Corporación acreditase ante el Ministerio que se
cumplían con esos requisitos y cuando el Ministerio nos da el visto bueno, cuando el
Ministerio nos da el visto bueno que fue a principios de diciembre del 2014 a fecha de hoy
nosotros no tenemos constancia que se haya realizado ni un solo trámite desde el Área de
RRHH a efectos de convocar estas plazas. Y mire, si alguna cosa nos preocupa, y yo creo
que le preocupa a todo el vecindario, a toda la ciudadanía de Salou, es la seguridad del
municipio. Y si algo nosotros reclamamos es en primer lugar que la plantilla de la Guardia
Urbana sea estable y, en segundo lugar que sea profesional. Y digo eso porque el hecho de
que se convoquen estas cuatro plazas lo que va a hacer es que evitemos el haber de tener a
agentes en comisión de servicio constantemente, que están con carácter de temporalidad
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porque como ustedes bien saben como máximo pueden estar dos años, es lo máximo que
establece la ley, a los dos años esos agentes se tienen que ir y tienen que regresar otros.
Por lo tanto, lo que le solicitamos es que por favor de una vez por todas, de una vez por
todas, se agilicen los trámites correspondientes para que se puedan convocar esas cuatro
plazas de policia local. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Gràcies, li contestarà el regidor de personal, l’actual regidor de personal que per cert està
fent una bona feina i aprofito per felicitar-lo. Sr. Barragán, si us plau.

Sr. Barragán:
-A ver, no se preocupe tanto Sr. García porque realmente estas plazas están cubiertas por
profesionales, las cuatro plazas.

Sr. García:
-Comisiones de servicio Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-¿Me deja hablar? Que yo le he dejado hablar, cállese. Estas plazas están cubiertas por
profesionales, por lo tanto la Policia en estos momentos está bien cubierta, otra cosa es que
estén en comisiones de servicio pero son profesionales, son profesionales de otros
municipios pero lo son y están garantizadas hasta finales de año. Por lo tanto no nos
alarmemos, las plazas están cubiertas. Y segundo, parece mentira que usted me diga que
desde abril no se ha hecho ninguna gestión porque eso se lo tendría que preguntar a su
Ministro, el Sr. Montoro, de Madrid, respondable del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, que desde el 20 de enero del 2014 lleva pidiéndonos
documentación y no nos ha dado la respuesta hasta el 17 de diciembre de 2014, oíganlo, el
Ministerio de Hacienda y AAPP, y tengo aquí doce trámites que ha tenido que hacer el
ayuntamiento. Al señor interventor le han pedido tres informes, concretamente. No ha
habido manera que el Ministerio de AAPP en menos de un año diera permiso para poder
convocar estas plazas. Por lo tanto, parece mentira que haga usted esta pregunta, dígaselo
al Montoro. Y también le puedo decir otra cosa, desde que nosotros tenemos esta
aprobación, que fue el 17/12/2014, se han convocado, se han creado tres convocatorias, se
ha creado toda la convocatòria de plazas de agentes interinos de la Policía Local, que
creíamos que era mucho más necesario, primero. Después se ha creado la de auxiliar de
biblioteca, después la de profesor integrador y le anuncio que el martes que viene la Junta
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de Gobierno aprobará la convocatoria de estas plazas. Por lo tanto, antes de final de año, Sr.
García, si se hubiera interesado antes, antes de final de año estas plazas estarán cubiertas
por policías de este municipio.

Sr. García:
-Sr. Barragán a ver, me alegro de que usted me dé tan grata noticia, de verdad, me alegro y
me alegro que tan grata noticia me la dé después que la semana pasada saliese una nota de
prensa emitida por este partido en la cual denunciamos precisamente esta situación.
Curiosamente en la Junta de Gobierno del lunes ustedes iniciarán los trámites oportunos, de
verdad, me alegro. Ahora estoy hablando yo Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-Sí, sí.

Sr. García:
-Me alegro de que al menos las gestiones que realizamos desde este grupo sirvan para algo,
sirvan para impulsar procedimientos que ustedes tienen paralizados desde hace mucho
tiempo.
Pero hay más, usted comenta que sí que se ha hecho, que la culpa es del ministro, ahora
resulta que la culpa es del Ministerio. Perfecto, aquí, como decía el Sr. Zacarías antes, la
cuestión es echar pelotas fuera, balones fuera, no asumir ningún tipo de responsabilidad. Me
parece perfecto. Pero le diré algo, se aprobó la oferta pública el 30/04/2014 y hasta seis
meses después, le digo, seis meses, no nos dirigimos al Ministerio. Cuando nos dirigimos al
Ministerio es cuando el Ministerio dice, oiga, la documentación que usted aporta no es
correcta y empieza a requerirnos documentación para subsanar lo que estamos aportando. Y
si usted recuerda yo le pregunté en el Pleno del mes de septiembre o del mes de octubre, no
lo recuerdo con exactitud pero lo podemos comprobar con las actas, sobre este mismo tema
y usted me dijo que no se había hecho absolutamente nada y yo le dije que si usted quería
yo mismo me acercaba a la Subdelegación del Gobierno de España para agilizar este trámite
porque usted mismo me dijo que usted no había ido ahí y que no pensaba hacer nada. Pues
bien, yo me acerqué a Subdelegación del Gobierno de España, yo hablé con el Subdelegado
del Gobierno de España, y le dije, por favor agilizad este trámite, agilizad este trámite y el
trámite se agilizó y tuvimos la respuesta correspondiente, por una dejación por su parte,
porque era usted el que debería de haber ido a la Subdelegación del Gobierno de España a
hacer esta gestión pero no la hizo. Fuí yo a hablar personalmente con el Subdelegado del
Gobierno y le dije por favor agilizad este trámite y en el mes de diciembre obtuvimos una
respuesta por parte del Sr. Montoro diciendo que todo estaba correcto y que el tema se
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podía tirar hacia adelante, desde el mes de diciembre hasta hoy no se ha hecho nada, el
lunes inician los trámites. Gracias Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-Pues menos mal, menos mal que fue usted a la Subdelegación del Gobierno que si no
madre mía, madre mía, lo podía haber hecho antes a lo mejor cuando usted era regidor, a lo
mejor cuando usted era regidor o a lo mejor estas gestiones para el Camino de Ronda
también nos habrían ido bien. De todas formas sigo diciendo lo mismo, es usted un
oportunista, y se lo digo en cada Pleno, porque usted es conocedor de que se está
trabajando en estas bases porque ha ido a enterarse a RRHH y le han dicho exactamente
esta información y no se le ocurre otra cosa que ir al día siguiente a la prensa y decir, oiga,
nos interesa ahora lo de las plazas cuando no les ha interesado durante dos años, si no le ha
importado tres pitos. Se ha interesado ahora. Y cuando ha visto que realmente este
gobierno, como en otras tantas cosas, como en lo de los desfibriladores, como todo, está
trabajando, porque usted va por los despachos preguntándolo, entonces coge y sale a la
prensa, y gracias a mi tenemos esto, y gracias a mi tenemos lo otro. Pero no, hay que
desenmascararle Sr. García, usted es un oportunista, está aprovechándose de lo que este
Gobierno está haciendo, lo que usted no ha hecho durante los dos últimos años, se le ha de
decir así de claro para que se entere ya de una vez.

Sr. García:
-Mire Sr. Barragán, yo también se lo voy a decir bien claro. Es verdad que este regidor fue a
los despachos de su Área, del Área de Servicios Internos, del Área de RRHH, y hablé con los
técnicos correspondientes, antes de hacer la nota de prensa correspondiente y les dije, oye
¿me podéis informar de qué gestiones se han realizado respecto a la oferta pública de
ocupación de los policías locals? ¿Sabe cuál fue la respuesta de sus técnicos? No se ha hecho
nada, no se ha hecho nada. Por lo tanto, quien queda en evidencia es usted. Yo antes de
actuar lo que hago es preguntar Sr. Barragán y esa fue la respuesta que yo obtuve por parte
de los técnicos. Pero es que no fue eso, cuando me dijeron eso, yo evidentemente no me
quedo con la palabra y digo, por favor quiero ver ese expediente, y me llevan el expediente
y lo tengo aquí fotocopiado Sr. Barragán, tengo aquí los documentos, aquí están todos los
documentos, todos los trámites realizados, todos, todos, y eso es lo que evidencia y acredita
una inactividad total por parte de la administración, por parte de usted como responsable
político del área. Pero es que es más, usted dice que es que yo no hice nada, que es que yo
era muy malo, que a mi no me interesaba nada, oiga, la propuesta de acuerdo para
convocar estas cuatro plazas de policía local ¿sabe quién la firmó? La firmé yo. ¿Saben en
qué fecha la firmé? Se lo puedo recordar, si usted tiene el expediente lo puede ver, 16 de
enero del 2014.

 56
58
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

²3F54200E5B67134V07EO|»
²3F54200E5B67134V07EO|»
3F54200E5B67134V07EO

Codi de document

Núm. d’expedient

SECZI04U

09-03-15 11:31

Sr. Barragán:
-Acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Sr. García:
-Pero según usted este político, este regidor, no hizo nunca nada.

Sr. Barragán:
-Sólo faltaría.

Sr. García:
-Pues mire, mire usted como queda en evidencia, era una propuesta que salía de mi área,
posiblemente si usted hubiese estado de responsable nunca hubiese hecho esta propuesta
Sr. Barragán, posiblemente, porque le evidencian los hechos, usted no ha hecho ninguna
gestión para cubrir estas plazas, yo hice la propuesta para que se convocasen, usted no ha
hecho ninguna gestión, no ha seguido con el trabajo que tenía que hacer.

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

Sr. García:
-He acabado Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Muchas gracias. Sr. Barragán creo que ya está suficientemente debatido el tema. Si no hi ha
res més s’aixeca la sessió. Moltes gràcies a tothom. I dir que acaba d’arribar la notícia que el
Parlament de Catalunya ha aprovat el pressupost, per tant, fora del que és el Plenari, Salou
signarà el conveni.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 20:05 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el secretari
general, en dono fe i estenc la present acta, que signa amb mi el Sr. Alcalde.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL,

 58
58
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

