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Acta de la sessió AYT/PLE/11/2015

Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 07 D'OCTUBRE DE 2015
****************************************************************
A l’Ajuntament de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 19:30 hores del dia 07
d'octubre de 2015, es reuneix el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, presidit pel Sr.
PERE GRANADOS CARRILLO, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra

MARC MONTAGUT PRATS
JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
JULIA GÓMEZ MESONERO
M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
BENET PRESAS SUREDA
RAMON MARIA PASCUAL POY
MARTA CORTÉS CURRUBÍ
M. DE LOS REYES PINO MOTA
JOSÉ ÁNGEL SUSÍN DÍAZ
GERMÁN RUEDA RUEDA
JOAN ANTONI BRULL CASTELL
DANIEL LÓPEZ GARCÍA
F. DAVID GONZÁLEZ CARDEÑA
ESTELA BAEZA VAQUERIZO
MARIO GARCÍA VIDAL
MARC ALARCÓN PERALTA
ALEXANDRE BOQUET CERVERA
MARÇAL CURTO HOYOS
VICENTE MACÍAS MARTÍN DE SOTO

Actua el vicesecretari, Sr. ENRIC OLLÉ BIDÓ

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

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 19 D'AGOST DE 2015 I L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2015
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 19 d’agost de 2015, i l’acta del
Ple celebrat, en sessió extraordinària, el dia 2 de setembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament
les APROVA, per unanimitat.

200.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SR. RAMON M. PASCUAL POY

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

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Ramon. Li donem l’enhorabona en nom de la Corporació i li desitgem
molts èxits en aquesta nova tasca i en aquesta legislatura, èxits i encerts. Tingui la
benvinguda de tots.

300.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

301.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 3676 FINS AL NÚMERO
4269 DE L'ANY 2015
Es dóna compte dels decrets des del número 3676 fins al número 4269 de l’any 2015. El Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.
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302.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE GUANYEM SALOU
RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE SALOU COM A MUNICIPI LLIURE DE
DESNONAMENTS I DE POBRESA ENERGÈTICA
Vista la moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Salou i que es transcriu tot
seguit:
“D. Vicente Macías Martín de Soto, Portavoz del Grupo Municipal de GUANYEM/GANEMOS
SALOU en el Excmo. Ayuntamiento de Salou, en nombre y representación del mismo y al
amparo de lo establecido en el Art. 97.2 Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales RD 2568/ 1986 de 28 de Noviembre, eleva para
su debate y aprobación en el primer Pleno Ordinario a celebrar después de registrarse, la
siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En un contexto de economía global en el que las políticas neoliberales han llevado a
acentuar las diferencias entre quienes aglutinan el poder económico y quienes viven en el
umbral de la pobreza o directamente en la miseria, y han llevado al empobrecimiento
progresivo de la clase media, en un contexto en el que surge preocupantemente la figura del
trabajador pobre, nos encontramos ante una cruda realidad.
La manipulación por parte de la gran banca con la finalidad de arruinarnos y quedarse con
las viviendas de buena parte de la población. Crearon la burbuja con sobre-tasaciones para
poder fraudulentamente ofrecer financiaciones por el total de gastos (vivienda, impuestos,
tasas, notario, etc.) y con intereses bajos. Una vez logrado el objetivo de lograr un sin fin de
hipotecas, suben el euribor, se doblan las cuotas de las hipotecas durante dos largos años
que muchos no logran superar y se quedan con las viviendas. Esto sin mencionar las
referencias al IRPH o las cláusulas suelo. Un sistema infame que ha creado grandes dramas
familiares.
Ya es hora de que las Instituciones y sus cargos electos estén del lado de la ciudadanía, a la
que se deben y que les ha votado, y no al lado de la gran banca.
Es por ello que realizamos y proponemos esta moción para que todos los Grupos Municipales
de Salou apoyen a sus ciudadanos para lograr un Municipio sin desahucios.
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Para lo cual proponemos los siguientes ACUERDOS:
1- El envío de una notificación al Decanato de los Juzgados de Tarragona solicitando que en
todos los juicios de desahucios, que afecten a ciudadanos del municipio, el Ayuntamiento
sea informado y se le dé la posibilidad de intermediar.
2- Que se celebren reuniones con todas las entidades financieras con presencia en Salou, y
se negocie con ellas que antes de llevar a ejecución cualquier hipoteca se recurra a la
intermediación del Ayuntamiento. Son muchos los argumentos por los que a una entidad
financiera no le interesa estar enfrentada a las instituciones públicas.
3- La creación de la Oficina Municipal de Intermediación dentro de la Concejalía de
Servicios Sociales, formada por profesionales capacitados y expertos en la materia, cuya
responsabilidad no sea sólo la intermediación ante la banca o el juzgado, sino también
dar los pasos necesarios para que nadie se quede en la calle, sea negociando con la
propia entidad (aplazamientos, dación en pago y alquiler de la propia vivienda, alquiler
social, viviendas de protección oficial, etc.). Es necesario contar en dicha oficina con
personas que tengan una trayectoria que les avale. Una opción sería recurrir para ello a
la PAH, para que aporte el personal con la experiencia necesaria y que conozca los
recursos de las entidades que hasta ahora han llevado a cabo esta función social.
Iniciativas similares se están poniendo en marcha en Madrid y Barcelona entre otros
muchos Municipios. Entendemos que el Ayto. de Salou también debería tener esta
sensibilidad hacia sus ciudadanos.
4- Que se establezca un calendario para crear un protocolo de actuación al respecto, crear
la Oficina de Intermediación, llevar a cabo las negociaciones y comunicaciones que
proceda.
5- En la misma línea, quisiéramos que Salou fuese un municipio sin pobreza energética y
entendemos que el mismo equipo responsable de los desahucios, y bajo la tutela de los
propios Servicios Sociales, puede llevar a cabo las acciones pertinentes de intermediación
con las compañías de suministros, para que las mismas no procedan a cortes de
suministro de electricidad o gas, por impago del mismo (si se constata a través de los
mencionados Servicios Sociales Municipales de la imposibilidad por parte de la familia,
por carecer de recursos económicos). Y obviamente no puede permitirse ningún corte de
suministro de agua.
Asimismo, quisiéramos plantear que el Ayuntamiento no trabaje con entidades que lleven a
cabo desahucios en el Municipio ni con compañías que por impago, a veces cantidades
ínfimas, procedan al corte de suministro.
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Creemos que se trata de un tema en el que nadie deba ponerse medallas ni llevarse méritos.
Es un drama social que requiere del esfuerzo conjunto de todos, y nos gustaría que todos
fuéramos capaces de olvidar las siglas, de olvidar posibles diferencias pasadas y de trabajar
conjuntamente para evitar que haya desahucios y se erradique la pobreza energética en
Salou. Que la voluntad de trabajar por y para los ciudadanos no se quede en palabras
bonitas en el pleno de investidura y se prolongue a lo largo de la legislatura.
En Salou, 31 de Agosto de 2015”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 5 vots a favor (4 del PSC i 1 de Guanyem Salou), 2 vots
en contra del PP i 14 abstencions (8 de CiU, 4 de C’s i 2 d’ERC), APROVAR aquesta moció.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció Sr. Vicente, per defensar la moció?

Sr. Macías:
-No, gràcies.

Sr. Alcalde:
-D’acord. Doncs, Sr. García. Perdó Sr. Sandro.

Sr. Boquet:
-Sí, bona tarda a tothom. En relació a aquesta moció, el Grup d’ERC, voldria fer primer unes
consideracions inicials per tal de situar-nos una mica on som legislativament, respecte al
tema que ens ocupa. Farem un breu resum d’acord amb les respostes que el Parlament de
Catalunya ha volgut donar a aquesta situació i que totes elles han estat denegades,
recorregudes o suspeses pel Govern de l’Estat espanyol.
Per exemple, tenim primer un Decret llei del 2013 sobre pobresa energètica que ha estat
suspès pel recurs del Tribunal Constitucional. Al 2012, s’aprova una Llei sobre dació en
pagament que es va aprovar, per unanimitat, al Parlament de Catalunya i que al desembre
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de 2014, el Congrés dels Diputats la va tombar també per recurs. A l’abril del 2013, es va
aprovar pel Parlament de Catalunya, a proposta d’ERC i d’altres grups, la revisió de les
clàusules abusives dels contractes hipotecaris, d’acord amb el compliment de la sentència del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea que condemnava a l’Estat espanyol a complir
aquestes clàusules i que no ho feia, a part d’un informe del Síndic de Greuges i l’última Llei
que tenim que és la del 23 de juliol del 2015, on es va aprovar també, per majoria absoluta
al Parlament de Catalunya, la Llei de mesures urgents per fer front a l’emergència
habitacional i a la pobresa energètica, una iniciativa legislativa popular aprovada per
unanimitat i per procediment d’urgència, que avui, per exemple el TC ha suspès el Codi de
consum, i pel que sembla, aquesta Llei que he dit, del 23 de juliol de 2015, serà suspesa en
breu. Vull dir que eines i iniciatives les hem tingut. Anomenar també la iniciativa legislativa
popular del 2013 amb més de 1.439.000 signatures que es va presentar al Congrés, es va
desestimar i es va menystenir. No va tenir cap tràmit.
De moment, tenim aquesta llei, de moment, ho dic perquè segons les notícies d’avui serà
suspesa immediatament pel Tribunal Constitucional, com no podia ser d’una altra manera i
tenim unes nomes, unes eines, unes lleis per poder treballar en aquest aspecte. I per tant,
les institucions locals són les que hauríem d’agafar, per solventar aquest problema i més
quan tenim que l’administració local és la que veu de manera més propera aquestes
problemàtiques i pot posar cara als problemes, a la gent i ficar noms, i a les famílies que
malauradament pateixen aquesta situació.
Però també hem de dir que amb les reunions que vam tenir, tant en les Juntes de Portaveus
com amb el Departament de Benestar Social se’ns van explicar els catàlegs de serveis,
protocols i actuacions que es fan servir a l’ajuntament per tractar aquests temes, veiem que
s’estan fent els tràmits i passos necessaris per donar sortida a aquestes problemàtiques.
Potser, el que vam dir que hi trobaríem a faltar seria una mica la posició institucional de
l’ajuntament en el tema de formalitzar el suport a la mediació davant les entitats bancàries.
Però per l’altra part crec que és suficient, i és el que tenim. Per tant, per no allargar-me en el
tema, creiem que tenim les eines a l’ajuntament com són els protocols, tenim la llei, tenim
les eines, nosaltres el nostre grup ens abstindrem en aquesta moció.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies, Sr. Boquet. Té la paraula el Sr. García.

Sr. García:
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-Gràcies Sr. Alcalde, regidors, regidores, públic en general, premsa. Bona tarda a tothom.
Bé, el vot del Grup Municipal Popular respecte a aquesta moció serà en contra, però serà en
contra pels motius que passaré a exposar a continuació.
Bé, com ja ha dit el representant del grup d’Esquerra Republicana, existeix una regulació
específica en aquest sentit que va regular el Parlament de Catalunya, la Llei 24/2015, ell ja
diu que serà suspesa en breu, jo encara no ho sé, però el que és evident és que aquesta llei
ja regula molts d’aquests aspectes que es presenten a la moció. Però independentment
d’aquesta legislació específica de la Llei 24/2015, del Parlament de Catalunya, també vull
recordar que aquest Plenari, en data 29 d’octubre de l’any passat, a l’anterior mandat, vam
aprovar una moció que es va presentar, que va ser aprovada per unanimitat de tots els
grups polítics i que el que pretenia era garantir els drets humans i els béns comuns a les
famílies amb dificultats econòmiques i risc d’exclusió. Doncs bé, com dic, aquesta moció es
va aprovar per unanimitat, i el que es pretenia o el que es demanava en aquesta moció,
entre d’altres mesures, era que l’ajuntament atendrà a les persones que acudeixin als serveis
socials amb problemàtiques relacionades amb els serveis bàsics de llum, gas i aigua,
establint unes bonificacions percentuals segons criteris que estableixen aquests serveis
socials. També vam aprovar que al pressupost de l’any 2015, s’incorporaria una partida
pressupostària d’ajuts personals específics, i així es va fer, es va incorporar aquesta partida.
També es va aprovar que l’import de les bonificacions donades per l’ajuntament es
meritarien comptablement per exigir-ho a les empreses subministradores quan la legislació
ho permetés, o bé, amb acords bilaterals amb les empreses subministradores que ho
volguessin assumir.
I per últim, el que vam acordar va ser tractar amb aquestes companyies distribuidores de
llum, aigua i gas que operen al nostre poble, possibles solucions a banda dels impagaments
de les famílies que tinguessin aquest tipus de mancances de recursos econòmics. És a dir,
vam acordar una sèrie de mesures que jo crec que d’alguna manera ja reflecteixen doncs, la
voluntat d’aquesta moció que es presenta pel Grup municipal Guanyem Salou. Creiem que és
innecessària l’aprovació d’aquesta moció pel que dic, i en tot cas, pel que hem de vetllar
nosaltres és perquè es compleixin aquestes mesures i aquests acords que vam aprovar en el
seu dia com a Corporació, això és el que hem de fer, hem de fer aquest seguiment a la
Comissió corresponent de Serveis Socials i jo crec que si donem compliment a aquesta moció
que vam aprovar, com ja he dit, al Plenari del 29 d’octubre de l’any passat, fa un any, no
crec que sigui necessària l’aprovació d’aquesta moció.
D’altra banda, també creiem que d’alguna manera, el llenguatge que es fa servir a la moció
desvirtua o no es correspon amb la realitat del que ha passat en aquest país durant aquests
últims anys, jo crec que es fa servir un llenguatge en el qual nosaltres no ens sentim
identificats, quan es fa referència a què “la manipulación por parte de la gran banca con la
finalidad de arruinarnos”, bé, jo crec que aquesta no és la realitat, la gran banca no ha
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tenido esa finalidad de arruinar a todos los españoles, esa no ha sido la intención de la gran
banca. I per aquests motius el vot del Grup municipal del Partit Popular serà en contra.

Sr. Alcalde:
-Gràcies, Sr. García. Té la paraula el Sr. Brull.

Pren la paraula el Sr. Brull:
-Molt bé, bona tarda. Regidors, regidores, veïns, veïnes. Bé, una moció que ens presenta
avui Guanyem Salou, que jo la partiria en dues parts, òbviament jo crec que ja per part del
representant d’Esquerra Republicana i del Partit Popular ja ho han explicat sobradament.
Desnonaments, a tots i cadascun d’aquests punts jo li diria al Sr. Macías, ja ho vam parlar a
la Junta de Portaveus, en què tots i cadascun d’aquests punts que vostè presenta, el tema
del Deganat del Jutjat de Tarragona, que l’Ajuntament ha d’intermediar, reuniones con todas
las entidades financieras, on l’ajuntament ha d’intermediar, la creació de l’oficina
d’ntermediació que també ja existeix, o un calendari per crear l’oficina d’intermediació. Amb
aquesta part, així es va expressar i així ens ho va manifestar a la Junta de Portaveus la
regidora d’Acció Social ja que actualment des de l’ajuntament ja s’estan fent tots aquests
tràmits i jo crec doncs que en aquest sentit ja va quedar prou clar el tema aquest d’aquesta
moció.
I, separadament, vostès presenten també el tema de la pobresa energètica, com bé
apuntava el Sr. García, fa breus moments, el Partit Socialista juntament amb la resta de
partits que en aquell moment constituíem aquesta Corporació, la vam aprovar per unanimitat
el 29 del 10, per garantir els drets humans i els béns comuns de les famílies amb dificultats
econòmiques. No enumeraré, lògicament, novament tots els acords que vam prendre aquell
dia en la sessió ordinària però sí el tema, com es va quedar a la Junta de Portaveus, de que
vostès veiem que aquestes dues accions que vostès demanen en aquesta moció, ja estaven
o s’estaven fent per part de l’ajuntament i des de la responsabilitat de la Regidoria d’Acció
Social i també doncs lògicament pels acords que vam prendre el mes d’octubre de l’any
passat.
Nosaltres la votarem a favor, però també li he de dir una cosa, jo presentar mocions
d’actuacions que ja es fan, sincerament hi ha coses importants per tirar endavant i repetir el
que ja hem fet o el que estem fent, doncs jo crec que en aquest ajuntament hi ha feines que
podríem tirar endavant. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:

 8
74
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

²4R734X61162Z031S18EMS»
²4R734X61162Z031S18EMS»
4R734X61162Z031S18EM

4R734X61162Z031S18EM

 SECZI0M1

 6292/2015

09-10-15 12:18

-Gràcies, Sr. Brull. Té la paraula la Sra. Cortés.

Sra. Cortés:
-Bona tarda, alcalde. Bona tarda regidors i bona tarda a tot el públic que ens acompanya.
Nosaltres en aquesta moció hi veiem una proposta interessant, que és el fet de donar el
servei municipal d’intermediació, en aquelles situacions límit i en què les famílies en risc
d’exclusió social poden actuar com a mediadores amb els bancs, els jutjats i les companyies
de subministrament elèctric. També en casos de desnonaments i de pobresa energètica.
Creiem que no s’hauria de donar cap situació límit a cap família sense el coneixement previ
dels Serveis Socials de l’Ajuntament.
Tot i així, podem constatar que des de la Regidoria d’Acció Social ja s’estan duent a terme
les ajudes corresponents per la causa. Per tant, en aquest cas, nosaltres, també farem un
vot d’abstenció. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Moltes gràcies, Sra. Cortés. Té la paraula la Sra. Fourrier, en nom del Grup
municipal de Convergència i Unió.

Pren la paraula la Sra. Fourrier:
-Gràcies alcalde. Bona tarda a tothom. Regidors, regidores. Abans de l’esclat de la crisi, les
entitats financeres van facilitar préstec per damunt del valor de l’habitatge a milers de
famílies, que comprometien un elevat percentatge dels seus ingressos i amb uns terminis
cada vegada més llargs, que ha contribuït a generar un dels sobre-endeutaments privats
més alts del món.
Som conscients que moltes famílies no només s’afronten a la pèrdua del seu habitatge sinó
també a uma condemna financera de per vida que es tradueix molts cops en una condemna
a l’exclusió social i a l’economia submergida.
El dret a l’habitatge és un mandat constitucional i ve recollit en tractats internacionals com
són, entre altres, la Declaració Universal de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals que defineix els desallotjaments forçosos com una de les
principals vulneracions del dret a l’habitatge.
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Dit això vull recalcar que el passat 29 de juliol, el Parlament de Catalunya ha aprovat per
unanimitat la Llei 24/2015, que ja s’hi ha fet referència aquí, fruit de la tramitació
parlamentària d’una ILP presentada. Aquesta Llei permet afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica.
Deixant de banda la nova llei i abans d’exposar les tasques que des de la regidoria portem a
terme també li vull fer una reflexió, Sr. Macías.
El mes d’agost passat vostè va votar en contra de l’ampliació dels sectors considerats
prioritaris als efectes de poder contractar personal en els casos de necessitats urgents o
inajornables i avui en aquesta moció demana la creació de l’oficina municipal d’intermediació.
Home, jo crec que és una miqueta contradir-se si vostè està dient que no i per l’altra banda
es demana de posar més personal. No passa res però de vegades s’ha d’anar una mica al
tanto.
Què fem des de la Regidoria de Benestar i Serveis Socials? Quan arriba un cas el
treballador/ra social es posa en contacte amb l’entitat bancària per arribar a un acord de
pagament per frenar l’execució hipotecària i si no es dóna el cas podem realitzar un lloguer
social perquè la família continuï a la seva llar sempre i quan hi hagi predisposició de l’entitat
bancària.
També els hi vull recordar, que quan una família paga una hipoteca i està en un moment
delicat de la seva convivència, des d’Acció Social també es donen ajudes com transport
escolar, menjador escolar. Llavors això també ajuda i permet que la família pugui pagar la
hipoteca i nosaltres darrere donem aquests ajuts perquè no hi hagi cap problema des de
l’unitat familiar.
Aquest mes d’agost passat vam disposar de 2 pisos sobre 5, perquè s’ha firmat, em fa
l’efecte que va ser al 2014, l’adhesió al conveni de collaboració entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i Catalunya Banc, dels 5 pisos,
d’aquests pisos el que fem és que els traslladem a la Generalitat i llavors la Generalitat dóna
el vistiplau de si aquests pisos són habitables o no són habitables, perquè evidentment hi ha
de tot. Dels 5 pisos n’hem aconseguit 2, que em fa l’efecte que ja ho vam estar comentant a
la Comissió.
Iniciarem tot seguit negociacions amb altres entitats bancàries, això ho tenim previst i jo
crec que aquest mes ja començarem.
Miri, jo li vull fer una reflexió, del 2 de setembre de 2014 al 22 de setembre del 2015 hem
tingut dos casos d’hipoteca. Dos casos en un any. Ja sap perfectament vostè que ho
solucionem de seguida.
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El tema dels recursos econòmics, els recursos de subministrament, tal com ha dit el Sr.
García, l’any passat a petició del partit Socialista, per cert, l’any passat vam aprovar una
moció sobre ajuts econòmic. Miri, del 7 d’abril al 3 d’octubre del 2015, que ho hem ficat en
marxa, hem tingut 144 peticions d’ajuda a la pobresa energètica. Vull dir que també s’ha fet
una partida de 100.000 € per la pobresa energètica i 25.000 € que hem tornat de la taxa
d’escombraries a persones majors de 60 anys.
A veure, aquesta moció, com que toca tant la fibra, jo crec que el nostre Grup ens
abstindrem. Però, jo el que vull deixar ben clar, ja ho sap vostè perfectament, que tot el que
hem pogut parlar, i a més a més que li agraeixo moltíssim perquè és una persona que
s’interessa, i em ve a veure, i això és molt important, que no hem tingut cap cas aquí a
Salou d’una família desnonada, mai, i espero que no puguem dir que demà en tinguem una.
Farem el possible, li prometo jo, perquè no hi hagi cap cas d’exclusió social.
La mediació, es pot contractar un servei extern de mediació, com tenim un servei extern de
traductor, per un cas urgent també es pot contractar, però de muntar una oficina amb un
mediador, un tècnic mediador per dos casos, home, ho trobo una miqueta fort, però gràcies
Vicente, aquí estem. Gràcies, Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Vol intervenir Sr. Vicente?

Sr. Macías:
-Sí. M’agradaria contestar només un moment a la Sra. Fourrier, que em sembla molt bé.
Però sembla que s’ha confós una mica pel de les contractacions. Nosaltres no estem en
contra de que es contracti a ningú. Estem en contra del sistema que s’està fent servir, res
més que això, per nosaltres es pot contractar a tota la gent que hi ha al paro ara mateix
aquí a Salou. Penso que l’altre dia deia el Sr. Barragán que eren prop de 1.200, si poguéssim
a tots podríem contractar. El que no em sembla correcte és el sistema.

Sr. Alcalde:
-Sr. Vicente, això crec que avui no és objecte de debat, crec que això ja s’ha debatut
suficientment en el seu lloc. Després vostès tenen el seu posicionament, l’equip de Govern té
el seu posicionament i crec que està força clar.
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Sr. Macías:
-No ho he tret jo, eh.

Sr. Alcalde:
-No, no és qüestió de debat, em refereixo que ho deixem aquí i ja està. És un debat que no
és objecte ara mateix, però bé, vostè ha dit el que li ha semblat.

Sr. Macías:
-Ho he dit perquè me l’han tret a mi.

Sr. Alcalde:
-No tinc res a dir. Escolti Sr. Vicente, ja no és un debat de si vostè ho ha dit o no ho ha dit,
simplement dir que no és tema, que s’ha debatut força, que ja ha dit vostè el que li ha
semblat bé i que ho deixem aquí per no entrar en un debat que no és objecte de la moció.

303.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE GUANYEM SALOU
RELATIVA A LA PARTICIPACIÓ I CONSULTA DIRECTA DE LA CIUTADANIA EN EL
PLE DE L'AJUNTAMENT DE SALOU

Vista la moció presentada pel Grup Municipal de Guanyem Salou, que es transcriu tot seguit:
“D. Vicente Macías Martín de Soto, Portavoz del Grupo Municipal de GUANYEM/GANEMOS
SALOU en el Excmo. Ayuntamiento de Salou, en nombre y representación del mismo y al
amparo de lo establecido en el Art. 97.2 Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales RD 2568/ 1986 de 28 de Noviembre, eleva para
su debate y aprobación en el primer Pleno Ordinario a celebrar después de registrarse, la
siguiente MOCIÓN:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Los vecinos y vecinas del municipio al igual que el resto de la Ciudadanía española reclama
cada día más transparencia y participación en las decisiones que le afectan, más cuando se
refiere a las decisiones que son competenciadel poder local, por tratarse de la administración
más cercana.
En los últimos plenos hemos podido ver cómo personas individuales y colectivos, se han
querido expresar y participar directamente en debates plenarios que les afectaban
directamente o a través de ruegos y preguntas detemas diversos de interés para el
municipio, sin que haya habido forma de realizarlo debidamente.
A tal efecto, el art. 228 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales ROF-, establece lo siguiente:

1. Cuando alguna de las asociaciones o entidades a que se refiere el art. 72de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, desee efectuar una exposición ante el Pleno enrelación con algún punto del
orden del día en cuya previa tramitación administrativa hubiese intervenido como interesado,
deberá solicitarlo al Alcalde antes de comenzar la sesión. Con la autorización de éste y a
través de un único representante, podrá exponer su parecer durante el tiempo que señale el
Alcalde, con anterioridad a la lectura, debate y votación de la propuesta incluida en el orden
del día.
2. Terminada la sesión del Pleno, el Alcalde puede establecer un turno de ruegos y
preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal. Corresponde
al Alcalde ordenar y cerrar este turno."
Por tanto, si se trata de un vecino o ciudadano que quiere plantear alguna cuestión a los
miembros corporativos, se aplicará el contenido del apartado 2ºdel art. 228 ROF arriba
transcrito, por lo que se invitará, si procede, por parte de la Alcaldía, quien es la encargada
de dirigir el funcionamiento de la sesión, a que, una vez levantada la sesión, se puedan
plantear dichas cuestiones relacionadas con el interés municipal.
Es por ello que este Ayuntamiento, creemos, debe adaptarse a los nuevos tiempos y realizar
estas sesiones lo más transparentes, participativas y públicas posibles, incluyendo la
participación ciudadana.
Es por ello que el pleno del Ayuntamiento de Salou toma los siguientes
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ACUERDOS

1. El Pleno de Salou acuerda elaborar un Reglamento de participación de los colectivos y
asistentes a los plenos, en los que se asegure la participación en base al artículo 228 del
ROF, de manera directa en las sesiones plenarias.
2. Ese Reglamento establecerá previamente:
o El tiempo mínimo y máximo de tramitación administrativa previa para la realización
de la consulta directamente en el Pleno.
o En qué punto de la sesión se han de realizar, si a la finalización de un punto, en el
caso de entidades afectadas, mediante receso establecido o al final de la sesión
plenaria para los ruegos, preguntas y sugerencias.
o Establecer limitación de tiempos y turnos de palabra.
o En cualquier caso, el Alcalde se compromete a respetar y no vetar ningún asunto
salvo que esté debidamente motivada esta negativa.

En Salou, 31 de Agosto de 2015”
El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 9 vots a favor (4 de C’s, 4 del PSC i 1 de Guanyem
Salou), 2 vots en contra d’ERC i 10 abstencions (8 de CiU i 2 del PP), APROVAR aquesta
moció.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Sr. Vicente.

Sr. Macías:
-No.
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Sr. Alcalde:
-Sr. Sandro.

Sr. Boquet:
-Gràcies. El nostre grup creu que després de les diferents trobades i reunions que hem fet en
Junta de Portaveus va quedar clar que aquesta moció avui no s’hauria de tractar aquí, que
queda fora de lloc, perquè en l’acord al qual vam arribar, ja es va definir una mica de
calendari o la finalitat d’aprovar, tenim entre mans, el Codi de bon govern, l’esborrany del
Codi de bon govern i també se’ns va lliurar, ja fa uns dies, l’esborrany del ROM (Reglament
d’Organització Municipal), que és l’eina que ens ha de facilitar a tots com vehiculem,
ordenem i treballem la participación ciudadana, tant a nivell de plens municipals com a nivell
social, cívic i participatiu en la presa de decisions o consultes.
Per tant, si vam agafar el compromís, en principi, de tenir enllestit, almenys pel que es va
comentar a la Junta de Portaveus, abans de que acabi l’any, no té sentit parlar ara d’una
petita part de tot el que tenim al damunt de la taula, quan el més important és una part del
que és el Codi de bon govern o del ROM, que hem de tenir. Per tant, nosaltres entenem que
després d’haver comentat això, el que va quedar prou clar, no entenem com han insistit
vostès en presentar aquesta moció quan ja hi havia aquest compromís. Si aquest compromís
quan arribi a finals d’any no el tenim enllestit o no el tirem endavant, ens ho plantegem
d’una altra manera i tornem a entrar en el tema de la participació, però el més important és
que la participació ciutadana que nosaltres també en tenim moltes ganes i va ser una de les
coses que a començament de legislatura li vam manifestar a l’alcalde, que abans de 6 mesos
si podem tenir un ROM enllestit, doncs ara el tenim a les mans, ja el podem treballar, la
participació ciutadana és una de les parts importants d’aquest reglament. Vull dir, ara
aprovar ara una part que només és per la participació ciutadana, quan tenim tot el demés,
no té sentit. Per tant, nosaltres votarem en contra.

Sr. Alcalde:
-Gràcies, Sr. Boquet. Sr. García.

Sr. García:
-Sí, Sr. Alcalde. Bien en este caso, el voto del Grupo municipal Popular será de abstención.
Uno de los motivos evidentemente es por el que ya ha sido expuesto por el representante
del Grupo municipal de Esquerra Republicana. Es cierto que durante estos últimos días nos
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hemos reunido en más de una ocasión en Junta de Portavoces, y debatimos y comentamos
el tema de un posible Reglamento orgánico municipal, de hecho se nos dió traslado de un
borrador de este Reglamento orgánico municipal en el cual en el título tercero se habla de la
participación ciudadana. Sin entrar en el fondo del mismo, sin entrar a analizar si estamos a
favor o si estamos en contra del contenido del mismo, sí que queremos decir que el
compromiso que se adquirió es que es sólo un borrador sobre el que tenemos que trabajar y
sobre el cual todos los grupos municipales que tenemos representación en esta corporación
podemos hacer aportaciones o modificaciones.
Por lo tanto, claro, entendemos que en base a ese traslado de documentación, de borrador
de ROM, no tiene demasiado sentido el acuerdo que se pretende alcanzar con la
presentación de esta moción que es ni más ni menos que elaborar un reglamento de
participación de colectivos. ¿Por qué? Porque ese reglamento de participación de colectivos
es una parte de ese ROM, de ese borrador de ROM, del cual se nos ha dado traslado.
Nosotros no queremos entrar en el debate de qué ha sido primero, si del huevo o la gallina y
con eso ¿qué quiero decirle, Sr. Macías? Lo que le quiero decir es que no queremos entrar
en el debate de si éste traslado de borrador de ROM que nos da el equipo de Gobierno, es
como consecuencia de la moción que usted presenta en fecha 31 de agosto, o ese ROM ya
estaba elaborado previamente. Yo no voy a entrar en ese debate, pero evidentemente, lo
que sí que entendemos es que actualmente tenemos en nuestras manos este borrador de
ROM y es sobre este borrador de ROM sobre el que tenemos que trabajar para conseguir lo
que usted pretende con la moción que presentó en fecha 31 de agosto, que no es ni más ni
menos que dar la mayor participación, en la cabida de lo posible, a la ciudadanía y a los
colectivos de Salou. Por lo tanto, el voto del Grupo municipal Popular será de abstención.
Gracias.

Sr. Alcalde:
-Muy bien, Sr. García. Ya le diré yo a usted que no, no vamos a debatir tampoco, pero como
usted comprenderá, un borrador de ROM de esta magnitud no se hace en 24 horas, eso lo
sabe usted porque tiene una cierta técnica de derecho. Bien, más intervenciones. Sr. Brull.

Sr. Brull:
-Molt bé. Ens trobem amb una nova moció, que també es va debatre en la passada Junta de
Govern, perdó, Junta de Portaveus, en la qual, nosaltres, el nostre grup municipal estem
d’acord amb tots i cadascun dels punts que s’apunten aquí, i especialment, estem d’acord en
un, concretament, en el reglament de participació ciutadana, entenem que aquest reglament
ha d’estar exclòs de dintre del que ha de ser el Reglament orgànic muncipal que reguli el
que és pròpiament dit les tasques que fem directament dintre del propi Consistori.
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De fet, en alguns punts que també es reflecteixen en aquesta moció, també a l’esborrany es
reflecteix, al capítol tercer, com havia apuntat el Sr. García, en què nosaltres esperem i així
ho desitgem que estiguin inclosos, i surtin a la llum en el document final, si serà a finals
d’any. Però també novament, Sr. Macías, recordar-li, jo crec que tots els partits estem dient
el mateix, és a dir, com en la passada moció, temes que ja estan sobre la taula considerem
que no ens ajuden a avançar, si hem de debatre mocions que ja estem treballant, tenim tots
un esborrany, i tot això, doncs entengui també que hi ha coses, repeteixo igual que he dit a
la passada moció, que això no ens ajuda a avançar. No obstant, això, ja li comento, que el
nostre vot serà a favor.

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

Sra. Cortés:
-Sí. Nosaltres entenem que l’acord que sollicita aquesta moció és que el Ple de Salou acordi
elaborar un Reglament de participació dels collectius i assistents als plens, en els que se’ls
hi asseguri la participació en base a l’art. 228 del ROF, de manera directa a les sessions
plenàries.
La participació ciutadana i, per suposat, la intervenció en els plens, haurà de ser regulada
mitjançant una ordenança o reglament de participació ciudadana. Aquesta petició la recull ja
la nostra moció que ve a continuació, de transparència i participació ciutadana. Donat que
entenem que els dos drets han d’anar de la mà i tenint en compte que els drets de
participació ciutadana suposen un ampli dret a la informació, sense el qual el seu exercici
queda notablement desvirtuat, el nostre Grup municipal ha presentat una moció, en la qual
s’indica com desenvolupar aquests drets. Per tant, entenem que si s’adhereix a la nostra
proposta, el nostre vot serà a favor, també.

Sr. Alcalde:
- Moltes gràcies, Sra. Cortés. Maria José Rodríguez.

Pren la paraula la Sra. Rodríguez:
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-Alcalde, regidors i veïns, bona tarda. Respecte a aquesta moció que presenta el Grup
municipal de Guanyem Salou, sobre la participació i la consulta directa dels ciutadans en el
plenari, des del Grup municipal de CiU manifestem la nostra posició de la següent manera.
En primer lloc, que justament per garantir la transparència i la participació dels ciutadans en
la presa de decisions que realitza el seu govern local; per impulsar, en definitiva, la
participació ciutadana en els afers públics que l’afecten més directament per la proximitat,
des de l’Alcaldia ja s’ha lliurat a tots els grups municipals una proposta de Reglament orgànic
municipal que ja recull i aprofundeix en aquesta qüestió, fins el punt que regula la
intervenció dels ciutadans en els plenaris municipals per tal que puguin plantejar qüestions
d’interès municipal en forma de “peticions”, “precs” i “preguntes”, amb la finalitat última
d’assolir uns altres nivells de transparència en la gestió i de qualitat democràtica.
Per tant, aquest document, que ara és només una proposta d’estudi obert al diàleg i a les
aportacions dels diferents grups municipals, ja preveu tot un procediment per donar veu a la
ciutadania en el plenari, en la línia del que marca l’article 228 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals; amb la qual cosa ja estem donant compliment al que marca la llei en
aquest aspecte.
En segon lloc, com veiem, estem davant d’una moció que planteja uns acords que ja estem
d’alguna forma treballant, i que ja hem posat damunt la taula de tots els grups municipals.
També de Guanyem. I no obstant això, com que valorem aquesta moció com la voluntat
d’aquest grup de sumar-se als objectius del govern per articular noves fórmules de
participació i de proximitat amb la ciutadania, nosaltres ens abstindrem.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Si no hi ha cap intervenció, que ja s’han acabat, jo simplement a títol de
reflexió sobre el tema que aquesta moció contempla, dir que com s’ha manifestat aquí tots
els grups municipals tenen a les seves mans un esborrany de ROM, de reglament
d’organització municipal, en el qual es contempla justament com s’ha de regular la
participació. En definitiva, que serà l’acord en què s’arribi en el procés d’elaboració d’aquest
esborrany de ROM, com quedarà definitivament regulat sigui la tècnica legislativa que
s’acordi, d’una manera o altre, si ha de ser en el propi ROM o bé ha de ser en un altre
reglament a banda o diferent, crec que això és tècnica legislativa, que no és el contingut que
seria el més important, i en definitiva, el que regularà el que avui es proposa. Per tant, és
una moció que amb independència de la seva aprovació o no, és evident que si és positiva,
al final qui ordenarà la regulació d’allò que avui estem debatent serà el que nosaltres
acordem, sigui en el ROM o sigui en un altre reglament diferenciat del ROM. Per tant,
l’important és destacar la voluntat de tots els grups municipals de voler regular
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definitivament la participació ciutadana i també que serà el futur reglament el que amb
independència del resultat d’aquesta votació regularà la participació. Simplement és una
reflexió.

304.- MOCIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT DE SALOU EN RELACIÓ A LA
DECLARACIÓ DE SUPORT ALS REFUGIATS VÍCTIMES DELS CONFLICTES ARMATS
PER POSAR-NOS A DISPOSICIÓ DE LES INSTITUCIONS COMPETENTS I BUSCAR
SOLUCIONS AL DRAMA HUMANITARI, PARTICIPANT ACTIVAMENT EN LES
INICIATIVES QUE SORGEIXIN
Vista la moció institucional de l’Ajuntament de Salou, presentada per tots els Grups
Municipals, i que es transcriu tot seguit:
“SALOU, UN POBLE D’ACOLLIDA EN UN PAÍS D’ACOLLIDA
En aquestes darreres setmanes estem veient com milers de persones desplaçades que fugen
de la guerra i de l’extrema pobresa, dels conflictes armats de Síria i d’altres països de la zona
arriben a les fronteres d’Europa per cercar asil, en el que s’ha convertit en un drama
humanitari que no sembla tenir fi.
Sols a Síria des del març del 2011, gairebé 200.000 persones han perdut la vida com a
conseqüència del conflicte armat, moltes de les quals civils, i milers de persones més
romanen detingudes, segrestades o desaparegudes i són objecte de tortura o altres
maltractaments o malviuen en ciutats sota setge.
Tant el Govern sirià com els grups armats d'oposició són responsables d'abusos contra els
drets humans i crims de guerra: han assassinat, torturat i maltractat presoners.
Com a conseqüència d'aquest greu conflicte armat, actualment el nombre de persones
refugiades son, més d'11 milions, aproximadament la meitat de la població de Síria, han
hagut d'abandonar casa seva.
No obstant, aquest drama humanitari afecta d’altres països de la Mediterrània ja que, tal i
com indica ACNUR (Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats), aproximadament
322.000 persones han creuat la Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades,
fugint de la violència i la persecució. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut
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o mort en el primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï
augmentant els propers mesos.
Davant d’aquesta situació, la resposta de la comunitat internacional és decebedora. És
urgent que s'emprenguin accions per protegir a la població civil i prevenir que es cometin
més crims de dret internacional. La inacció internacional incrementa la impunitat dels
responsables de violar els drets humans.
La deixadesa i la inacció dels governs i de les institucions europees agreuja encara més la
situació dels milers de famílies que fan un llarg camí per protegir les seves vides i buscar una
nova oportunitat en un país d’Europa.
Cal que els governs europeus i la UE es posin a treballar de manera immediata per
proporcionar atenció a aquestes persones i evitar més vulneracions dels Drets Humans.
La defensa dels Drets Humans és un deure de totes les institucions democràtiques. Els
municipis tenen un clar compromís en la promoció i la garantia dels Drets Humans, treballant
conjuntament administració i organitzacions de la societat civil.
Salou és un poble d’acollida, implicat en la defensa dels Drets Humans, la solidaritat i la pau.
Un poble que compta amb veïns i veïnes compromeses en la lluita contra les desigualtats i
que sempre s’ha mostrat solidària amb les persones que pateixen situacions difícils.
Per tot això, els grups sota signants presenten per a la seva aprovació pel Ple Municipal els
següents acords:
1. Expressar la nostra solidaritat amb totes les persones que han d’abandonar les
seves llars de manera involuntària a causa de la guerra que es viu als seus països
d’origen i denunciem les situacions d’abús que aquestes pateixen per part de
màfies organitzades.
2. Adquirir el compromís de l’Ajuntament de Salou de donar suport i collaborar amb
les entitats que treballen en l'acollida i el servei a les persones sollicitants d'asil,
addicionals a aquelles accions que des de la Diputació de Tarragona s’assignin al
nostre municipi dintre del procés que coordinarà l’ens supramunicipal.
3. Adquirir el compromís de l’Ajuntament de Salou de destinar una partida en el
pressupost municipal del 2016 per tal de garantir un pla d’acollida de qualitat per
als possibles refugiats que es puguin assignar al nostre municipi. Instar a la
Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament a preparar un pla d’acollida que
contempli habitatge, integració, recursos econòmics bàsics i acompanyament a la
integració i procés d’acollida (ensenyament, salut, feina, etc).

 20
74
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

²4R734X61162Z031S18EMS»
²4R734X61162Z031S18EMS»
4R734X61162Z031S18EM

4R734X61162Z031S18EM

 SECZI0M1

 6292/2015

09-10-15 12:18

4. Instar els governs de la Unió Europea a actuar de manera immediata per donar
resposta a les necessitats humanitàries de les persones que viuen aquesta
tragèdia i a buscar una solució realista a més llarg termini per evitar situacions
d’èxode.
5. Reclamar especialment al govern de l’Estat Espanyol i a la Generalitat de
Catalunya una posició oberta en defensa dels drets de les persones que pateixen
els efectes d’una situació cruel i injusta.
6. Posar-nos a disposició de les institucions que compten amb les competències en
aquesta matèria per buscar solucions conjuntes i oferir una solució al drama
humanitari que estan vivint milers de persones desplaçades. En aquest sentit,
Salou com a poble d’acollida impulsarà i participarà activament i solidàriament en
les iniciatives que sorgeixin de la societat civil, del municipalisme i de les diverses
institucions.
7. Transmetre aquest acord al President del Govern de l'Estat, a la Secretaria
General per a la migració de la Generalitat de Catalunya i a Amnistia Internacional
Catalunya.

Salou, 2 d’octubre de 2015.”

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

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Alguna intervenció?

Sr. Boquet:
-Sí, gràcies. A veure, en relació a aquest tema volíem començar a fer una consideració a les
notícies i declaracions que hi havia i una mica també d’alarmisme que hi ha hagut en aquest
aspecte dels refugiats de guerra, per evitar populisme i diferents comentaris que hi ha
hagut, hauríem de saber distingir, primer de tot, entre una persona refugiada per guerra al
seu territori o aquella persona que es denomina refugiat econòmic, que és qui deixa el seu
país per buscar millors oportunitats, qualitat de vida per ell i la seva família. El refugiat de
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guerra hem de tenir en compte que és aquella persona que l’obliguen a marxar del seu
territori, de casa seva i contra la seva voluntat, per por de perdre-hi la vida i es veu obligada
a marxar. El que està clar és que hi ha molta normativa internacional i legislació, tant de
l’ONU, Unió Europea, que deixa molt clar els drets que té una persona refugiada de guerra a
ser acollits i donar i trobar refugi a aquestes persones. Com hem dit abans, amb les
quantitats de persones que ja han marxat, no només de Síria, sinó d’altres països com
Afganistan, Líban o altres zones, han de ser prop de 200.000, però a Turquia, a la frontera
de Turquia, dins de Turquia hi ha preparades ja unes 450.000 persones esperant les
condicions que es puguin donar per fer el salt i anar cap a zona d’acollida. Per tant, a part de
les bones declaracions, de les bones paraules de la majoria d’aquests tipus de mocions que
s’estan donant, cal ser solidaris i actuar. I cal que ens decidim a destinar els recursos
econòmics i preparar entitats, professionals i institucions, preparar els recursos necessaris
d’acollida personals i materials, econòmics per atendre dignament totes aquestes persones
que ens arribaran, que no sabem quan, ni sabem quants vindran. Per tant, aquest tipus de
moció, el nostre grup, com a moció on hi hem participat activament, creiem o demanem a
part de la bona voluntat de paraules que és urgent que es pugui executar i concretar el més
aviat possible tots els temes d’ajuts, quantia, estructures que facin falta per atendre a
aquestes persones destinatàries i per això, que el nostre grup votarà a favor de la moció.
Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies, Sr. Boquet. Sr. García, alguna intervenció?

Sr. García:
-No.

Sr. Alcalde:
-Sr. Brull.

Sr. Brull:
-Avui els pobles i la seva gent no poden ser impassibles al drama humanitari que s’està vivint
a Europa, on veiem milers de persones desplaçades pel drama de les guerres.
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A través d'aquesta moció l'ajuntament vol collaborar amb les entitats que collaboren amb
l'acollida i el servei als refugiats, amb una petita aportació per fer front a aquest drama
humanitari i també per garantir un pla d'acollida de qualitat pels possibles refugiats que
puguin establir-se al nostre municipi.
A la introducció de la moció no sé si som conscient de les xifres esmentades, però crec que
per crear consciència del drama, cal recorda-les, xifres esgarrifoses segons AGNUR, aquest
2015, 322.000 persones han creuat la Mediterrània fugint de la crueltat de les guerres, i la
xifra més esgarrifosa de més 2.700 persones que han desaparegut o mort durant aquests 8
mesos que portem d’any.
Com no pot ser d’una altra manera aquesta moció ha estat consensuada per tots els
representats polítics de la societat salouenca, perquè Salou és un poble d’acollida, com bé
diu la introducció, implicat en la defensa dels drets humans, la solidaritat i la pau. Maleïdes
guerres i maleïts els que les fan possible. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies, Sr. Brull. Si no hi ha cap intervenció, jo sí que voldria agrair, felicitar a tots
els grups municipals pel consens al qual s’ha arribat, en un tema tan sensible com és aquest.
Per tant, enhorabona i felicitats per aquest consens.

305.- MOCIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE
SALOU D'AJUT A LES FAMÍLIES SALOUENQUES QUE NO PERCEBEN CAP INGRÉS

Vista la moció institucional que presenta la Corporació Municipal de Salou, que signen els
portaveus de tots els Grups Municipals i que es transcriu tot seguit:
“La Corporació municipal de Salou manifesta la seva preocupació per les persones més
vulnerables i amb manca de recursos del municipi que, per una banda són víctimes de la crisi
econòmica i que encara tenen problemes per cobrir les seves necessitats . En aquest sentit, i
donada la durada i intensitat de la crisis econòmica, cal que des de les institucions es
fomentin les polítiques actives d’ocupació entre els salouencs i salouenques per tal de
reforçar les ajudes que es presten per a aquelles famílies i persones que pateixen un risc
d’exclusió social.
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Per tractar-se d’un collectiu amb situació d’especial vulnerabilitat, persones que necessiten
ajut extern per cobrir les seves necessitats bàsiques es fa necessària una actuació
sostinguda en el temps.

Per tot això, i per tal de dur a terme també una acció de xoc i d’emergència a persones del
municipi que tenen dificultat per cobrir les seves necessitats per la seva condició d’aturat de
llarga durada sense percebre cap tipus d’ajuda ni ingrés, la corporació municipal, proposa
l'adopció del següent acord:
- Destinar, per aquest darrer trimestre de 2015, una partida de 30.000 euros al foment de
l’ocupació entre les famílies de Salou que no percebin ajuts ni subsidis, de forma que no
rebin cap ingrés.
En aquest sentit, s’incrementaran els plans d’ocupació per aquest proper exercici de 2016,
destinats a les famílies salouenques.
Salou, 2 d’octubre de 2015.”
El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, APROVAR aquesta moció.

Sr. Alcalde:
-Hi ha cap intervenció? Sí, Sr. Brull digui.

Sr. Brull:
-Sí, seré breu. A la moció anterior parlàvem del drama dels refugiats, però lògicament no ens
hem d’oblidar, en aquest cas, de les persones més vulnerables del nostre propi municipi,
aturats, com deia la introducció, aturats de llarga durada i persones que dissortadament no
reben cap tipus d’ingrès, ni ajut. Entenem que amb aquest Pla d’ocupació, segurament,
estem ben segurs que no podrem cobrir tot aquest collectiu, però esperem que en futurs
compromisos de majors dotacions econòmiques pels propers exercicis, intentem palliar
aquesta situació cruel i real que està patint una part de la nostra societat. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
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-Moltes gràcies, Sr. Brull. Bé, dir també com he dit a l’anterior moció, donat que és un tema
molt sensible i solidari en relació a les persones que més pateixen de la nostra ciutat, vull
agrair i felicitar a tots els grups municipals pel consens que s’ha arribat en aquestes ajudes
que es faran, que, evidentment, no ho pallien tot, però és veritat que també per part de la
corporació municipal es fa un veritable esforç, un esforç que no ens costa en el sentit de la
voluntat sinó que és una qüestió econòmica, però aquí hi ha un plus en què el compromís de
la corporació es reflexa en aquesta moció consensuada per tots els grups polítics.
Enhorabona, a tots ells i felicitats.

306.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER TAL QUE
LA
COMISSIÓ
INFORMATIVA
DE
SERVEIS INTERNS ES REUNEIXI
PERIÒDICAMENT DE FORMA EXTRAORDINÀRIA AMB LA FINALITAT DE
PROMOURE, DESENVOLUPAR I GARANTIR LA TRANSPARÈNCIA DE L'ACTIVITAT
PÚBLICA I EL DRET D'ACCÉS DE LES PERSONES A LA INFORMACIÓ I
DOCUMENTACIÓ PÚBLIQUES, AIXÍ COM ESTABLIR ELS PRINCIPIS I
OBLIGACIONS DE BON GOVERN I FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Vista la moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans i que es transcriu tot seguit:
“Los concejales integrantes del Grupo Municipal de Ciutadans, al amparo de lo establecido
por la Ley 7 / 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y el Real
Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (artículo 97.3)
formulan, para su discusión y, en su caso aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el mes
de octubre la siguiente moción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La erosión de la confianza de la ciudadanía en la actividad política que se ha ido
manifestando en los últimos tiempos, así como una relativa pero importante desafección
ciudadana hacia las y los responsables públicos en particular y hacia la Política en general,
obliga a las instituciones, a los propios partidos políticos y concejales a multiplicar esfuerzos
por poner en valor la Política y su funcionalidad para una sociedad democrática en unos
momentos particularmente complejos.
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Especialmente importante es esa revalorización de la Política en el ámbito local, por la
cercanía que tal actividad política tiene a la ciudadanía y porque hoy por hoy los
ayuntamientos siguen siendo el nivel político territorial mejor valorado por esta.
La participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema democrático, un eje de
unión entre la acción del gobierno y las necesidades de la ciudadanía que conlleva a la
mejora de los servicios y la calidad de vida de las personas, favoreciendo el diálogo, el
consenso y la transparencia.
La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son de dos principios
fundamentales en los estados modernos. La Constitución española los incorpora a su texto
en forma de derechos, algunos de ellos fundamentales y, por tanto, de la máxima
importancia y protección:
a) “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión”
(artículo 20.1.d).
b)

“(…) a participar en los asuntos públicos, directamente (…) “ ( artículo 23.1).

c)
El acceso de los ciudadanos a los archivos públicos y registros administrativos,
salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la
intimidad de las personas “ ( artículo 105.b).
El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha hecho sino demandar con más
fuerza estos derechos, garantizados en parte hasta el momento mediante disposiciones
aisladas como el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Estos derechos
tienen asimismo su plasmación en el artículo 6.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio , de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, cuya disposición final tercera
se refiere específicamente a las administraciones locales.
Por otra parte, el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985,de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003,de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local, establece literalmente con una redacción similar a la citada
disposición final:
“…las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la
utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para
la realización de trámites administrativos, de encuestas y ,en su caso, de consultas
ciudadanas. Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con los
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municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan
desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este apartado”.
Este precepto debe ser puesto en conexión con el nuevo párrafo ñ) del artículo 25.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril introducido por la Ley 27/2013 , de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, según el cual corresponde a los
Ayuntamientos la promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos
en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Con fecha de 10 de diciembre de 2013, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno. Según su disposición final novena, las Entidades Locales
dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones
contenidas en esta Ley.
Esta ley tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad
pública que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las
Administraciones y entidades públicas, reconoce y garantiza el acceso a la información,
regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo y establece las
obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las
consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento lo que se convierte en una exigencia
de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública.
Con fecha de de 31 de diciembre del 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la
Generalitat de Cataluña (DOGC), la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, sobre La
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Cataluña. Dicha ley
entraba en vigor transcurridos seis meses desde su aprobación.
La Ley catalana de transparencia, conformada por noventa y cinco artículos, nueve
disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales y
estructurada en nueve títulos, tiene por objeto regular y garantizar la transparencia de la
actividad pública así como el derecho de acceso de las personas a la información y
documentación pública; establecer principios y obligaciones de buen gobierno; aplicar el
gobierno abierto y fomentar la participación y colaboración ciudadanas, así como regular el
régimen de garantías y responsabilidades por el incumplimiento de los deberes y
obligaciones establecidos en la propia Ley ( art. 1.1, Ley catalana 19/2014). La finalidad
perseguida con todo ello es establecer un sistema de relación entre las personas y la
Administración Pública, fundamentado en el conocimiento de la actividad pública, la
incentivación de la participación ciudadana, la mejora de la calidad de la información pública
y de la gestión administrativa y la garantía de la rendición de cuentas y de la responsabilidad
en la gestión pública ( art. 1.2, Ley catalana 19/2014). El instrumento para facilitar, de forma
integrada, esta información a la ciudadanía es el Portal de la Transparencia ( art. 5.5, Ley
catalana 19/2014).
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Todos los años el día 9 de diciembre se conmemora el “ Día Internacional contra la
Corrupción”, instaurado por Naciones Unidas. No es casual que las dos leyes mencionadas
anteriormente el legislador ha querido promulgarlas durante el mes de diciembre, porque la
corrupción se combate con la transparencia
Tanto la Ley Estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, así como la Ley Catalana 19/ 2014, de 29 de diciembre, junto con
otras normas recientes o actualmente en tramitación, reguladoras del llamado ” gobierno
abierto”, nos permiten afirmar que las Entidades Locales tienen suficiente base jurídica para
implantarlo, siendo uno de sus pilares esenciales el citado principio de transparencia. A tal
efecto, las Entidades Locales han de iniciar un proceso interno de adaptación a dichas
normas, siendo conveniente, entre otras medidas, regular integralmente la materia a través
de una Ordenanza Municipal, para generar un incentivo e iniciar la efectiva implantación
en las Entidades Locales de las medidas propias de los gobiernos locales transparentes, con
un grado de anticipación y eficacia muy superior al que derivaría de un escenario huérfano
de Ordenanzas, o con alguna de ellas dictada aisladamente. En este sentido la Ordenanza
tiene un doble objetivo: el regulatorio y el de fomento de la efectividad del principio de
transparencia.
En cuanto a la identificación de este gobierno abierto y sus principios (transparencia, datos
abiertos, participación, colaboración) con la administración local, no cabe ninguna duda.
Gobierno abierto es aquel que se basa en la transparencia como medio para la mejor
consecución del fin de involucrar a la ciudadanía en la participación y en la colaboración con
el público. El Gobierno Abierto se basa en la transparencia para llegar a la participación y la
colaboración. Consideramos que es el momento de ser conscientes de que en la sociedad
aparece un nuevo escenario tras la revolución de las tecnologías de la información y las
comunicaciones a principios del siglo XXI . Un gobierno que no rinde cuentas ante el
ciudadano no está legitimado ante el mismo. Dado que la Administración local es la
administración más cercana al ciudadano y el cauce inmediato de participación de este en los
asuntos públicos, parece ser sin duda la más idónea para la implantación del Gobierno
abierto. Igualmente, se debe tener muy en cuenta que en el presente momento histórico
dicha participación se materializa fundamentalmente a través de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC), si bien no cabe ignorar mecanismos no
necesariamente “ tecnológicos” como la iniciativa popular ( artículo 70 bis.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril) o los presupuestos participativos.
En cuanto a la participación ciudadana, históricamente la legislación sobre régimen local ha
venido regulándola de forma amplia, tanto a nivel organizativo como funcional, legislación
que podía y debía completarse con una Ordenanza o Reglamento de Participación ( artículo
70 bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril ). En cuanto a la articulación de la participación
ciudadana a través de las tecnologías de la información y la comunicación, tampoco puede
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considerarse una novedad, y como hemos visto hace más de una década se recoge en la Ley
7/1985, de 2 de abril, uniendo y vinculando el impulso de la utilización de las TIC con el
fomento de la participación y la comunicación a los vecinos, y también como medio para la
realización de las encuestas y consultas ciudadanas sin perjuicio de su utilidad para la
realización de trámites administrativos. Todos estos derechos de participación presuponen
un amplio derecho de información, sin el cual su ejercicio queda notablemente desvirtuado.

ACUERDO
Consciente el Grupo Municipal de Ciutadans de la necesidad de promover, desarrollar y
garantizar la transparencia de la actividad pública y el derecho de acceso de las personas a
la información y documentación pública, así como establecer los principios y obligaciones de
buen gobierno y fomentar la participación ciudadana, insta al Presidente de la comisión
informativa de Servicios internos a que la convoque de forma extraordinaria y periódica cada
15 días con el fin de promover, desarrollar, supervisar y garantizar la implantación y el
desarrollo de la leyes citadas. Una de las primeras acciones a realizar será la elaboración de
una Ordenanza Municipal de la Transparencia y la Participación Ciudadana así
como el Código del buen gobierno, y adherirse a la Red de Entidades Locales por
la Transparencia.

En Salou, a 2 de Octubre de 2015.”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, APROVAR aquesta moció. Si bé, aquesta
aprovació resta supeditada a que s’elimina de la moció la periodicitat quinzenal de la
convocatòria de la Comissió, podent ser quan es cregui convenient.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Alguna intervenció? Sí, Sra. Cortés.

Sra. Cortés:
-Nosaltres l’hi hem volgut donar especial importància, com s’ha pogut comprovar amb la
lectura del recopilatori de totes i cadascuna de les normatives que en aquest cas regula la
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Llei de Transparència, per tant, des del nostre Grup municipal, bàsicament, perseguim uns
objectius bàsics.
Per una part, tal com ha llegit l’Enric, estem fora de termini, i per tant creiem que és
d’especial importància i urgència el fet de dedicar-li una comissió en la que es pugui
desenvolupar de forma específica i com a únic punt de l’ordre del dia i com a taula de treball
i estudi.
I, per altra banda, creiem que per seguir la finalitat de que la qualitat institucional és el
nostre fi, i com a conseqüència, hem d’involucrar a l’Ajuntament, i especialment a la totalitat
dels representants d’aquest.
Això implica que l’aplicació d’aquesta Llei de transparència, així com l’elaboració del seu
reglament, s’ha de visualitzar com un projecte conjunt de tota la institución local.
Per tant, no només es tracta d’aprovar o subscriure un Codi de bon govern o a un Reglament
d’Organització Municipal amb l´únic objectiu d’utilitzar-ho com a eina de control polític o de
descalcificació política recíproca, si no que el que pretenem és que s’interioritzi el seu
contingut i que es millori així la imatge institucional de Salou amb una mirada posada en
reforçar la confianza que la ciutadania tingui d’aquest Consistori. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies, Sra. Cortés. Alguna intervenció més? Sí, Sr. Boquet.

Sr. Boquet:
-Sí, gràcies. Avui, pel que sembla estem, potser, en un dels primers plens, almenys des de
que estem nosaltres aquí, més transversals perquè estem tocant persones i justícia social i
participació ho estem tractant i continuarem tractant.
De fet, aquesta moció, i per cert, com diu l’expressió “no hacía falta tanta...” perquè
aquestes conclusions ja les havíem més o menys parlat o manifestat tots en què tenim per
davant el Codi de bon govern, el ROM o la implementació de la Llei de transparència, tot el
tema que s’està parlant i, per tant, em sembla correcte i estem d’acord que tot això ho
haurem de treballar i s’haurà de vehicular d’alguna manera, en una comissió extraordinària o
l’eina que se li vulgui donar. Per tant, el nostre Grup es posicionarà a favor de la moció que
presenta el Grup de Ciutadans. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies, alguna intervenció més?

Sr. García:
-El voto del Grupo municipal Popular también será a favor de la moción que presenta el
Grupo municipal de Ciudadanos, principalmente, por dos motivos. En primer lugar, porque
una parte que regula la moción es como consecuencia de una aportación que en su día
nosotros lo hicimos a la portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos que no es, ni más ni
menos, que aprovechar esta propuesta que hoy se pone encima de la mesa para que
además de hablar de un desarrollo y garantía de la transparencia de la actividad pública, del
derecho a las personas a información en esta corporación, pues que también se pudiese
hablar o pudiésemos acabar de consensuar en esa comisión los principios y relaciones de
buen gobierno. Por lo tanto, evidentemente, como esa aportación que hicimos fue recogida,
bien recogida por parte del Grupo municipal de Ciudadanos, evidentemente ese es uno de
los motivos que a nosotros nos lleva a votar a favor de la moción que se ha presentado.
Pero hay otro motivo, que hace que nuestro voto hoy sea favorable a esta moción y es la
coherencia política. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué estoy hablando de coherencia política?
Estoy hablando de coherencia política porque el Grupo municipal del Partido Popular ya
presentó una moción también en el Pleno de 29 de octubre de 2014, en el anterior mandato,
y esa moción que presentamos llevaba el siguiente título, permítanme que se lo lea a
continuación, el título era “Moción que presenta el Grupo municipal del Partido Popular sobre
medidas de transparencia, acceso a la información pública y normas de buen gobierno”.
Pues bien, evidentemente, si nosotros ya en su día presentamos una moción, hace
aproximadamente un año, referente a esta materia, y fuimos nosotros quienes la
presentamos, lo que no vamos a hacer hoy, como no puede ser de otra manera, es votar en
contra de una moción que presenta el Grupo municipal de Ciudadanos y que de alguna
manera lo que viene a reivindicar es lo mismo que nosotros reivindicamos en su día. Pero sí
que también déjenme que les recuerde, que el voto en aquella ocasión o la moción en
aquella ocasión, no salió a favor porque los diferentes representantes de esta corporación se
posicionaron al respecto como les voy a decir, hubo tres votos a favor del Partido Popular,
un voto a favor del Sr. Toni Brull, del Partido Socialista, un voto a favor de UTPS, del Sr.
Manel Macho-Quevedo, cuatro votos a favor de los regidores no adscritos, la Sra. Pasquina,
el Sr. Arruego, el Sr. Henar y la Sra. Sanahuja. El resto de votos, perdón, hubo también una
abstención de RDS, y el resto de votos, los once votos restantes fueron en contra de la
moción que presentamos. ¿Quiénes votaron en contra? El actual equipo de Gobierno, los
siete concejales de Convergencia i Unió, un voto en contra del Sr. Ramon Pascual, de UTPS,
dos votos en contra de Unió Municipal de Catalunya, entre las que estaba la Sra. Martina, y
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un voto en contra de la regidora no adscrita, Sra. Reyes Pino. Por lo tanto, a nosotros, lo que
nos sorprende de alguna manera es que a veces se presenten mociones, y dependiendo de
quien la presente, se voten a favor o se voten en contra. Nosotros somos coherentes, y por
lo tanto, como esta moción versa sobre la misma materia que nosotros presentamos en su
día, la vamos a votar a favor, pero si que nos gustaría pedir un poquito de coherencia
política al resto de representantes de esta corporación. Me gustaría pedir un poquito de
coherencia política y también me gustaría recordar que en aquella moción que nosotros
presentamos en su día, entre otras cosas, lo que estábamos solicitando era que a ser posible
se agilizasen los trámites que establece la ley y que bien detalladamente ha leído el
secretario, y que, por lo tanto, no le voy a pedir que vuelva a leer la moción, yo creo que
nos ha quedado claro. Lo que solicitábamos era que de alguna manera se agilizasen, como
decía, esos trámites que establece la ley estatal. La ley estatal lo que establece es un límite
máximo de regulación y aprobación que tiene que entrar en vigor el día 1 de enero de 2016,
y no pedíamos tanto, lo único que pedíamos es que, bueno, como existía el margen de los
dos años transitorios para que las coporaciones locales pudiésemos ponernos manos a la
obra, a efectos de hacer esa regulación específica, pues que no esperásemos al último
momento, que lo hiciésemos ya. Pues bien, en el arduo y caluroso debate que se produjo
ese día, en ese pleno, del 29 de octubre, lo que más nos sorprende desde luego, es que
nosotros, argumentábamos o decíamos que eso lo teníamos que hacer por convecimiento,
por convecimiento porque es una reivindicación que hoy en día la sociedad nos está
pidiendo. Y digo que lo que más nos sorprendió fue la respuesta del Sr. Alcalde, del Sr.
Granados, que dijo textualmente y tengo el acta aquí: “nosotros lo haremos por imperativo
legal porque así lo establece la ley”, es decir, esa fue la respuesta que nosotros íbamos a
implementar toda esta regulación referente a la transparencia por imperativo legal. ¿Cuál fue
mi reproche? Que ese no debía de ser el argumento, que el argumento debía de ser por
concienciación, por convencimiento, porque es una reivindicación social que hoy tenemos, en
la calle, y que nosotros estamos aquí para escuchar esas reivindicaciones sociales, que en
ningún caso, tendría que ser por imperativo legal. Lamentamos que esa fuese la respuesta y
desde luego lo que sí que esperamos es que hoy el posicionamiento de todos los grupos
municipales sea favorable a esta moción, todos, tanto gobierno como oposición, eso es lo
que nosotros esperamos.
Y también, y ya para acabar.

Sr. Alcalde:
-Sí, vaya finalizando porque no está regulado, pero el tiempo.

Sr. Garcia:
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-Sí.

Sr. Alcalde:
-Perdón, pero como usted vuelve a debatir temas que ya han sido debatidos, lo digo para
que no sea recurrente.

Sr. García:
-Bueno, pero a veces es bueno no olvidar, es bueno no olvidar, Sr. Granados. Yo sé que a
usted no le gusta que yo le recuerde algunos posicionamientos suyos. Yo creo que eso es
bueno, es bueno recordar algunos posicionamientos.

Sr. Alcalde:
-Usted está volviendo a temas que ya han sido debatido porque me está recordando que fue
debatido. Si a usted le hace gracia, siga.

Sr. García:
-No es cuestión de gracia, no es cuestión de gracia, es cuestión de dejar en evidencia la
incoherencia política de algunas personas que representan a los ciudadanos de Salou.

Sr. Alcalde:
- Si lo dice por mi. ¿Solamente lo dice por mi, Sr. García?

Sr. García:
- No, no, no. Lo he leído, si quiere vuelvo a repetirlo.

Sr. Alcalde:
-Y nos has nombrado a todos.
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Sr. García:
-Pues ya está, pues si quiere se lo vuelvo a repetir. Sé que no hace falta.

Sr. Alcalde:
-Escúcheme somos inteligentes. Nos ilustra bien poquito.

Sr. García:
-Yo no lo he puesto en duda. No, si no le estoy ilustrando. Le estoy recordando. ¿Sabe usted
diferenciar entre ilustrar y recordar?

Sr. Alcalde:
-No.

Sr. García:
-No, ¿quiere que se lo explique?

Sr. Alcalde:
-Por favor, sí.

Sr. García:
-No, claro. No pienso entrar en ese debate Sr. Alcalde pero es que usted me dice que se lo
explique pues si quiere se lo explico. En fin, que el voto de nuestro grupo será favorable a la
moción por todo lo ya expuesto y solamente espero que el del resto de los grupos
municipales también sea favorable.

Sr. Alcalde:
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-Molt bé. Sr. Brull.

Sr. Brull:
-Bé, la moció que presenta el Grup municipal de Ciutadans, moció que en la seva àmplia part
expositiva i de forma clara fa un repàs exhaustiu de les diferents lleis i articulats que fan
referència a la transparència i a la pròpia activitat pública. Des de la pròpia Constitució amb
els seus diferents articles i a les Lleis 30/1992, 7/1985, 57/2003, 19/2013 de Transparència,
accés a la informació, acció pública i bon govern o la pròpia Llei catalana 19/2014 per a la
implantació del portal de transparència.
És a dir, el legislador ja promou de forma clara la modernització, la transparència i l'accés a
la informació. Avui les entitats locals tenen suficient base jurídica per a la seva
implementació, amb la data límit que bé apuntava, del 31 de desembre de 2015, és a dir,
dintre de tres mesos pràcticament.
En la passada Comissió de Serveis Interns se'ns va donar, se’ns va fer entrega del full de
ruta per a la implementació del pla d’actuació, se’ns va donar compte de la implementació
del pla d’actuació per donar compliment a aquesta legislació relativa a la transparència,
accés a la informació i bon govern, aprovat per la Junta de Govern Local, el passat 15 de
setembre. Tenim el full de ruta creat, una mica tard, també és veritat, però entenem que
estem caminant. Fins a aquí el Grup municipal Socialista hi està d'acord, i a més hi creiem.
I en relació a l'acord en el seu conjunt, a la part de l’acord de la moció, entenem que el
redactat per nosaltres és una mica confús. Diuen “serà l'elaboració d'una ordenança
municipal de la transparència i la participació ciutadana així com el codi de bon govern i
adherir-se a la xarxa d'entitats locals per la transparència.” Per parts, fraccionem,
segmentem tot això. Ordenança municipal de la transparència, disposa la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies una ordenança tipus a la qual podem donar cobertura i
començar a treballar.
En el tema de la participació ciutadana, no ens queda clar si el que vostès demanen és un
reglament o una ordenança, incloure-ho dins el ROM, nosaltres el Grup municipal Socialista,
com abans també ho hem manisfestat, apostem per exclusivament fer un reglament que ho
reguli i no la seva inclusió a dintre del ROM en què es troba actualment el seu esborrany.
El Codi de bon govern, igual que la resta de portaveus, ja disposem d'aquest esborrany per
fer les diferents aportacions i/o correccions, també entenem el Grup municipal Socialista, que
també hi ha un Codi de bon govern tipus presentat igualment per la FEMP, al qual molts dels
municipis, actualment, s’hi estan adherint.
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I finalment l'adhesió a la xarxa d'entitats locals de transparència, d’acord, cap problema.
On està la nostra discrepància? Aquí simplement vull dir, exclusivament, on està la nostra
discrepància. Primer, entenem que per al seguiment d'aquest full de ruta no creiem
necessari convocar comissions extraordinàries cada quinze dies com vostès apunten en el
seu redactat, com es planteja en el seu acord. Entenem que les dues comissions ordinàries o
tres, que es puguin fer, i de forma excepcional, si el timming així ho requereix es pugui
convocar alguna d’elles, si vostès eliminen aquesta part del seu redactat, el nostre vot,
evidentment hi estem d’acord, pràcticament en tot el seu redactat, el nostre vot serà
favorable, sinó el nostre vot serà d’abstenció. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies, Sr. Brull. Sí, Sra. Cortés. Ho fa per allusions, no?

Sra. Cortés:
-Sí, per allusions. Per nosaltres l’important no és si es fa cada 15, cada 12 o cada 20 dies,
per nosaltres l’important, és el caràcter d’urgència, importància i d’excepció que suposa
l’aplicació d’aquesta llei, perquè recordo que fins ara el que tenim és una mica d’actuació, no
tenim l’aplicació d’aquesta normativa. Creiem important que l’aplicació d’aquesta sigui
implicant a tots i cadascun dels representants dels grups municipals entre d’altres coses
perquè nosaltres el que tenim és una proposta que se’ns ha entregat a tots nosaltres i com
molt bé acabes d’indicar ara mateix, tens una aportació a fer, i per tant, ens encantaria
poder-la escoltar a tots els grups municipals i que es treballés dintre d’una taula, en aquest
cas, o en una comissió, en la qual es pogués debatre i aplicar. No hi ha cap problema, en
aquest cas, en no posar dies pel seguiment d’aquesta.

Sr. Brull:
-Per part del president de la Comissió, però a totes les comissions hi estem representats tots
els partits polítics que estem en aquesta sala. En aquest tema el que hem de veure, el
timming és si realment en una comissió ordinària és suficient o s’ha d’ampliar. El nostre
principi és aquest, és a dir, s’estudia a la comissió ordinària, es presenta les dues o mitja
hora i que s’inclogui dintre de l’ordre del dia, lògicament serà si hi ha tema a tractar,
evidentment, n’hi ha molts, perquè estem posant sobre la taula moltes lleis, moltes
ordenances, en aquest cas, codis per repassar i el temps també se’ns va retallant. La nostra
proposta és aquesta, és a dir, si vostès creuen adient això, el nostre vot evidentment ja l’hi
he fet esment a tots els passos positius que feien vostès, jo no tinc cap problema en votar-la
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a favor. El que sí que li dic és que crear comissions extraordinàries en relació a aquest tema
doncs creiem que cada 15 dies com vostès posen aquí no ho veiem bé.

Sra. Cortés:
-Pel període cap problema, ho acceptem.

Sr. Alcalde:
-Acceptaria?

Sra. Cortés:
-Acceptaríem que la periodicitat no tingués que ser cada 15 dies excepcionalment.

Sr. Alcalde:
-Per tant, vostè modificaria en aquest sentit la moció, prengui nota Sr. Secretari, en aquest
sentit, el Grup municipal de Ciutadans que presenta la moció, modifica en aquest punt
l’aclariment per si això ha de ser motiu de decisió del vot del Partit Socialista del Grup
municipal, que quedi ben clar. Molt bé, gràcies. Ja donen per acabat el debat entre vostès?
Gràcies. Ara intervindrà el Sr. Jesús Barragán, en nom del Grup municipal de CiU.

Sr. Barragán:
-Bona tarda a tots. Me n’alegro de que la Sra. Cortés, s’hagi afegit a la petició del Partit
Socialista perquè també era una de les meves reivindicacions, jo la veritat és que veia també
que acotar-nos en aquest sentit crec que tenim la Comissió Informativa de Serveis Interns,
em comprometo a què tot aquest tema es debatrà en aquesta comissió i es faran les
comissions extraordinàries que facin falta, això ho volem nosaltres mateixos, i si veiem que
no arribem a temps amb una comissió cada 15 dies, farem les que siguin necessàries com es
fan en altres matèries. Cap problema.
Jo de totes maneres, abans d'emetre el nostre vot volia puntualitzar una sèrie de questions,
una mica per posar a tothom o que tothom sàpiga en quin moment estem. Nosaltres la
considerem una mica desfasada en el temps, i ja diré el perquè, també la considerem
insuficient i poc ambiciosa; i dic desfasada en el temps perquè vostès són coneixedors que

 37
74
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

²4R734X61162Z031S18EMS»
²4R734X61162Z031S18EMS»
4R734X61162Z031S18EM

4R734X61162Z031S18EM

 SECZI0M1

 6292/2015

09-10-15 12:18

aquest equip de Govern porta traballant ja des de la legislatura passada perquè aquest
ajuntament s'adeqüi a la nova llei (recordar-lis també que al mes de novembre de 2014 ja
vam comprar un aplicatiu informàtic que permetrà que la ciutadania tingui accés a tota la
informació que ens marquen). Per tant, tranquils, que arribarem a temps, tenim l’eina i
tenim l’informació, simplement, el que no està és encara oberta al públic per tal que hi pugui
accedir.
Recordar també que aquest govern, com ja s’ha dit, va aprovar el passat 8 de setembre el
Pla d'actuació que defineix les accions necessàries per l'adaptació de la Corporació a la Llei
de transparència 19/2014, que és la llei promulgada pel Parlament de Catalunya, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern. També la considerem desfasada
perquè des del govern ja s'ha lliurat a tots els grups municipals una proposta de Reglament
orgànic municipal que recull abastament totes les qüestions que tenen com a finalitat última
com millor garantir a la ciutadania el seu dret a accedir a la informació pública i alhora
fomentar una major participació en la presa de decisions; ja s’ha dit també en altres
intervencions, factors essencials per assolir alts nivels de transparència en la gestió i de
qualitat democràtica.
En aquest sentit, els convido a revisar el títol III de l'esmentada proposta i se n'adonaran
que parla exhaustivament del dret dels ciutadans a la informació, a la consulta i a l'accés a la
informació pública, i també del dret a la participació dels ciutadans en els òrgans municipals
mitjançant els drets de petició i de proposta entre d'altres. També se'ls ha lliurat una
proposta de codi ètic i de principis de bon govern perquè entenem que cal asssolir els acords
necesaris per un document de consens que reguli i impulsi les nostres accions polítiques.
Per què dic insuficient i poc ambiciosa? Perquè el nostre ajuntament està treballant en base
a la Llei promulgada pel Parlament de Catalunya molt més ambiciosa que la Llei 19/2013 de
l'Estat espanyol, que és a la què vostè feia menció al mes d’octubre i nosaltres per això, no
estàvem d’acord perquè a Catalunya tenim una altre llei i ens obliga a com a municipi català
a treballar sobre aquesta llei, no sobre l’estatal, i aquesta llei és molt més ambiciosa, i per
tant, als ajuntament de Catalunya ens obliga a publicar més coses, només per això considero
que tal i com demaneu en la vostra moció jo crec que no seria necessari adherir-se a la Red
de entidades locales para la transparencia, ja que en aquest sentit no podem comparar- nos
amb municipis de la resta de l'Estat, és una adhesió de la Federació Espanyola de Municipis i,
entre d’altres coses, la veritat és que veus el que fan d’altres municipis, tractes de fer-ho
igual, o de marcar els mateixos criteris però no podem igualar-ho perquè a Catalunya, ja dic,
tenim una altra llei. No obstant això, si ho volen tots, la veritat és que no tenim cap
problema adherir-nos-hi però insisteixo que el marc regulatori és diferent i no aportarà valor
afegit. Si tots diem d’adherir-nos-hi, doncs ens hi adherirem.
Per què dic poc ambiciosa? Poc ambiciosa perquè el 2 d'octubre s'ha publicat ja la nova Llei
de procediment administratiu que encara va més enllá del que aquí estem tractant i en el
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termini d'un any tindrem que adaptar-nos-hi, tots els ajuntaments haurem de canviar la
manera de treballar en quant al procediment administratiu i sobretot també regula totes
aquestes dades que avui estem debatent. Per tant, quasi, quasi, ens quedarà una mica
desfasat, però ja està bé que anem caminant.
Tot i així, com que considerem que aquesta moció ve a demostrar que el Grup de Ciutadans
està en la mateixa sintonia que el tema que ens ocupa, i que no entorpeix el procés
d'adaptació, que insisteixo, està molt avançat i llest per la seva posada en marxa en el
termini que marca la llei. No obstant això, nosaltres ja dic que votarem a favor d’aquesta
moció. També demanaria per últim, no sé si és un tema possible de debat, jo crec que serà
millor que ho parlem a la Comissió, no sé si convindrà fer una ordenança, o convindrà fer un
reglament, o convindrà posar-ho al Reglament orgànic municipal, jo crec que això ens hem
de deixar assessorar pels serveis jurídics municipals i que siguin ells qui diguin on ho veuen
millor. Nosaltres el que hem de dir és el que volem, com, si ha de ser reglament, si ha de ser
ordenança o com ha de ser, jo crec que no és un tema de debat i la moció, la veritat és que
demanaveu vosaltres que hi hagi una ordenança municipal de la transparència, jo l’únic que
demanaria és esperar a veure què ens aconsellen els Serveis Jurídics.

Sr.Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Barragán. Simplement, a títol de reflexió, Sra. Cortés, per allusions vol
afegir alguna cosa? Sr. García, vostè no està alludit.

Sr.García:
-Sí, sí que he estat alludit.

Sr. Alcalde:
-Per qui?

Sr. García:
-Pel Sr. Barragán.

Sr. Alcalde:
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-Usted tiene la piel muy fina y está muy sensible, Sr. García, de verdad.

Sr. García:
-Lo sé, lo sé.

Sr. Alcalde:
-Que yo haya visto, que yo haya oído, no he visto alusión alguna, ahora si usted lo que
quiere es debatir, no se preocupe que le daremos el gusto y el placer de que debata, pero
sinceramente yo creo que usted no ha estado aludido.

Sr. García:
-Seré breve Sr. Alcalde, seré breve.

Sr. Alcalde:
-Escúcheme, en todo caso, es que no estaba aludido. El ROM regularà això perquè el que no
pot ser és que no estant alludits nosaltres intervinguem perquè això es pot fer etern, jo crec
que hi ha d’haver un ordre i quan hi hagi una allusió doncs em sembla correcte, però és que
no ha estat alludit. Cadascú ha exposat el que ha entès que havia d’exposar sense
allusions, i jo crec que ho han fet molt correctament, i l’única allusió que ha pogut fer ha
sigut al grup que ha presentat la moció que no ha estat el Partit Popular, que no ha estat
vostè Sr. García sinó la Marta Cortés, en nom de Ciutadans. Per tant, si vostè vol debat li
donarem la paraula, però reflexioni una mica sobre això, perquè sinó semblarà que vostè ha
sigut qui ha presentat la moció.

Sr. García:
-Cuando me dé la palabra le explicaré porque me he sentido aludido.

Sr. Alcalde:
-És que vostè no ha presentat la moció, que l’ha presentat la Sra. Cortés.
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Sr. García:
-Nosotros la presentamos en octubre del 2014, Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-¿Y qué ha pasado, un año? ¿Usted dónde vive, siempre en el pasado? Presente y futuro.
Por lo tanto, aquello ya está debatido y se lo he dicho anteriormente. Y no estaba aludido,
Sr. García, se lo pido, respeto al resto de compañeros y por respeto a la sala. Sra. Cortés,
por favor.

Sra. Cortés:
-Molt breument. Simplement voldria expressar la nostra satisfacció per l’aprovació per part
de l’equip de Govern així com de tota la resta de grups municipals, per l’aprovació d’aquesta
moció i només puntualitzar una coseta. M’ha agradat molt el que ha exposat el Jesús
Barragán, però només una coseta, vostè comentava que nosaltres ens volíem adherir a la
federació, a nivell de la llei estatal, jo el que sí que li voldria puntualitzar és que nosaltres
ens adherim a la Llei de 31 de desembre del 2014, publicada al DOGC, és a dir, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en la qual, justament, si ja estem quasi fora de termini
a nivell estatal, seria fora de termini del tot a nivell autonòmic, entre d’altres coses, perquè
era d’aplicació al cap de 6 mesos i, per tant, hauríem hagut d’estar a partir de l’1 de juliol.
Per tant, només aquesta puntualització. Però, gràcies igualment.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies Sra. Cortés. Digui Sr. García, si us plau.

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde, ahora le explico donde yo me he podido sentir aludido, o donde me he
sentido aludido y porqué motivo. El Sr. Barragán ha hecho referencia a porqué motivo no
suscribieron ustedes la moción que nosotros presentamos, y ha dicho que porque existía ese
debate, por decirlo de alguna manera, entre comillas, entre la ley española y la ley catalana,
y como la ley catalana era más exigente, y que era de aplicación la ley catalana y no la
española, pues que la moción que presentamos fue rechazada. Es ahí donde me he sentido
aludido porque está haciendo referencia a una explicación del porqué ustedes rechazaron,
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votaron en contra de la moción que presentamos en su día. Yo creo que es una clara alusión
a nuestro grupo y, por lo tanto, creo que tengo derecho a interpelar aunque sea muy
brevemente, Sr. Alcalde.
Vamos a ver Sr. Barragán, y en parte le ha contestado la Sra. Cortés. Pues sí es verdad, es
que la ley catalana es más exigente que la ley española, pero es que ustedes están más
fuera de plazo de la ley catalana que de la española, más fuera de plazo, entonces en qué
quedamos. Cuando nosotros presentamos la moción lo que le pedíamos era que se
agilizasen los trámites porque teníamos de plazo hasta finales de año, de este año, del
presente año. Y usted me dice, no, lo votamos en contra porque nosotros nos regimos por la
ley catalana, no por la española. Pues entonces, están más fuera de plazo todavía, pero es
que además de eso que yo le estoy exponiendo y que ya le ha dicho la Sra. Cortés, déjenme
que les recuerde que esas no fueron las explicaciones que ustedes dieron en su día para
rechazar la moció que nosotros presentamos. La explicación que ustedes dieron en su día, es
que ustedes, aplicarían esa norma estatal por imperativo legal y punto y pelota. Esa fue su
explicación y eso quiero que quede bien claro, Sr. Barragán.

Sr. Alcalde:
-Bueno, Sr. Jesús no le conteste porque si no vamos a debatir lo de hace un año y no vale la
pena. ¿Ha acabado ya Sr. García?.

Sr. García:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Gracias Sra. Cortés por su intervención.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I D’INFRAESTRUCTURES I
MANTENIMENT DE LA CIUTAT
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401.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'INICI DE L'EXPEDIENT DE REDACCIÓ D'UNA
MODIFICACIÓ DEL POUM, ALS EFECTES DE REGULAR ELS USOS DE CARÀCTER
RELIGIÓS I ELS USOS D'ASSOCIACIONS CANNÀBIQUES I ELS SEUS CLUBS
SOCIALS, AIXÍ COM L'APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ D'AQUELLS USOS MENTRE
S'ESTUDIA LA FORMULACIÓ I/O REFORMA DEL POUM

Identificació de l’expedient
Expedient administratiu núm. 6073/2015 tramitat per la redacció i aprovació de la
modificació del POUM i/o l’aprovació de la figura de planejament que correspongui, a efectes
d’incorporar la regulació complerta relativa als usos de caràcter religiós i als usos
d’associacions cannàbiques i els seus clubs socials.
Tràmit: Acord de Ple.

Antecedents
El municipi de Salou, compta amb un Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant,
POUM) que va ser definitivament aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona d’1 d’octubre de 2003 i publicat al DOGC de 19 de desembre de 2003.
Des de l’aprovació del POUM s’han plantejat noves problemàtiques que demanen una
actuació municipal de modificació del planejament vigent i/o aprovació de figures
específiques de planejament per a la seva resolució.
En concret, les següents:
a) Usos de caràcter religiós:
Consta al municipi de Salou la existència de diverses esglésies, confessions i comunitats
religioses.
Actualment el vigent POUM no preveu sòls amb la qualificació de sistema d’equipament
comunitari on s’admetin els usos de caràcter religiós de nova implantació.
Dues normes obliguen a la previsió d’aquest tipus de sòl:
- L’article 4 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte, Els plans d'ordenació
urbanística municipal han de preveure sòls amb la qualificació de sistema d'equipament
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comunitari on s'admetin els usos de caràcter religiós de nova implantació, d'acord amb les
necessitats i les disponibilitats dels municipis.
- L’article 3 del Decret 94/2010, de 20 de juliol, que desplega aquesta Llei, disposa que la
memòria dels plans d’ordenació urbanística municipal ha de contenir una avaluació i
justificació de les necessitats quantitatives i de localització de sòl per a la implantació de
centres de culte en el municipi. Per a la determinació de les necessitats municipals de sòl
relatives a la implantació d’aquests centres, es prendran en consideració, a banda dels
estudis específics que s’elaborin en la fase de preparació dels plans d’ordenació urbanística
municipal, els suggeriments o allegacions que a tal efecte formulin les esglésies, les
confessions i les comunitats religioses en el decurs del procés de participació ciutadana que
es desenvolupi amb motiu de la formulació d’aquells plans i en el tràmit o tràmits
d’informació pública regulats per la normativa urbanística en el marc del procediment
d’aprovació del planejament general.
b) Associacions cannàbiques i els seus clubs socials:
Els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de lucre que s’autoproveeixen de
cànnabis i en distribueixen entre els seus socis, tots ells majors d’edat, els quals
consumeixen aquesta substància en un àmbit privat amb finalitats terapèutiques i/o
lúdiques.
Respecte d’aquests tipus d’associacions, s’han donat dos canvis normatius que determinen la
necessitat d’estudiar una nova regulació:
- La Generalitat de Catalunya, mitjançant Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, ha
aprovat els criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions cannàbiques i els
seus clubs socials i les condicions de l'exercici de la seva activitat per als ajuntaments de
Catalunya.
- La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat
econòmica estableix la regulació del règim d’intervenció aplicable a les Activitats associatives.
El POUM de Salou no contempla les condicions i criteris mínims en matèria de salut pública i
seguretat, necessaris per autoritzar l’exercici de la seva activitat.

Fonaments jurídics.
De conformitat amb l’art. 73 TRLU, els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les
figures de planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o
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reforma, suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de
gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències de parcellació de
terrenys, d’edificació, de reforma, de rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’installació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals
connexes.
En tot cas, l’acord de suspensió ha de ser publicat en el butlletí oficial de la província i s’ha
de referir a àmbits identificats gràficament, per la qual cosa ha d’incorporar un plànol de
delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments,
en el qual s’han de grafiar els àmbits subjectes a suspensió a l’escala adequada i amb detall i
claredat suficients, d’acord amb l’art. 102 del RLU.
El plànol ha de restar a disposició del públic en les oficines de l’Ajuntament al llarg del
termini de suspensió (art. 103 del RLU).
Cal determinar també l’abast de les llicències que se suspenen i, en tot cas, aquesta
suspensió no pot tenir una durada superior a un any.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i d’Infraestructures i
Manteniment de la Ciutat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:

1r. Iniciar l’expedient de redacció i aprovació de la modificació del POUM i/o l’aprovació de la
figura de planejament que correspongui, a efectes d’incorporar la regulació complerta
relativa als usos de caràcter religiós i als usos d’associacions cannàbiques i els seus clubs
socials.
2n. Encarregar als STM de Planejament l’estudi, l’elaboració i redacció de la modificació del
POUM i/o les figures de planejament oportunes per tal d’incorporar la regulació dels usos
indicats al punt primer a l’àmbit del terme municipal de Salou.
3r. Suspendre en tot l’àmbit del terme municipal de Salou, l’atorgament de llicències d’ús,
d’obres o activitats per la implementació o l’establiment de clubs i associacions de cànnabis i
d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i no
constitutives d’infracció penal, així com la comunicació o altres règims d’intervenció
administrativa connexes que vinguin establertes per la legislació sectorial, amb la finalitat
d’estudiar-ne la formació o la reforma de l’instrument de planejament pertinent per a regular
les condicions urbanístiques d’emplaçament, accessos, distàncies amb altres usos o
establiments i altres criteris de regulació per a tot l’àmbit que es grafia en el plànol de
delimitació annex.
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La suspensió tindrà una durada d’un any, a comptar de l’endemà de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. No obstant això, la durada podrà perllongar-se
fins als dos anys en cas d’acumulació per efecte de l’aprovació inicial de l’ instrument de
planejament urbanístic que correspongui, si es dóna el cas.
Les persones que amb anterioritat a la publicació dels acords de suspensió previstos en
l’article 73 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, haguessin instat la tramitació dels
procediments que restin suspesos com a conseqüència d’aquests acords, tenen dret a ser
indemnitzats del cost oficial dels projectes i a la devolució si s’escau de les taxes municipals
si, un cop aprovat definitivament el pla urbanístic es constata la incompatibilitat del projecte
amb les determinacions del nou pla, i sempre que el projecte no fos manifestament contrari
a la ordenació urbanística vigent en el moment de la seva presentació.
4t. Suspendre així mateix en tot l’àmbit del terme municipal de Salou, l’atorgament de
llicències d’ús, d’obres o activitats per la implementació o l’establiment de usos de caràcter
religiós, així com la comunicació o altres règims d’intervenció administrativa connexes que
vinguin establertes per la legislació sectorial, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la
reforma de l’instrument de planejament pertinent per a regular les condicions urbanístiques
d’emplaçament, accessos, distàncies amb altres usos o establiments i altres criteris de
regulació per a tot l’àmbit que es grafia en el plànol de delimitació annex.
La suspensió tindrà una durada d’un any, a comptar de l’endemà de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. No obstant això, la durada podrà perllongar-se
fins als dos anys en cas d’acumulació per efecte de l’aprovació inicial de l’ instrument de
planejament urbanístic que correspongui, si es dóna el cas.
Les persones que amb anterioritat a la publicació dels acords de suspensió previstos en
l’article 73 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, haguessin instat la tramitació dels
procediments que restin suspesos com a conseqüència d’aquests acords, tenen dret a ser
indemnitzats del cost oficial dels projectes i a la devolució si s’escau de les taxes municipals
si, un cop aprovat definitivament el pla urbanístic es constata la incompatibilitat del projecte
amb les determinacions del nou pla, i sempre que el projecte no fos manifestament contrari
a la ordenació urbanística vigent en el moment de la seva presentació.
5è. Publicar els acords de suspensió, amb el corresponent peu de recursos, mitjançant
edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a un diari dels de major circulació de
les comarques de Tarragona.

Peu de recurs: Contra l’acord 3r i 4rt, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
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Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al 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.
Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

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

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Digui.

Sr. García:
-De manera molt breu. Bé, nosaltres, evidentment, votarem a favor de la proposta que es
posa damunt de la taula. Votarem a favor perquè considerem que és necessària una
modificació del planejament per regular aquests usos als quals s’ha fet referència, entre
d’altres coses, perquè així aconseguim que es produeixi aquesta suspensió durant un any, un
any durant el qual es podrà desenvolupar aquest planejament i podrem debatre tots els
grups municipals al respecte. Nosaltres votarem a favor d’aquest inici d’expedient per fer
aquestes modificacions el contingut del qual s’haurà d’anar desenvolupant durant aquests
mesos. Ja al seu dia li vam comentar al regidor de l’àrea, el Sr. Marc Montagut, que
evidentment nosaltres votàvem a favor d’aquesta modificació per convenciment, perquè
creiem que s’ha de fer aquest estudi però també li demanàvem una participació dins de
l’organisme a tal efecte, que són les comissions, quan es comencés a treballar sobre la
matèria per poder fer també les nostres propostes i modificacions al respecte. Llavors jo crec
que aquí hem de distingir entre el que és l’inici d’aquest procediment i el que serà el
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contingut d’aquesta modificació del planejament. I, entre d’altres coses, evidentment durant
aquesta modificació del planejament estarem parlant dels usos en locals de culte i ja li
avanço Sr. Montagut que mai ens trobarà a favor si aquesta regulació o modificació del
planejament permet algun tipus d’installació de mesquites al nostre municipi. Aquesta és
una menció que li volia deixar ben clara en aquest plenari i simplement dir-li que pot
comptar amb nosaltres per regular aquestes matèries, però volem participar en les mateixes.
Gràcies.

Sr. Alcalde:
-És per llei. Simplement dir que pel tema dels usos religiosos hi ha la Llei de culte que obliga
a tots els municipis, a tots els municipis, a tenir que reservar un lloc, és a dir, una zona del
municipi per tal que les persones dels diferents cultes puguin exercir els seu dret. Per tant,
no es tracta d’un caprici de la Corporació sinó que també és un imperatiu legal.

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

501.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DE LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE SALOU PER L'ANY 2015

Fets
1. El Ple de l’Ajuntament de Salou, en sessió ordinària de data 17 de desembre de 2015, va
acordar aprovar inicialment la relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament de
Salou per a l’exercici 2015.
2. El 5 de febrer de 2015 es publica al BOPT (número 29) l’aprovació definitiva de la relació
de llocs de treball del personal de l’Ajuntament de Salou per a l’any 2015.
3. Vist els escrits de data 17 de setembre de 2015 del regidor delegat de Serveis Generals
sobre la proposta de la modificació de la vigent relació de llocs de treball per a l’any
2015, als efectes de la creació de dos llocs de treball, d’un professor integrador i d’un
tècnic d’ocupació.
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4. Segons consta en acta de data 17 de setembre de 2015 de la Comissió de Negociació, el
regidor delegat de Serveis Generals exposa als representants sindicals l’inici de
l’expedient de la primera modificació de la vigent Relació de Llocs de treball de
l’Ajuntament de Salou, on es fa entrega als sindicats de la documentació pertinent i se’ls
hi dóna fins el dia 21 de setembre de 2015, inclòs, per a què presentin allegacions, si
s’escau.
5. El 18 de setembre de 2015, té entrada al registre general de la Corporació (RE número
10.097), escrit d’allegacions de la Junta de Personal i del Comitè d’Empresa a la
modificació de la relació de llocs de treball de l’any 2015.
6. Vist l’informe tècnic favorable del cap del Servei de RRHH de data 21 de setembre de
2015 sobre la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Salou per
l’any 2015.
7. El 21 de setembre de 2015, en sessió ordinària, es reuneix la Comissió Informativa de
Serveis Generals on s’informa als seus membres de l’inici de l’expedient de la primera
modificació de la vigent Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Salou de l’any
2015 i es concedeix als membres de l’esmentada Comissió Informativa un termini per tal
que puguin estudiar la documentació i presentar, en el seu cas, allegacions, fins el dia
24 de setembre de 2015, a les 12.00 hores.
8. Vista l’acta de la Comissió de Negociació, de data 22 de setembre de 2015, on es resolen
les allegacions presentades pels representants sindicals a la modificació de la relació de
llocs de treball, on s’explica la diferència existent entre sistema d’accés i sistema de
provisió i concretant que el sistema de provisió per aquests llocs de treball serà el
concurs de mèrits.
9. El 24 de setembre de 2015, té entrada al registre general de la Corporació (RE número
10.256), escrit d’allegacions del portaveu del Grup Municipal Partit Popular contra la
proposta de modificació de la relació de llocs de treball.
10. Vist l’informe tècnic del cap del Servei de RRHH, de data 24 de setembre de 2015, on es
conclou que l’expedient de modificació de la relació de llocs de treball de l’any 2015 es
troba complert i en quant a la negociació sindical i legalitat, restant a l’espera del
preceptiu informe de l’Intervenció municipal.
11. Vist l’informe de l’Interventor municipal de data 28 de setembre de 2015, al respecte de
la modificació de la relació de llocs de treball de l’any 2015.
12. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals, Seguretat Ciutadana i
mobilitat de data 28 de setembre de 2015.
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Fonaments de dret
1. L’article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix els principis
generals de les administracions públiques en el sentit que les administracions públiques
serveixen amb objectivitat els interessos generals i actuen d’acord amb els principis
d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, estant sotmeses
plenament a la Constitució, a la Llei i al Dret. Així mateix, l’article 5 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 (ROF), estableix que les entitats locals
serveixen amb objectivitat els interessos públics que li són encomenats i actuen d’acord
amb els principis d’eficàcia, descentralització, desconcentració i coordinació, estant
sotmeses plenament a la Llei i al Dret.
2. L’article 8.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya; article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local i Article 4 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
(ROF) ens indica les potestats dels ens locals i atorguen als ens locals territorials, en
l'àmbit de llurs competències i en els termes establerts per la legislació de règim local,
entre d’altres, la potestat reglamentària i la d’autoorganització
3. Considerant que dins el marc d’aquesta potestat organitzativa que té la Corporació, es
pot efectuar una planificació dels seus recursos humans als efectes de la consecució de
la eficàcia en la prestació dels serveis i de l’eficiència en l’optimització dels recursos
econòmics disponibles mitjançant, entre d’altres mesures, la dimensió adequada dels
efectius, la seva millor distribució, formació, promoció i mobilitat.
4. Considerant que en el marc d’aquesta potestat d’autoorganització i embolcallat en una
activitat planificadora, s’han d’analitzar les disponibilitats i necessitats de personal, els
sistemes d’organització de treball així com les estructures organitzatives, elements tots
ells que tenen el seu reflex normatiu en l’instrument d’ordenació dels llocs de treball de
referència en la nostra corporació com és la RLLT i la plantilla de personal.
5. Considerant el que disposa l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local (LBRL, en endavant) que diu que: “Corresponde a cada Corporación

local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las
plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y
establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de
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personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.“, evoca una sèrie
de principis normatius de preceptiva atenció a l’hora de tractar els recursos humans de
l’Ajuntament i plasmar-los en els instruments d’ordenació de personal com són la plantilla
i la relació de llocs de treball.
6. Considerant que, la plantilla de personal que fa referència l’article 90.1 de la LBRL és un
reflex de la relació de llocs de treball com instrument organitzatiu i d’ordenació de
personal de caràcter general i que per tant, la predicació dels principis que conformen a
la plantilla també es dilueix en l’essència que ha de seguir l’elaboració i modificació de la
relació de llocs de treball (Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó,
347/08).
7. Considerant doncs; que tan la plantilla com la relació de llocs de treball han de respondre
als principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d’acord amb l’ordenació
general de l’economia. El principi de racionalitat significa que ha de tenir els atributs
d’ésser racional en el sentit de pertànyer a la raó o està dotada de raó el seu contingut
en l’accepció de dotar a l’instrument d’ordenació de la justícia i equitat suficient per a
duu a terme els objectius i fins que es pretén aconseguir per part de l’organització.
8. Després cal que, respongui al principi d’economia i que estigui d’acord amb
l’ordenació general de l’economia la qual cosa significa que, l’instrument d’ordenació de
personal no es pot aprovar al marge de la realitat socioeconòmica del municipi o de la
regió on estigui ubicat l’Ajuntament i menys encara sense tenir en compte criteris
econòmics de la pròpia institució doncs; l’Ajuntament no deix d’ésser un agent més de la
realitat socioeconòmica del municipi, si no el més important, per tant la política que
realitzarien els seus recursos humans pot tenir transcendència a l’economia contextual
d’una forma clara.
9. A més a més, també darrerament cal tenir en compte el principi d’eficiència, és a dir,
la capacitat de disposar de quelcom o d’algun per tal d’aconseguir un efecte determinat.
Així la dimensió, l’estructura, l’organització que es troben dins de la plantilla i la relació
de llocs de treball han d’ésser prou eficients per tal d’aconseguir els objectius pretesos en
la prestació de serveis públics municipals.
10. Considerant que les mesures que es poden adoptar en el marc d’una modificació de la
RLLT es centren en un canvi en les estructures organitzatives , en la creació o supressió
de llocs de treball i en la variació en el contingut de la fitxa descriptiva del lloc de treball.
11. Pel que fa al procediment a seguir per a l'aprovació de la relació de llocs de treball,
analitzada la jurisprudència, aquesta secretaria es decanta per la consideració de la
relació de llocs de treball com a disposició de caràcter general. Atès que en la normativa
vigent en matèria de funció pública no hi ha cap article que reguli el procediment, ha
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d'estar-se a la normativa general continguda en els art. 49 de l'LBRL i 178 de l'LMRLC,
per la qual cosa calen: l'aprovació inicial pel ple, amb el dictamen previ de la comissió
informativa corresponent; la informació pública amb audiència a les persones
interessades pel termini mínim de trenta dies perquè es presentin allegacions i
suggeriments, amb publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler
d'edictes de la corporació, i, finalment, l'aprovació definitiva amb la resolució de totes les
reclamacions i els suggeriments presentats. En cas que no se n'hagin presentat, l'acord
d'aprovació inicial s'entén adoptat definitivament (aquest extrem s'ha de fer constar en
l'acord d'aprovació inicial).
12. Considerant que un cop determinada la necessitat i conveniència de realitzar una
modificació de la RLLT, com una de les mesures necessàries per tal de dur a terme tot
un seguit de canvis en els recursos humans de l’Ajuntament als efectes de la
racionalització i eficiència administrativa,cal observar que s’han de seguir i complir tot un
tràmit preceptiu:
 Informe justificat de la proposta de modificació i del seu contingut.
 Constitució d’una taula de negociació per tal de, seguint el que disposa l’art. 37.2 de la
llei 7/07 de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, negociar aquells canvis
organitzatius que tinguin repercussió en les condicions de treball dels empleats públics.
 Dictamen de comissió informant Suport intern, al ser aquest preceptiu, ja que la
modificació d’aquest instrument d’ ordenació es competència del Ple de la Corporació.
 Acord del Ple de la Corporació.
13.

Considerant que d’acord amb els antecedents exposats, s’observa que ja s’han realitzat
tots els tràmits perceptius i necessaris per tal de dur a terme la modificació de la
relació de llocs de treball.

14.

Considerant que els llocs de treball que es pretenen crear amb la present modificació
de la Relació de llocs de treball, segons la proposta del regidor de Serveis Generals,
senyor Jesus A. Barragán Pascual, del passat dia 17 de setembre de 2015, són dos
llocs de treball, la fitxa descriptiva dels quals s’adjunta, amb unes característiques
pròpies que s’ajusten a la legalitat en quan a enquadrament del lloc de treball en
l’organització, grup, nivell de destí, funcions formació, objectiu del lloc, dedicació i
jornada de treball. Tot això sens perjudici de l’oportunitat per a ser creats que sí que
en anteriors informes de qui subscriu s’havia referit en quan a que ja s’estaven duen a
terme les tasques pròpies del lloc mitjançant contractacions temporals.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals, Seguretat Ciutadana i
Mobilitat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 16 vots a favor (8 de CiU, 4 de C’s i 4 del PSC)
i 5 abstencions (2 del PP, 2 d’ERC i 1 de Guanyem Salou), el següent:

1. Aprovar inicialment la primera modificació de la vigent Relació de Llocs de treball de
l’Ajuntament de Salou per l’any 2015, aprovada per acord de Ple de la Corporació de data
17 de desembre de 2014, juntament amb les fitxes descriptives dels dos llocs de treball
afectats.
2. Exposar al públic aquesta modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Salou per un termini de 30 dies a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d'edictes de la corporació, als efectes de
presentació, si escau, de les allegacions que es considerin adients.
3. Declarar que si durant el termini d'exposició pública no es presenten allegacions,
l'aprovació de la Relació de llocs de treball es considerarà definitivament aprovada, es
publicarà la Relació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler
d'anuncis de la corporació, i una referència d'aquesta publicació, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. També es trametrà una còpia de la Relació al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat.

4. Fer constar que contra l'acord d'aprovació definitiva de la Relació de llocs de
treball de l'Ajuntament que es produeixi en el seu dia, que posarà fi a la via
administrativa, procedirà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.
5. Traslladar aquest dictamen al Servei de RRHH, Organització i Qualitat per al seu
coneixement i informar a les seccions sindicals.

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

Sr. Boquet:
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-Bé, gràcies. Vostè ja sap Sr. Granados que quan vam començar a parlar a l’inici d’aquesta
legislatura, una de les coses que el nostre grup ja li va manifestar respecte a la RLLT era que
calia fer una valoració amb profunditat per a determinar totes les necessitats reals i la
plantilla de la Corporació. I també li vam manifestar que crèiem que es tenia que modificar
per equilibrar i dotar algunes àrees del personal adient. Bé, va ser una conversa en relació a
la RLLT. Entenem que la RLLT és l’eina amb la qual una corporació o qualsevol altra empresa
s’organitza per donar de la millor manera possible el servei, la seva organització i estructura
buscant l’eficiència, excel.lència i complir la seva missió. Per tant l’entenem com una eina
tècnica. Encara que malauradament algunes vegades s’ha utilitzat més com una eina política
que no pas tècnica. Però a banda d’això, sobre els dos llocs de treball que avui debatem
aquí, per incorporar, i que ens n’han anat informant en les diverses Comissions que s’han fet
on han justificat la seva necessitat.
Creiem que, en relació a aquests dos llocs que s’incorporen, hi ha hagut, almenys en un
d’ells, en el cas de l’integrador que s’anomena segons la fitxa tècnica, una manca de previsió
en la provisió i una excessiva urgència. Nosaltres creiem que per funcions, quan compares la
fitxa tècnica o veus la fitxa o declaració de com funciona el Pla Educatiu d’Entorn en les
escoles, creiem que s’ajusta molt a les característiques, podria ser una persona
tranquilament integrada amb funcions, tasques i característiques i en l’àmbit educatiu on
treballa, el Pla Educatiu d’Entorn on el personal adscrit o contractat no és funcionari o laboral
de la corporació sinó que va en collaboració de fundacions o d’algun extern assessor.
Pel que respecte a la plaça de tècnic d’ocupació, és un lloc que des del primer dia ja li vam
reclamar que feia falta, donada la situació actual una plaça de tècnic d’ocupació, creiem que
ja hauria d’haver estat creada fa temps, amb el perfil adient per crear programes actius
d’ocupació i treballar tot l’àmbit, tant de programes externs subvencionats com de generar
els propis, i més en la situació que estem vivint des de ja fa temps i tornem a la
transversalitat del Ple d’avui, abans hem aprovat un pla d’ocupació per famílies amb
problemes econòmics.
Per tant, nosaltres desitgem que també, a part d’aquests dos llocs de treball, ara recentment
se’ns ha convocat ja per la designació de representants de cada grup a la taula per treballar
la RLLT, on esperem que aquest treball sigui realment en profunditat, global, que la
modificació sigui efectiva i es faci seguint els criteris de necessitat tècnica, d’eficiència de
treball, per dotar els recursos necessaris per donar els serveis amb la qualitat que els
ciutadans demanden. Per tant, és l’hora de fer-ho bé, plegats, ara, i sense urgències. De
totes maneres el nostre grup una vegada fetes aquestes petites consideracions sobre els dos
llocs que ens ocupen avui ens abstindrem en la votació. Gràcies.

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

Sr. García:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. García.

Sr. García:
-Bien, el Grupo municipal Popular presentó, creo que fue el único grupo municipal que
presentó alegaciones a la propuesta inicial que se hizo por parte del regidor competente del
àrea, el Sr. Jesús Barragán, y no voy a reproducir esas alegaciones pero sí que me gustaría
destacar dos puntos en los cuales creo que basábamos de manera clara y contundente el
porque de esa presentación de alegaciones. El primer motivo principal era el incumplimiento
del actual convenio colectivo que está vigente en la Corporación de Salou. Y ¿por qué
hablábamos de incumplimiento del convenio colectivo? Porque el convenio colectivo
establecía y en su día así se negoció con el bando social, con la representación de los
trabajadores, establecía que el ayuntamiento se comprometía, en este caso el equipo de
Gobierno, se comprometía a hacer una valoración de los puestos de trabajo y a establecer
un plan de carrera. Pues bien, ese compromiso, al cual se le establecían unas fechas límites
ya muy sobrepasadas en el tiempo, no se ha realizado, se ha incumplido su compromiso. Y
podemos preguntarnos, bien ¿y qué tiene que ver ese incumpliemto de ese compromiso con
lo que hoy estamos debatiendo, con esta primera modificación de la RLT en el actual
mandato? Pues bien, hay gente que puede entender que no tiene nada que ver, nosotros
consideramos que sí que tiene mucho que ver. ¿Y por qué tiene mucho que ver? Y así se lo
hicimos saber en las alegaciones y en las propias comisiones o reuniones que hemos
mantenido para tratar esta modificación de la RLT. ¿Qué es lo que tiene que ver? Pues tiene
que ver porque de alguna manera para realizar una modificación de la RLT creíamos que era
necesario y útil el tener una radiografía, enseñar una foto de la actual situación o estructura
de los diferentes departamentos de la Corporación ¿para qué? Para poder acometer,
precisamente, aquellas modificaciones que fuesen necesarias a efectos de suprimir o
incrementar plazas en ese organigrama, en esa RLT. Y eso es, ni más ni menos, que hacer
esa valoración de los puestos de trabajo. Es cierto, y usted nos lo comentó Sr. Barragán,
pues que se había iniciado esa valoración, de hecho se inició esa valoración cuando yo era
todavía el regidor competente del área y posteriormente se paralizó por una serie de
motivos. Y nosotros lo que le solicitamos fue que por favor de una vez por todas, entre
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todos, acometiésemos esa valoración de los puestos de trabajo, se estableciese ese plan de
carrera y, de alguna manera, tuviésemos ese reflejo real de la situación actual de los puestos
de trabajo en esta administración para poder valorar si es necesario, además de modificar o
incrementar esas dos plazas en el organigrama en alguna más, incrementar, suprimir o
modificar, que para eso sirve la modificación de la RLT. Ese fue uno de los motivos
principales por los cuales presentamos alegaciones.
Y también hubo otra segunda alegación la cual viene determinada un poco por la falta de
previsión y planificación por parte del equipo de Gobierno a efectos de acometer esta
modificación de la RLT. Y esa falta de planificación o previsión no es que la estuviésemos
denunciando nosotros como grupo político, es que incluso los propios técnicos, en los
informes que obran en el expediente hacen referencia a esa falta de previsión y le leo
textualmente, en uno de los informes que obran en el expediente se dice: “aquesta
necessitat caldria haver-la planificat en temps i forma per tal que es pogués atendre
correctament i el fet de rebre informe manifestant la necessitat, en data 31 d’agost, per
l’inici recent del curs escolar al setembre de 2015, vol ser urgent però deriva de la manca de
planificació del departament”. Esto lo están diciendo los técnicos de la Casa, Sr. Barragán, no
es que lo digamos nosotros como grupo político, es que los propios técnicos le están
diciendo, oiga, ustedes no planifican, ustedes no tienen previsión, ustedes gobiernan a salto
de mata. Y eso es lo que reivindicábamos nosotros en estas alegaciones Sr. Barragán, entre
otras muchas que no voy a reproducir ahora aquí para no extenderme demasiado porque
tengo que ir acostumbrándome a esa regulación que se establecerá en el ROM, Sr. Alcalde.
Esos eran los motivos principales.
Y bien ¿en qué situación estamos ahora? Pues bueno, la situación en la que estamos es que
después de debatir eso en la Comisión de Servicios Internos, bueno, en la comisión creada al
efecto para esta modificación de la RLT, usted de alguna manera nos dijo que desestimaban
nuestras alegaciones. Pero yo quiero ser benévolo y quiero entender que parte de esas
alegaciones usted las estima y le diré el porqué. Porque de alguna manera usted me dijo
también en la comisión que como consecuencia de todo el debate que había surgido, lo que
iba a hacer era que a partir de ya nos íbamos a reunir específicamente para tratar este tema
todos los grupos municipales hasta que fuésemos capaces de hacer ese análisis, hasta que
fuésemos capaces, de una vez por todas, acometer ese compromiso que establecíamos en el
convenio colectivo. Usted se comprometió a eso, consta en las actas y ese va a ser el motivo
principal por el cual nosotros le demos un voto de confianza Sr. Barragán y, en principio,
teníamos pensado votar en contra de la modificación de la RLT. Usted se ha comprometido a
eso, eso consta en las actas, eso también constará en la acta de este pleno y esperamos que
nos pongamos manos a la obra, manos a la obra, pero ya, porque llevamos mucho retraso
con esta materia. Yo creo que es necesario que acometamos esa valoración de los puestos
de trabajo de una vez por todas. Por lo tanto, el voto del Grupo municipal Popular será de
abstención. Gracias.
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Sr. Alcalde:
-Bien, por alusiones el Sr. Barragán tiene la palabra.

Sr. Barragán:
-Sí, solamente puntualizarle dos cosas, no voy a entrar, desde luego, a debatir todas sus
formas de trabajar, etc. Mire, yo soy mucho más práctico. Aquí en la administración local
estamos para dar servicio a los ciudadanos. Muchas veces no se puede planificar con tiempo
y tienes que hacerlo. Tenemos las armas legales para poder realizar todas estas
modificaciones cuando es necesario, para eso estamos, para dar servicio completo. Deje de
dar tantas vueltas a las cosas, deje de mirar todo el tema administrativo, con su manera de
trabajar desde luego no avanzamos, la verdad es que nos lo demostró durante tres años
porque así están todos los servicios o así estuvieron los servicios con falta de personal y con
falta de medios muchas veces para poder llevar a cabo sus programas. Por lo tanto, deje de
darle vueltas a las cosas, seamos más prácticos. Aquí lo importante y es lo que le pregunté
en la Comisión ¿usted quiere realmente que estas plazas existan en el Ayuntamiento de
Salou y que puedan darse los servicios a los ciudadanos, que es al fín y al cabo lo que
pretendemos? Lo demás sobra.

Sr. García:
-¿Ahora sí, por alusiones Sr. Alcalde?

Sr. Alcalde:
-Sr. García una cosa, acabe con esta porque si no podemos hacer aquí como una partida de
ping-pong y de verdad que no. Escúcheme, sea preciso y conciso, acabe y piense que no va
a tener otra vez otra vuelta.

Sr. García:
-Acabo con ello Sr. Alcalde. Cuando esté todo esto regulado en el ROM ya no habrá este tipo
de discrepancias porque lo tendremos regulado.

Sr. Alcalde:
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-Es que no perderá el tiempo como lo está haciendo ahora.

Sr. García:
-No, no se trata de perder el tiempo. Lo que me resulta curioso es que aquí el único que se
puede sentir aludido es un miembro de su equipo de Gobierno pero si somos de la oposición
nunca nos podemos sentir aludidos, es curioso Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Está perdiendo el tiempo.

Sr. García:
-En fin, no voy a entrar en ese debate. Evidentemente, Sr. Barragán, le contesto la pregunta
que usted me ha formulado, claro que no estamos en contra de que se modifique la RLT y
de que se creen las plazas necesarias, si son necesarias para algún funcionamiento y para
conseguir la excelencia de esta administración, claro que no estamos en contra. Y por ese
motivo también no le votamos en contra esta modificacións de la RLT, pero lo que estamos
denunciando es esa falta de planificación Sr. Barragán, esa falta de previsión. Y le vuelvo a
decir, es que no lo decimos nosotros, lo dicen los técnicos del departamento competente de
RRHH.
Y déjeme que le diga una cosa, usted me dice o me pide que deje de trabajar como trabajo,
que deje de mirar tanto, oiga, mi obligación para con todos los vecinos de Salou, tanto los
que me han votado como los que no, es revisar los expedientes de cabo a rabo. Yo sé que a
usted le gustaría que yo no mirase esos expedientes y usted poder caminar a sus anchas,
pero precisamente una de las funciones de la oposición es esa, usted como ha estado poco
tiempo en la oposición no lo sabe, pero le recuerdo que una de las funciones de la oposición
es revisar los expedientes de cabo a rabo y buscar defectos, tanto políticos como formales, y
denunciarlos, denunciarlos en este pleno y denunciarlos ante la opinión pública, que le
quede claro Sr. Barragán.
Otra cuestión que usted me ha hecho mención, dice que no avanzamos porque eso quedó
demostrado durante los tres años que yo estuve en el gobierno. Pues mire, deje que le
recuerde Sr. Barragán, y se lo he dicho antes, que esa valoración de los puestos de trabajo
se inició cuando yo estaba de regidor competente del área y ¿sabe cuándo se paralizó?
¿Sabe cuándo se paralizó? Cuando incumplieron el pacto de gobierno y usted asumió esa
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responsabilidad, fue entonces cuando se dejó de trabajar en esa materia, fue entonces, ni
más ni menos. Con eso le contesto y Sr. Alcalde ahora sí que damos por zanjado el debate.

Sr. Alcalde:
-Muy bien, muchas gracias.

Sr. Brull:
-Jo intentaré ser més sintètic i breu en aquest tema i ja avanço que el nostre vot serà
favorable. Per què serà favorable? Perquè considerem que aquests dos llocs avui a la nostra
organització són necessaris. Primer, la de professor integrador que ha de donar suport a les
tasques dels nouvinguts, una reivindicació que en aquest plenari es va fer a la passada
legislatura i també reivindicada per la comunitat educativa, res a dir.
Pel que fa a la plaça de tècnic d’ocupació, crec que tots els qui estem aquí presents, als
nostres programes electorals ho portàvem, em sembla que tots, no he llegit amb detall el del
PP però alguns dels altres sí que els he llegit. I perquè també és necessari per tirar totes
aquestes polítiques d’ocupació que, justament avui, n’hem aprovat una d’elles, i que tenim el
compromís de que en els propers exercicis també en tindrem. I també, per què ho aprovem?
Perquè les nostres consideracions fetes a la pròpia fitxa descriptiva s’han resolt. Per tant, el
nostre vot, com ja he dit al principi de la meva breu intervenció, serà favorable. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Brull. Sra. Cortés, vol intervenir?

Sra. Cortés:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Molt bé.

Sra. Cortés:
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-També seré molt breu. Nosaltres en aquest cas també donarem suport a la proposta i, per
tant, el nostre vot serà a favor.
En primer lloc, confirmar que estem d’acord en la necessitat d’haver de cobrir aquestes
places, només voldríem puntualitzar que, per properes ocasions, creiem que, quan s’iniciïn
nous procediments, hauríem de tenir en compte, per una part, la previsió de les mateixes, i
per l’altra, tenir els informes corresponents al respecte, amb la finalitat de disposar de totes
les dades necessàries i de forma objectiva per a la presa de decisió. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sra. García, perdó, Sra. Cortés. No es dóna per alludit el Sr. García, ja us ho
dic jo, eh. Bé doncs, continuem.

600.- ASSUMPTES D’HISENDA I GESTIÓ ECONÒMICA

601.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS I LA
PRIMERA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2015
Vist l’estipulat en l’article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la llei d’Hisendes Locals (TRLRHL), en l’article 47 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, de desenvolupament de l’anterior en matèria de pressupostos, i en l’article 14 de
les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent, que preveuen poder incorporar als
corresponents crèdits de l’exercici immediat següent, sempre que existeixin els suficients
recursos financers, certs crèdits de l’exercici anterior, especialment els que corresponguin a
projectes finançats amb ingressos afectats, que seran d’incorporació obligatòria.
Vista, així mateix, la normativa aplicable a les transferències de crèdit entre aplicacions,
concretament els arts. 179 i 180 del TRLRHL, els arts. 40 i 41 del RD 500/1990 i l’art. 12 de
les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent.
Atès l’estipulat en matèria de suplements de crèdit a l’art. 177 del TRLRHL, als arts. 35 i 36
del RD 500/1990 i als arts. 9 i 10 de les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent.
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Atesa finalment la legislació aplicable a la generació de crèdits per majors ingressos,
concretament els arts. 181 del TRLRHL, els arts. 43 i 44 del RD 500/1990 i art 13 de les
Bases d’execució del pressupost municipal vigent, així com la normativa reguladora de
l’estabilitat pressupostària.
Vist també que, segons la mateixa normativa, l’Alcalde o el Regidor Delegat ordenarà la
incoació de l’expedient de modificació de crèdits i el sotmetrà a l’aprovació del Ple,
prèviament informat per la Intervenció i la Secretaria, seguint les mateixes normes sobre
reclamació i publicitat que les estipulades per a l’aprovació del pressupost anual.
Atès tot l’anteriorment exposat, i vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i
Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (8 de CiU i 4 del
PSC), 2 vots en contra d’ERC i 7 abstencions (4 de C’s, 2 del PP i 1 de Guanyem Salou), el
següent:
APROVAR la incorporació de romanents i primera modificació de crèdit del
pressupost 2015 de l’Ajuntament, d’acord amb el següent detall:

PRIMER.-

DESPESES

Crèdits

Modificació

Crèdits

Inicials

de Crèdit

Actuals

01

150

12004

RETRIBUCIONS BASIQUES ARQUITECTURA C2

8.378,58

8.378,58

16.757,16

01

150

12006

TRIENNIS ARQUITECTURA

28.822,19

2.002,08

30.824,27

01

150

12100

RETRIB COMPLEM DESTÍ ARQUITECTURA

67.076,21

4.584,16

71.660,37

01

150

12101

RETRIB COMLEM ESPECIFIC ARQUITECTURA

170.367,16

11.952,64

182.319,80

01

171

21003

CONSERVACIO I MANTERNIMENT JARDINERIA

235.000,00

23.001,50

258.001,50

01

151

22612

DESPESES DIVERSES ARQUITECTURA

61.000,00

7.623,00

68.623,00

01 1532

61900

INFRAESTRUCTURES I OBRES ALS CARRERS ARQUITECT

0,00

269.114,93

269.114,93

01

151

61904

INFRAESTRUCTURES I JARDINERIA

01

151

61905

INSTALLACIONS MUNICIPALS ARQUITECTURA

01

151

61906

URBANITZACIO SECTOR 03

01

151

61908

URBANITZACIO SECTOR 01

01

151

63500

INVERSIONS MOBILIARI

01

151

68200

ADQUISICIÓ DE BENS PATRIMONIALS

02

160

21001

02

459

21002

02

459

02
03

185.000,00
20.000,00

47.141,61
1.218.221,42

232.141,61
1.238.221,42

0,00

10.000,00

10.000,00
650.850,25

0,00

650.850,25

4.000,00

5.320,95

9.320,95

0,00

1.227.972,03

1.227.972,03

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT XARXA SANEJAMENT

281.750,00

44.278,16

326.028,16

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIES PUBLIQUES

365.000,00

3.440,94

368.440,94

61900

INFRAESTRUCTURES I OBRES ALS CARRERS ENGINYERIA

250.000,00

628.795,33

878.795,33

459

61905

INSTALLACIONS MUNICIPALS

1.476,14

170

22200

PUBLICITAT I COMUNICACIONS POSTALS MEDI AMBIENT

04

151

21206

04

151

22604

0,00

1.476,14

5.000,00

-5.000,00

0,00

EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

0,00

5.420,80

5.420,80

DESPESES JURIDIQUES SAT

15.000,00

19.520,00

34.520,00
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04

150

22636

DESPESES DIVERSES SAT

05

491

21600

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PROCESSOS INFORMACIO

05

491

64100

INVERSIONS INFORMÀTICA

06

241

13100

RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL OCUPACIÓ

06

241

22617

DESPESES DIVERSES OCUPACIÓ

07

931

22709

ALTRES DESPESES DIVERSES

08

011

31000

INTERESSOS DE PRÈSTECS

08

934

35200

INTERESSOS DE DEMORA

08

011

91300

AMORTITZACIÓ PRÉSTECS A MIG I LLARG TERMINI

10

920

12006

TRIENNIS SERVEIS INTERNS

10

920

12101

RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC SERVEIS INTERNS

10

920

22636

DESPESES DIVERSES SERVEIS INTERNS

11

462

22636

DESPESES DIVERSES QUALITAT

11

920

22709

CONTRACTES REALITZATS PER ALTRES EMPRESES RRHH

12

430

12004

RETRIB. BASIQUES COMERÇ, CONSUM I PROMO C2

12
12
12
12
13
13
16
16
16
16
17
18
20
20
20
20
21
23
23
24

430
430
430
433
231
231
330
334
333
334
330
330
1532
1532
1532
1532
132
171
171
924

12006
12100
12101
48900
22615
48001
22000
22628
22629
48906
22200
22201
21002
21400
22104
22114
62401
21004
61902
22637

25

929

50000

0,00

1.712,15

1.712,15

150.000,00

3.839,33

153.839,33

16.000,00

169.697,73

185.697,73

20.748,00

138.681,02

159.429,02

21.546,81

56.546,81

54.000,00

-3.000,00

51.000,00

420.000,00

-185.244,00

234.756,00

5.000,00

189.022,57

194.022,57

2.575.000,00

-62.121,35

2.512.878,65

35.000,00

49.096,72

-1.001,04

48.095,68

444.709,25

-26.000,00

418.709,25

0,00

3.000,00

3.000,00

5.000,00

2.621,00

7.621,00

54.000,00

7.912,48

61.912,48

33.514,32

-8.378,58

25.135,74

TRIENNIS COMERÇ, CONSUM I PROMO
RETRIB. COMPLEM. DESTI COMERÇ, CONSUM I PROMO
RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC COMERÇ, CONSUM I PROM
SUBVENCIONS EMPRENEDURA
DESPESES DIVERSES CIUTADANIA
POLÍTIQUES D’ ACCIÓ SOCIAL
MATERIAL OFICINA CULTURA I FESTES
DESPESES DIVERSES CULTURA
DESPESES DIVERSES TEATRE AUDITORI
ENTITATS CULTURALS
PUBLICITAT I COMUNICACIONS POSTALS INFÀNCIA
PUBLICITAT I COMUNICACIONS POSTALS JOVENTUT
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESPAIS PÚBLICS OBERTS
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA
VESTUARI BRIGADA
MATERIAL TÈCNIC BRIGADA
INVERSIONS POLICIA LOCAL
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PLATGES
INVERSIONS PLATGES
DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.984,60
31.001,46
72.638,34
25.000,00
109.997,00
125.000,00
500,00
157.200,00
270.000,00
120.000,00
18.500,00
5.000,00
185.000,00
18.000,00
8.000,00
15.000,00
5.000,00
125.000,00
0,00
51.000,00

-1.001,04
-4.584,16
-11.952,64
17.650,00
4.072,74
18.000,00
19.295,00
1.256,22
4.559,07
-1.256,22
-9.900,00
-4.395,00
120.000,00
5.000,00
7.000,00
12.000,00
50.500,01
10.105,56
282.626,69
6.300,00

7.983,56
26.417,30
60.685,70
42.650,00
114.069,74
143.000,00
19.795,00
158.456,22
274.559,07
118.743,78
8.600,00
605,00
305.000,00
23.000,00
15.000,00
27.000,00
55.500,01
135.105,56
282.626,69
57.300,00

FONS DE CONTINGÈNCIA

460.000,00

-101.270,58

358.729,42

4.860.388,29
TOTAL
FINANÇAMENT

Previsions

Modificació

Previsions

Inicials

de Previsions

Actuals

59901

EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

0,00

5.420,80

5.420,80

87000

ROMANENT PER DESPESES GENERALS

0,00

1.084.022,57

1.084.022,57
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87010

ROMANENT PER DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

91300

PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI

0,00

4.295.944,92

4.295.944,92

525.000,00

-525.000,00

0,00

TOTAL

4.860.388,29

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

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

Sr. Boquet:
-Gràcies. A veure, d’acord amb el que ens van explicar els tècnics i el president de la
Comissió en les diverses reunions que es van mantenir, per explicar com ha anat el tema
dels números, perquè és una mica feixuc així d’entrada per entendre, el que sí que hem de
reconèixer, vistes les explicacions dels tècnics, és que els criteris tècnics i legals condicionen
una mica com s’ha de fer aquesta distribució, ha estat una feina molt clarificadora, molt ben
feta i no tenim cap inconvenient en reconèixer que s’ha fet impecablement tècnicament.
La segona part d’aquesta modificació és quan en la mateixa reunió el president ens diu això,
que els criteris tècnics s’han fet d’aquesta manera però que després dintre del que afecta, és
a dir, dintre del romanent dels 4.860.388,29 €, però després hi ha la part de la modificació
de crèdit, el que afecta al 1.084.000 €, en números rodons. Aquí és on se’ns explica que el
criteri és polític, s’entén que aquest criteri polític no és el nostre i aquí no es dóna cap opció
de valorar qualsevol altre criteri de distribució.
O sigui que cap cèntim d’aquest 1.084.022,57 € va destinat, i tornant a recordar avui el tema
transversal que ens ocupa en diferents punts de l’ordre del dia del Ple d’avui, cap cèntim
d’aquests anava, en les primeres reunions, destinat a cap partida d’àmbit social, cultural,
foment a les polítiques d’ocupació, a les persones o a la participació. En un criteri polític
nosaltres podíem haver valorat el destinar uns diners a preveure omplir de contingut, per
exemple ajudar a tenir oberts i operatius, en condicions, els centres cívics del Triangle o del
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mas de l’Esquerrer. O per ajuts a joves, a l’emprenedoria de joves, al lloguer social, centre
de co-working, etc, en moltes coses que nosaltres portàvem al programa.
Però, en aquest cas, el criteri polític seu això no ho contempla. És a dir, sí que al final per
circumstàncies de temes i mocions que hem parlat abans i respecte dels primers números
que vostès havien preparat en aquesta modificació de crèdit del 1.084.000 € hi ha una petita
partida de 48.000 €, tretes del fons de contingència, diguem a partides socials o ajuts al
foment de l’ocupació, que ho hem tractat abans, però al cap i a la fi això només representa
un 4,4% del total de la modificació de crèdit. És a dir, només d’aquest excedent de diner
destinem només un 4,4% a polítiques socials. Nosaltres vam venir aquí des del primer dia
per coherència i vam dir que ens importaven les persones, la justícia social i la participació i
ara que tenen l’oportunitat en aquest darrer trimestre d’almenys començar a perfilar una
mica el que seria el projecte o la manera de treballar o el pressupost del 2016 i no destinen
ni un cèntim d’aquest 1.084.000 € a aquestes quantitats. Respectem el seu criteri polític, no
és el nostre, creiem que un 4,4% només d’aportació, que inicialment no hi era i que s’inclou
en aquest pressupost, per tant, també pel nostre criteri polític no és el nostre pressupost i
per això la votarem en contra. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, gràcies Sr. Boquet. Sr. García intervé?

Sr. García:
-Sí, Sr. Alcalde. Bien, estamos ante una modificación de crédito que de alguna manera lo que
refleja son aquellas denuncias que, en su día, puso encima de la mesa el Grupo municipal
Popular respecto a la distribución del presupuesto que se aprobó para el actual ejercicio. ¿Y
por qué digo eso? Digo eso porque de algunos detalles de esta modificación se puede ver
como se incrementan de manera notable algunas partidas presupuestarias. Y sé lo que me
dirán, me dirán, bueno pero es que ahora tenemos un remanente que entonces no podíamos
distribuir y ahora lo podemos distribuir. Sí claro, y yo le diré, sí bueno pero es que al final lo
que tiene que hacer un político es distribuir el dinero de la mejor manera posible y esa era la
denuncia que nosotros hicimos en su día. Y se refleja por ejemplo en incrementos notables
de la modificación de crédito como incrementar en más de 600.000 € infraestructuras y
obras en las callles y se nota, por ejemplo, en incrementos de más de 100.000 € en
conservación y mantenimiento de espacios públicos, y se nota en inversión en la Policía Local
en más de 50.000 €, y se nota en inversión en playas en más de 200.000 €. Todas esas
cuestiones fueron denunciadas en su día cuando aquí debatíamos esa aprobación del
presupuesto para el ejercicio 2015. Evidentemente son ustedes los que tienen la potestad de
distribuir el dinero que nosotros recibimos por parte de todos nuestros ciudadanos a través
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de los impuestos pero es nuestra obligación también recordarles que nosotros, en su día, le
dijimos que no podíamos votar favorablemente ese presupuesto por estas cuestiones porque
creíamos que había partidas que estaban, digamos que infravaloradas, que no se
cuantificaban suficientemente viendo la situación que tenía Salou. Ustedes decidieron pero
creemos que con esta modificación de crédito lo único que se evidencia es, una vez más, esa
falta de previsión que nosotros denunciamos en su día. No obstante, le diré una cosa Sr.
Barragán, le diré que el voto del Grupo municipal Popular será de abstención y será de
abstención porque evidentemente con esta modificación de crédito, la segunda que obra en
el expediente porque hay una primera modificación de crédito que ya le digo yo que se la
hubiésemos votado en contra, pero hay una segunda modificación de crédito en la cual lo
que se hace es incorporar o modificar partidas presupuestarias como consecuencia de las
mociones que hoy han sido aprobadas en este Pleno y, por coherencia política, lo que
hubiésemos hecho es votarle en contra esa modificación de crédito, lo hubiésemos hecho,
vuelvo a repetir, si la que hubiese estado encima de la mesa hubiese sido solamente la
primera modificación de crédito que obra en el expediente. Por lo tanto, nuestro voto será
de abstención. Gracias.

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

Sra. Cortés:
-Sí. Des del nostre Grup municipal voldríem només aclarir de forma específica aquest punt,

donat que és més complexe del que sembla.
En primer lloc, comentar que, per tal de poder aplicar el superàvit, cal complir una sèrie de
requisits regulats per la llei. Així que, hem de ser considerables i donar per fet de que es
compleixen.
La modificació de crèdit que se’ns planteja correspon a 1.084.022,57 €, dels quals, 525.000
€ ja es tenien pressupostats en l’exercici anterior amb un crèdit que ja s’havia demanat i
concedit, i el qual han decidit utilitzar com un romanent lliure de tresoreria, i s’han utilitzat,
entre altres, 290.000 € al pavelló de Ponent i mobiliari de bar, i 80.000 € per tema
d’ordinadors.
La resta de l’import, s’ha decidit invertir en arbrat malmès, obres del cementiri, i a
arranjaments de diverses d’infraestructures i obres a carrers d’enginyeria.
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En conclusió, donat que aquestes decisions polítiques s’han pres sense tenir en compte la
nostra opinió, i no tenint l’oportunitat de collaborar en la destinació de les inversions, el
nostre vot serà d’abstenció.

Sr. Alcalde:
-Gràcies.

602.- PETICIÓ D'AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE REINTEGRAMENT DE LA
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT DEL
2013, EN 120 MENSUALITATS
Vist l’article 72 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat
per al 2015, relativa al règim jurídic i saldos deutors de la liquidació definitiva de la
participació en tributs de l’Estat corresponent a l’any 2013.
Vist el Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera
de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, pel que fa al
règim especial de reintegraments dels saldos deutors esmentats.
Vist que l’Ajuntament de Salou ha presentat la liquidació dels pressupostos de la totalitat
d’entitats integrants de la Corporació Local corresponents als anys 2013 i 2014, que es
preveu donar compliment a 31 de desembre de 2015 amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i amb el límit de deute públic, coincidint amb el fet que el període mig de
pagament no supera els 30 dies el termini màxim establert en la normativa de morositat
conforme al Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia
de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les
condicions i el procediment, previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist que sí que es compleixen els requisits del esmentat RDL 17/2014, es pot ampliar en 120
mensualitats el període de reintegrament.
Vist l’informe favorable de l’interventor de data 1 d’octubre de 2015 sobre l’ampliació en 120
mensualitats el període de reintegrament de la liquidació negatives de la participació en els
tributs de l’Estat per a l’any 2013.
Atès tot l’anteriorment exposat, i vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i
Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
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PRIMER.- Sollicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas l’ampliació del
període de reintegrament en 120 mensualitats de la liquidació negativa de la participació en
els tributs de l’Estat de l’any 2013.
SEGON.- Remetre aquest acord al Ministeri.

700.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

800.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

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

Sr. Boquet:
-Sí, si em permet alcalde, només una pregunta, per ser breu, en tenia d’altres però les
deixarem per un altre dia, més que res per la immediatesa de la situació. Ens han comentat
directament, i a més per xarxes socials, que el que és entre el Centre Atenea i el Pavelló de
Ponent hi ha certes distorsions amb el que són les activitats formatives i les activitats
esportives pel tema de sorolls, música i una cosa es molesta amb l’altra. Ho dic perquè
aquest tema es tingui en compte per tal que es pugui fer l’activitat esportiva tranquilament i
la formativa tranquilament i a veure quina solució té, com es pot solventar i, a més a més,
havent previst allà al costat fer la nova biblioteca i el pàdel.

Sr. Alcalde:
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-Li agraeixo que posi de manifest això. Dir-li que estem treballant des de l’Àrea d’Esports i
des de l’Àrea d’Ensenyament, amb la regidora justament aquest matí hem tingut també una
conversa al respecte. Si vols intervenir Julia?

Sra. Gómez:
-Sí. A veure, el soroll surt per la part de dalt de la ventilació, llavors ara es taparà aquesta
ventilació i després, de cara a l’any vinent, al pressupost de l’any vinent, es farà una obra a
dalt, que s’ha de fer, que ho diu la llei que ha d’estar així i llavors evitarem que el soroll surti
cap fora, que aquest és el problema que tenim.

Sr. Alcalde:
-Sí, és a dir, hi estem al damunt, sabem d’aquestes queixes i no els hi falta raó, és a dir, que
és així. Però bé, ja s’hi està al damunt i a veure si ho podem solventar definitivament.
Alguna cosa més? Digui Sr. García.

Sr. García:
-Bien, yo tengo dos preguntas y un ruego Sr. Alcalde. La primera pregunta es en relación a
una noticia que pudimos leer la semana pasada en los medios de comunicación, en la cual
tuvimos conocimiento de que se habían introducido una serie de modificaciones en la zona
azul de nuestro municipis. Modificaciones consistentes en modificaciones de precios,
modificaciones consistentes en que se suprimía el pago los sábados por la tarde,
modificaciones consistentes en que se incrementaba alguna otra calle con zona azul, etc,
etc, etc.
Bien, nuestra sorpresa fue cuando pudimos leer en los medios de comunicación que se había
producido una modificación del contrato de la zona azul y nosotros, formando parte de la
Comisión de Servicios Internos, en la cual debía tratarse esta materia, no habíamos tenido
conocimiento de la misma, nunca ha pasado como punto del orden del día la modificación de
ese contrato cuando precisamente la competencia para modificar este contrato es de este
Pleno, porque se aprobó por este Pleno esa concesión, ese contrato y somos competentes,
evidentemente, para hacer cualquier tipo de modificación. Bien, ante esta noticia yo me
acerqué al departamento correspondiente y les solicité que por favor me dejasen ver el
expediente correspondiente y cual fue mi sorpresa cuando la respuesta fue que no había
ningún expediente. Es decir, en este caso ya Sr. Barragán, en este caso es que no pudimos
revisarlo porque no existe ese expediente. Entonces mi pregunta es la siguiente ¿qué
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trámites se ha seguido para hacer estas modificaciones, que están hechas de una manera
totalmente irregular Sr. Alcalde? Esa es la primera pregunta.

Sr. Alcalde:
-Ahora le contestarán. Le pido que se ciña a la pregunta, de verdad, se lo digo en serio,
porque mire la hora que ya es y yo creo que todo el mundo tiene ganas de oír lo que usted
nos quiere decir pero se puede hacer directo, conciso y preciso. Dicho esto Sr. García, se
puede decir lo mismo pero más conciso, se lo digo para que se acostumbre al ROM. El señor
regidor delegado le contestará y seguro que lo hará más sucintamente que usted.

Sr. Montagut:
-Sí, molt ràpidament. A veure, el que ha passat aquí Sr. García és que vostè té part de raó o
tota la raó, no li diré que no, jo no li diré que no, en aquest cas és així. Però per què ha sigut
així? Ha sigut així perquè hi ha hagut una sèrie de persones que havien de redactar aquest
document, entrava en vigor l’1 d’octubre l’horari d’hivern i el que no podíem fer o donar a
entendre és esperar-nos als terminis de comissions i de plenari i que entrés en vigor una
vegada el termini ja havia començat. Ja s’ha passat el document per a tramitar, aquest
document ja existeix, ja s’ha passat, el que passa és que, evidentment, no li dic que no, en
aquest aspecte vostè té raó que s’hauria haver hagut de fer segurament amb antelació per
evitar que en el moment d’iniciar el termini d’hivern doncs no estiguessin en vigor aquests
punts, doncs ha passat el que vostè ha comentat.

Sr. García:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Digui.

Sr. García:
-De manera molt breu. Al final el que estem veient, una altra vegada, és aquesta falta de
previsió i de planificació a l’hora de governar. Vostè Sr. Montagut diu que això entrava en
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vigor el dia 1 d’octubre, doncs per què no s’han posat a treballar abans? Si vostès ja ho
saben això, per què no han treballat abans?

Sr. Alcalde:
-Sr. García, que vol un debat d’una pregunta?

Sr. García:
-Home, és que jo crec que a conseqüència de la resposta que se m’ha donat és que crec que
alguna cosa he de dir perquè sembla que, és que bé, com que no ens donava temps doncs
ho hem fet així.

Sr. Alcalde:
-Sr. García, per favor, siguem seriosos perquè ara ja l’hi han respost, ja l’hi han contestat i jo
crec que això ja sobra, d’acord? Gràcies.

Sr. García:
-En fi.

Sr. Alcalde:
-L’altra pregunta, si us plau.

Sr. García:
-L’altra pregunta. A finals del mes d’abril, abans de les eleccions, tocant ja les eleccions
municipals, es va inaugurar el nou pavelló municipal. I ara sí que seré concret Sr. Alcalde,
em pot dir quan es posarà en funcionament aquest pavelló municipal de manera total?

Sr. Alcalde:

 70
74
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

²4R734X61162Z031S18EMS»
²4R734X61162Z031S18EMS»
4R734X61162Z031S18EM

4R734X61162Z031S18EM

 SECZI0M1

 6292/2015

09-10-15 12:18

-Li contestaré. Vostè sembla que no està aquí en aquest plenari, justament m’estan dient
que ja s’està usant per part d’algunes activitats i ara resulta que vostè em pregunta que
quan es posarà en funcionament.

Sr. García:
-Sí, sí, vull que em contesti.

Sr. Alcalde:
-Escolti, està en ús.

Sr. García:
-Jo li dic plenament.

Sr. Alcalde:
-Escolti, em deixa acabar?

Sr. García:
-Perquè vostè va dir al seu dia que al dia següent de la seva inauguració estaria plenament
en ús.

Sr. Alcalde:
-Sr. García, per favor, ordre si us plau, tranquil, tranquil.

Sr. García:
-Estic molt tranquil.

Sr. Alcalde:
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-No ho sembla. Contesti senyora regidora.

Sra. Goméz:
-Quan es va inaugurar va començar a funcionar però com vostè sabrà hem tingut problemes
amb l’aigua, hi ha entrat aigua, i si no ho sabia ja li dic, ha entrat aigua al pavelló dues
vegades. Ara s’està arreglant el parquet, li puc dir que ara mateix s’hi està fent activitat de
patinatge, els dos clubs de patinatge estan allà entrenant que per això surt el soroll i hi ha
les queixes que deia abans el nostre company i, si tot va bé, la setmana vinet ja estarà en
ple funcionament perquè avui m’han dit els tècnics que entre avui i demà acabarien el que
són les obres del parquet. Si tot va bé, la setmana vinent ja estarà en ple funcionament.

Sr. García:
-Perdó Sr. Alcalde, jo espero que sigui així Sra. Gómez, però clar, quan jo parlo de ple
funcionament m’estic referint a què hi hagi un funcionari, que hi hagi un conserge que obri i
que tanqui aquest pavelló i, evidentment, actualment a mi també m’han arribat altres tipus
de queixes, no sé si els hi han arribat també al Sr. Sandro, a mi m’han arribat altres queixes
que actualment no hi ha cap tipus de conserge i que quan es fa aquesta activitat les
monitores han d’anar a buscar les claus, obrir, tancar, etc, etc. Llavors això no és que estigui
en ple funcionament el pavelló Sra. Julia, perdoni que li digui.

Sra. Gómez:
-Bé, properament tindrem una persona de collaboració social que estarà allà sis mesos i
tindrem un conserge a la tarda també.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sra. Gómez. El prec, si us plau.

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde. El prec és simplement referent al tema que bé, aquest diumenge va tenir lloc
la cursa de la dóna a Salou, amb una gran participació. M’han arribat alguns suggeriments
per part d’algunes participants en relació a que reivindicaven o creien que no estaria de més
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que es donés algun tipus de reconeixement a la primera corredora local. M’ho han fet
arribar, jo ho trasllado a aquest plenari, considero que possiblement no costa res fer aquest
petit reconeixement i simplement el que faig és traslladar aquest suggeriment que m’han fet
a mi.

Sr. Alcalde:
-Cap problema Sr. García, però també és una llàstima que esperi a la sessió plenària per dirho. No sé si l’hi han dit avui aquesta tarda o no, però jo crec que aquestes coses s’han de dir
abans d’arribar al plenari.

Sr. García:
-Sí, sí, m’ho han dit abans d’arribar al plenari.

Sr. Alcalde:
-En prenem nota i ja li direm a l’organitzador.

Sr. García:
-Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, com no hi ha res més, aixequem la sessió i esperem que tots plegats aprenguem una
mica a reduir les intervencions i anar molt més directes al que és el tema de debat. Gràcies.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 21:45 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el
vicesecretari en dono fe i estenc la present acta, que signo amb l’alcalde.

F_GRPFIRMA_GRUP_PRESI_ORGGOB

F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
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