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MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE SALOU, EL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2002
******************************************************************************************
A la Torre Vella de Salou, C/Arquebisbe Pere de Cardona, essent les 19:00
hores del dia 12 de desembre de 2002, es reuneix el Ple de l’Ajuntament,
presidit pel Sr. ESTEVE FERRAN RIBERA, com a Alcalde-President, amb
l’assistència dels següents vocals: DAMASO ANTOLIN MESTRES, ANTONIO
J. BANYERES SABRAS, M. TERESA CLAVÉ FABRA, JOSE CONTRERAS
GARCIA, ESTEVE FERRAN GOMBAU, PEDRO GRANADOS CARRILLO,
ALBERTO DEL HIERRO RUBIO, FERNANDO LLAURADO CABRERA, JOSEP
M. LLORCA I BERTOMEU, JOAN MESTRES VIDAL, PABLO OTAL VIÑA,
MONTSERRAT PORTER SOLE, BENET PRESAS SUREDA i M.ANGELES
SANES BERMEJO.
Excusen la seva absència els Regidors Sra. MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
i el Sr. JESUS BARRAGAN PASCUAL
Actua el Secretari General de la Corporació Sr. Francisco Alijo Moyano, que
estén la present acta.
Hi assiteix l’Interventor Municipal Sr. JUAN M. HERNANDEZ VALLEJO.
100 .- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE
DATA 28 DE NOVEMBRE
Vista i llegida l’Acta de la sessió anterior de data 28 de novembre, el Ple de
l’Ajuntament l’APROVA per unanimitat.
200 .- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
201 .- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia des del núm. 4947, de data 27 de
novembre, fins el num. 5101 de data 11 de desembre de 2002.
300 .- ASSUMPTES D'URBANISME
301.-APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL (REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA)
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Hagut esment que el projecte de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de
Salou va ser aprovat inicialment per acord de l’Ajuntament en Ple de data 2806-2001, sotmetent-se immediatament a la preceptiva informació pública en els
termes legal i reglamentàriament establerts, si bé per un termini de dos mesos,
mitjançant publicacions del corresponent anunci al DOGC (Edició del dia 04-072001), al BOP (Edició del dia 03-07-2001) i al Diari de Tarragona (Edició del dia
03-07-2001). Aquest termini va ser prorrogat fins el dia 23-09-01 per acord de
l’Ajuntament en Ple de data 30-08-01, sotmetent-se a la mateixa publicació, tal
com consta a l’expedient. Així mateix es va demanar a les Administracions i
Organismes dels articles 57 i 58 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de
Refosa de les Disposicions Legals Vigents de Catalunya en matèria
urbanística.
Atès que durant l’esmentat període d’informació pública es van presentar duescentes quaranta set al·legacions i que, ademés, tots els organismes consultats
han emès el seu informe.
Atès que les esmentades al·legacions i informes han estat objecte del
corresponent informe dels Serveis Tècnics Municipals, amb el resultat que
consta a l’expedient.
Vist el dictamen emès per la Comissió Municipal Informativa d’Urbanisme en la
seva sessió del dia 09-12-2002, i en l’exercici de les atribucions atorgades pels
articles 22.1.c) i 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, S’ACORDA amb els
vots a favor de 12 Regidors i els vots en contra de 3 Regidors del PSC, dels 15
Regidors assistents dels 17 que composen la Corporació, i per tant, amb el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres que integren la
Corporació, el següent:
PRIMER.- ESTIMAR en base a l’informe tècnic i al dictamen de la Comissió
Municipal Informativa d’Urbanisme, i en el sentit proposat als mateixos, les
següents al·legacions:
1
2
5
12
13
21
22
23

EMERIO I MARIA GONZALEZ
SALOU MAR MEDITERRANEO
H. BALSSA
FELIX DAZA, en repr. de EXPL. TURÍSTICAS COSTA DORADA
FELIX DAZA, en repr. de EXPL. TURÍSTICAS COSTA DORADA
RICARD MONTAGUT, en repr. d’EMERIO M. I M. C. GONZALEZ
MISERICORDIA PALAU SOLÉ
GREGORI SANTAMARIA COCA, aquesta al.legació és signada per les
següents persones:
-Anna Cormenzana Planas
- Charles Marquet
- Carmen Vicente Marín
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25
31
32
33
34
36
37
38
39

- Gregori Santamaría Coca
- Caremen Cruz Pina Pueyo
- nom il.legible
TEODORO MAESTRE BERMEJO
JUAN JOSÉ SUBIRATS , en repr. De ZUTPHEN, S.L.
FERNANDO SIERRA EZPELETA
JOSEFINA QUEROL MARTÍ
IGNASI MESTRES en repr. de ANA CORMENZANA PLANAS
RAFAEL LUQUE CASTRO
PASCUAL CHERTA LOBIENTE
JUAN ANTONIO GALÁN GUERRERO I MARIA ISABEL GONZÁLEZ
LOPEZ
AL.LEGACIÓ SIGNADA PELS SEGÜENTS 41 AFECTATS:
- Paula Blanch Fonoll
- Rafael Luque Castro
- Ramira Lardies Emperador
- Paquita Urgel Gorne
- Carmen López Polaina
- Vicente Martínez Gabira
- Caremne Mateios Olert
- Pascual Cherta Loriente
- Carmen Falguera Santis
- Josep Gassó Cassades
- Josefina Boncompte Jové
- Mercedes Ball Farre
- Ula van der Lake
- Basilisa de Andres Auria
- Maria Elena Fibla Gismero
- Victor Arrue Tost
- Brita Sundqvist
- Damian Saenz
- Guadalupe Pascual
- Jose Flores Alban
- Miriam Arnold
- Manuela Diestro Guisado
- Jose Luis Madero Pérez
- Genoveva Geli
- Alonso Gomez Martin
- Christian Rouquet Georges
- Mª Luisa Ros Berenguer
- Gertrudi Lion
- Juan Antonio Galan Guerrero
- Maribel Gonzalez Lopez
- Adoración Garcia Tena
- María Borras Torne
- Knoff
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
54
59
60
61
64
65
72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
94
96
97
98
99
100
101
102
103

- José Miguel Suñé Gracia
- Angel Esgueva
- Maria Ros
- Derk Snijders
- Hede Ankersmit de Snijders
- Magda Salvadó Valmaña
- Montserrat Cortasa Perez
- Susana van Ickels
ADORACIÓN GARCÍA TENA
DAMIÁN SAEZ GONZALEZ
JOSÉ GASSO CASADES I JOSEFINA BONCOMPTE JOVÉ
PAULA BLANCH FONOLL I FRANCESCA VILLALTA BLANC
ANDREA LÓPEZ GOMEZ
MARÍA ELENA FIBLA
MARÍA ROS VILLAGRASA
JOSÉ LUIS MADERO PEREZ I MANUELA DIESTRO GUISADO
MERCEDES BALL FARRE
MONTSERRAT CORTASA PÉREZ
JOSÉ MIGUEL SUÑÉ GRACIA
BRITA SUNDQVIST DE LOBEL
CARMEN FALGUERA SENTIS
MARIA VIÑES TRULLAS I LOURDES ESTAPER PLANAS
ARNOLD LLAO, MIRIAM
BRITA ELEONORA SUNDQVIST
JOSEP M. ESCODA REBULL
JOSEFINA I FRANCESC RECASENS BAXARIAS
BASILIA ANDRESA DE ANDRES AURIA
HEDE ANKERSMIT
RICARDO FONT DE RUBINAT GARCIA
ANDRES CASADO TARANCON
JORGE ORTIZ RODRIGUEZ
FRANCISCA PAGA SANJOSE
DIONISIO JUDEZ IBAÑEZ
JESUS ROMERO CRISTOBAL
JOSE M. POSADA FANDOS
ISMAEL ALMENARA SARRIA
MIQUEL MONIENTE VERA
LLUISA M. QUEROL MARTÍ
JOSE LUIS GOMEZ SALVATIERRA
ANTONIO GARCIA TEIJIDO
C.P. PALAFOX
JOSE MIGUEL VERA BELLO
M. ANTONIA OZAETA GALVEZ
M. ANTONIA OZAETA GALVEZ
MANUEL DE MIGUEL
JOSEFA M. GOMEZ
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107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
121
122
123
125
128
129
130
131
132
133
134
135
136
139
141
142
143
144
145
146
147
148
158
159
160
161
162
164
168
170
176
186
194
205
206

Mª PINEDA MALAPEIRA, en repr. De C.P. COSTA DORADA
Mª PINEDA MALAPEIRA, en repr. De C.P. CORINTO
SUSANA VAN EICKELS
MAGDA SALVADO VALMAÑA
MARIA BORRAS TORNE
MANUEL CATALAN LAZARO
ANTONIO GARRIDO RAMIREZ
ANA MARIA SCHNEIDER MENA
VICTOR TRUEBANO GONZALEZ
CARMEN LOPEZ JAVIERRE
NATALIA SALTÓ MORELL
FERNANDO LOZANO CAITERAO
ANTONIO ESPADA FORCADA
ALONSO GOMEZ MARTIN
RAMON PASCUAL CORNADO
MARIA GRIFOLL TAVERNA
CELIA LAHUERTA BLASCO
MONTSERRAT VAQUE GIRONES
M. MONTSERRAT SANS FERRE
ROSA CARMEN BALAGUER CAMPANALES
HERMINIA PERDEGAZ VILLAROYA
JESUS GALAN LIMON
M. TERESSA RODRIGUEZ PERDEGAZ
ISABEL GARCIA MONZON
RESTITUTO MINGUEZ MATEO
MANUEL RODRIGUEZ RUIZ
FERNANDO SIERA EZPELETA
LUIS M. FERNANDEZ JIMENEZ
MARCELINO CHUECA GIL
JULIO BLAZQUEZ BLAZQUEZ
ROSA CABRE MURTRA
JOAN BASEDA JOANPERE
M. CONCEPCIÓN LLORENS FUENTES-BUSTILLO
ITZIAR ARTIÑANO LLORENS
M. BEGOÑA ARTIÑANO LLORENS
OLGA CORROCHANO ESCORIHUELA
MARTA ARPIO SANTACRUZ
M. LUISA ROS BERENGUER
SALOU MARINA, S.L.
FERNANDO LLAURADÓ SANDALINAS
A. JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, en repr. d’LUSTRE
COLEGIO ABOGADOS DE MADRID
A.V. i C. BARENYS-PLATJA PONENT
ROGELIO CUIRAN NAYA
MARIA ANTONIA PIFARRE COLL
JAUME CAPDEVILA VERNIS
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207
210
225
239
245
248

PARRÒQUIA DE SANT RAMON
C.P. SANTA MARGARITA
NIETMAMMER, S.L.
JORDI I JOSEP GAYA PUIG
ALBERTO NAVARRO MARTINEZ I 2 MÉS
MAGDALENA PIFARRE COLL

SEGON.- DESESTIMAR en base a l’informe tècnic i al dictamen de la Comissió
Municipal Informativa d’Urbanisme, i en el sentit proposat als mateixos, les
següents al·legacions:
3
6
7
10
11
14
15
16
17
18
19
24
26
27
28
35
53
56
57
58
62
66
68
69
70
71
74
83
84
85
86
87

FAMÍLIA SCHARR, BETTINA, MARTINA UND ERNST
JOSEP TORRES MORENO
GERMAN FILLAT PRIOR I LEE-JOHN STAPLETON, en repr. de CRASI
2000, S.L.
FELIX DAZA, en repr. de EXPL. TURÍSTICAS COSTA DORADA
FELIX DAZA, en repr. de EXPL. TURÍSTICAS COSTA DORADA
FELIX DAZA, en repr. de EXPL. TURÍSTICAS COSTA DORADA
FELIX DAZA, en repr. de EXPL. TURÍSTICAS COSTA DORADA
ANNEMIEK VONK, en repr. de BLATECA, S.A.
JOAN ANTONI PADRÓ DALMAU, en repr. de CALA FONT, S.L.
JOAN ANTONI PADRÓ DALMAU, en repr. de CALA FONT, S.L.
AMALIA ALTADILL FRANCIN
ROSA MARINÉ I FERRÉ
MARTIN GUASCH, en repr. de UNIÓN BIG 2000, S.A.
ALFONSO PRÓSPERO NASARRE I RUBIO MORALES Y MILLAN, S.L.
ALBERTO GODÓ TALLO, en repr. De LIRODE, S.A.
SAÜL GARRETA PUIG
ANDRÉS ROEMO MUNILLA
HIDALGO FERNANDEZ, FRANCISCO
GONZALEZ ALVAREZ, ELISA
JUAN SOLE TOMAS, en repr. de PROLLEISOL, S.L.
EMILIO SANROMA SEDÓ
VICENTE SALGADO VILLEGAS, en repr. de FUERSAL, S..A
ESTEVE FERRÉ PORQUERAS
Mª JOSEPA SALVADÓ FILLOL
C.P. URB. WIKINGS
EDUARDO GARCIA PATRICIO
CARME FERRANDO TOUS
ENRIQUETA COROMINAS AMILLS
JOSEFINA ESQUIVEL BERRUEZO
JAUME MAS FOLGUERA
PAULA GARCIA GONZALEZ
MARIANO BENITO MAS
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88
89
90
91
92
93
95
117
119
120
127
137
138
150
151
152
153
154
155
156
157
165
167
169
172
173
174
175
177
178
179
180
181
182
183
185
188
189
192
193
195
196
197
198
203
208

JOSEP CERVERO ROCAMORA
MONTSERRAT SANCHEZ
JOSE LUIS DE MARCOS PLAZA
RAMON CALABUIG CARDONA
HOTEL SALOU PARK
CONCEPCIONS BIENVENIDO BOU
M. LLUISA CAPDEVILA VALLVERDU
JOSEP SALVADO FOLCH
INDALECI SALAS GRASET, en repr. de SALOU GOLDEN, S.A.
ROSA M. SANS MORELL
JAIME RIBERA ROSELL
PRONOU XX, S.A.
ESTEVE VALLVE CLOTETE
MIQUEL MUNTE BARO
FERNANDO ANTONIA DE PABLOS
NURIA PARK, S.A.
OFIOM CATALUÑA, S.A. I BAY BEACH, S.A.
JERONIMO ARANDA BORREGUERO
GESDIP, S.A.
JUDIT ALBERICH DAROCA, en repr. de PRONOU XX, S.A.
JUAN HIDALGO CERVERA
REDIFINCAS, S.A. (DOCUMENTACIÓ A-53)
EVA MOSHACK BACH
EDIL MARINA, S.L.
ALDRED ROJA
HEIDE KIEPSLING
ANTONI ALASA SOLE
JOSE TORRES MORENO
HANS GEORG NOLLERT, en repr. De URSULA RENATE SCHAIRER
ANTONIO DELGADO GARCIA
ALICIA GABAS CRIADO, en repr. LA CAGE DE MEDRANO, S.A.
ANDRES FERNANDEZ CABALLERO
SANTIAGO ROYO CALLEJA
GEASA
A.V. i C. BARENYS-PLATJA PONENT
A.V. i C. BARENYS-PLATJA PONENT
A.V. i C. BARENYS-PLATJA PONENT
A.V. i C. BARENYS-PLATJA PONENT
ANGELES GALTES VIGO
JORDI MARINE FERRE
AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA
JOSEFA CONDE RUCIO
ROLF OTTO GALL
LLUIS TOUS ESTEVEZ
JOSE LUIS SANCHEZ ARCEIZ
PARRÒQUIA DE SANT RAMON
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211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
223
224
227
228
229
230
231
232
234
235
236
238
240
242
243
244
246
247

C.P. REUS, CAMP I MAR
C.P. ACANTILATS-B
ROBERT CLOUP
MARIA CASTRO ORDOÑEZ
C.P. ACANTILATS-C
ANTONIO SEGARRA CUBELLES
LEONARDO ICART CAÑELLAS
CATALINA GRIFOLL OLIVA
ERNESTO DOMINGUEZ HERNANDEZ
CONCHITA ROMERO HERNANDEZ
JOAN ALBERT SUBIRA
MARIAN RAFFAEL
RUH ALLERODER
DOLORES QUILES CAÑAS
JUAN AVELIN CARRICONDO VINADE
DOLORES QUILES CAÑAS
DOLORES QUILES CAÑAS
DOLORES QUILES CAÑAS
TERESA MARTORELL MERCADÉ
SEP TARRACO, SL. (RAMON JOANÓS LAMAGRANDE)
RAMON JUANÓS LAMAGRANDE
ENRIQUE PAÑELLAS FONT
LUIS I ANGUEL PERERA SAUNÉ
M. MONTSERRAT SOLANES GIRALT
M. PILAR LLISTERRI BRUMOS
M. PILAR BANUS FERNANDEZ
M. PILAR BANUS FERNANDEZ
JOSÉ FUENTES AYNAT
JOAN FERRAN RIBAS, C.P. C/VALENCIA, 63

TERCER.- ESTIMAR PARCIALMENT I DESESTIMAR EN LA RESTA, en
base a l’informe tècnic i al dictamen de la Comissió Municipal Informativa
d’Urbanisme, i en el sentit proposat als mateixos, les següents al·legacions:
4
9
20
29
30
55
63

PEDRO VILALTA VILALTA, en repr. de LUVIRR, S.A.
MARTIN GUASCH en repr. de MONTESUMO RC, S.L.
CATERINA GRIFOLL OLIVA
JUAN JOSÉ SUBIRATS VALLDEPÉREZ, en repr. de CAVALL MARÍ,
S.L.
JUAN JOSÉ SUBIRATS VALLDEPEREZ, en repr. de KURSOR DE
MEDIOS URBANOS, S.L.
Mª LLUISA I ANTONIO PLANAS RUIZ
MANUEL MALDONADO LOSADA en repr. de PROMOCIONES COSTA
CONFORT, S.L.
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67
104
105
106
118
124
126
140
149
163
166
171
184
187
190
191
199
200
201
202
204
209
222
226
233
237
241

PERE SUBIRATS ARBOLÍ
M. JOSEPA SALTÓ MORELL
FERNANDO ANTONA DE PABLOS
JOSE M. ESTEVE BLASCO
MIQUEL ANTONI MERCER CAMPINS
FRANCESC XAVIER BERTRAN SERRA
M. CINTA BORJA ROIG
JOSE LUIS ALONSO PANDO
JOSE LUIS SANCHEZ ARCEIZ
COL.LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
EDUARDO SOLE FORCADA
CARLOS ALVAREZ LOPEZ
A.V. i C. BARENYS-PLATJA PONENT
ASSOC. VEÏNS i COMERCIANTS BARENYS-PLATJA PONENT
JORDI SALUDES CASA
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AJUNTAMENT SALOU
SALOU MAR MEDITERRANEO, S.A.
PORT AVENTURA,S .A.
CORPORACIÓ AVILA GROUP
GRAIP, S.A.
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AJUNTAMENT SALOU
PARRÒQUIA DE SANT RAMON
LUISA HERVAS CALBÓ
TARRACO, S.L. (ISIDRE PLADEVALL)
JOSÉ ANTONIO MAS FLORES
ASSOCIACIÓ HOTELERA DE SALOU
DE RIBOT TARGARONA

QUART.APROVAR l’esmena de les errades materials detectades segons
informe de l’Arquitecte Municipal redactor de data 09-12-02.
CINQUÈ.- INADMETRE, en raó de la seva presentació fora de termini, les
següents al·legacions:
1
2
3
4
5
6
7

BRISASOL, S.L.
COBOS SANCHEZ, MANUEL
FAMILIA QUEROL, MARTI I COLOM MARTORELL
JOSEP MARTÍ ALBERICH EN REP. ASSOCIACIÓ CAÇADORS DE VILASECA
LLUIS ROIGÉ PASCUAL (HOTEL L'ARCA DE NOÉ)
ANTONIO OLMEDA OLMEDA
(PROMOCIONES DE CONJUNTO RESIDENCIAL , S.A.)
PROMOCIONES CISNEMAR SALOU, S.A.
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

MARIA LLUISA RODON GUINJOAN
BETTINA SCHARR
MANUEL FORTUÑO RODON
JESUS FOLCH en rep. COMUNITAT PROP EDIF BUIGAS LUZ
JOSEP ESPELT en rep. de BALCAM, S.L.
VARIS PROPIETARIS C/ BARBASTRE –Edif. Decathlon-Marathon (30)
VARIS PROPIETARIS C/ BARBASTRE –Edif. Decathlon-Marathon (16)
PROPIETARIS C/ BARBASTRE –Edif. Decathlon-Marathon (2)
VARIS PROPIETARIS C/ BARBASTRE –Edif. Decathlon-Marathon (48)
VARIS PROPIETARIS URB. SAYONARA
2 PROPIETARIS URB. SAYONARA
4 PROPIETARIS URB. SAYONARA
JOAN JOSEP SARDA ARASA en rep. de AMSAMAR, S.A.
MAS FLORES, JOSE A.

SISÈ.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana) del municipi de Salou
segons el Text Refós que està sobre la taula i que incorpora les determinacions
derivades dels apartats anteriors d’aquest mateix acord.
SETÈ.- ELEVAR les actuacions a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona per tal que es procedeixi a l’aprovació definitiva de l’esmentat Pla, si
s’escau.
Pren la paraula el Sr. Banyeres:
-Sr. Ferran, si em permet. Aquest grup municipal vol exposar que valora
positivament les modificacions hagudes, tant a les al·legacions presentades pel
nostre grup, com les de la resta de ciutadans i associacions que han estat
ateses. No obstant, la filosofia del Pla General no ha variat de la proposta
inicial. Els arguments que donen a l’aprovació inicial, són aplicables en aquesta
segona part.
No obstant, recordo un escrit que vaig llegir, que és un reflexe del nostre criteri,
i vull citar alguns paràgrafs d’aquest escrit:
“Un modelo de ciudad. Especialmente habrà que plantearselo en aquellos
lugares en los que un desaforado crecimiento demogràfico urbanístico, ligado a
un fenómeno como es el turismo de masas, que ha roto de forma significativa
el histórico equilibrio natural y territorial, del cual siempre gozó la fachada
mediterranea. En Salou pueden darse ciertos paralelismos con tendencia a
hacerse mayores en el futuro. Pequeños espacios geográficos masificados,
destrucción del medio natural, saturación urbanística, escasez de zonas
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verdes, crecimiento desproporcionado, colapso en algunos equipamientos y
servicios básicos.
El crecimiento no debe basarse en criterios estrictamente mercantilistas, no
siempre el crear más bares, restaurantes, comercios, hoteles y viviendas,
conlleva más riqueza y bienestar para los ciudadanos. Bueno será preparar,
debatir y consensuar un plan integral que aborde con valentía y sin complejos,
todas aquellas actuaciones necesarias para crear un modelo del Salou futuro,
presidido por el equilibrio y la armonia, que impida hipotecar nuestro futuro
matando la gallina de los huevos de oro”.
Aquest article defineix allò que aquest grup voldria que fos la proposta del
projecte futur de Salou. Està clar que el pla que vostès ens presenten no és la
proposta que faríem des del nostre partit. Per tant, el nostre vot serà en contra.
Pren la paraula el Sr. Ferran Gombau:
-Alcalde, amb permís. Bé, Regidor, com l’article que vostè ha llegit, no l’he
escrit jo, i sóc el Regidor d’Urbanisme, en tot cas, no hi faré referència, amb el
seu permís, sinó que voldria simplificar una mica l’aprovació provisional
d’aquest pla, fer l’explicació en nom de tots els companys que han participat,
des de l’Equip de Govern, en la redacció d’aquest pla.
Bé, jo crec que hem d’estar força contents de l’elaboració d’aquest pla, perquè,
si bé ja d’entrada jo crec que no és un pla perfecte, perquè seria una
pedanteria per part d’aquest Equip pensar que és un pla perfecte, sí que és el
pla que nosaltres hem cregut que és el millor pel Salou que nosaltres desitgem
pels propers anys. Tot i reconeixent-li que diversos aspectes en uns moments
conjunturals, amb una vigència de deu anys, doncs pot fer que allò que ara es
pensa que és el millor, en un moment determinat necessiti de l’eina o de la
figura jurídica de la modificació puntual del pla general per adaptar-ho al temps
i a les circumstàncies, com així ha passat amb el pla del 92. Però bé, això no
vol dir en cap moment que el fet que hi hagi les modificacions puntuals que
convinguin, que el pla no sigui, en el moment que l’aprovem, el que nosaltres
creiem que és el més adequat.
D’altra banda, també dir-li que és un pla que ha estat elaborat per tres de les
quatre forces polítiques que composen el Govern Municipal, i deixi’m que li
digui una cosa, jo crec que amb unes aportacions que l’han enriquit molt, i a
més són els representants d’una gran majoria dels votants del nostre municipi.
I també, com no, doncs també els voldria agrair a vostès la part que han pogut
posar, en converses i reunions, i que també ha estat enriquidora d’aquest pla
general.
Per tant, jo crec que tots ens podem felicitar una mica, i hem d’entendre que,
en tot cas, la col·laboració que vostès haguessin volgut no és percentualment
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la que vostès desitjarien, però han d’entendre que les circumstàncies han estat
així i que en un altre moment podrien ser d’una altra manera.
Per resumir, el que voldria és agrair la col·laboració dels altres dos grups que
estan a l’Equip de Govern juntament amb el nostre, i també per la part que els
toca, pel que vostès han pogut aportar. Per tant crec que és un pla amb el que
ens podem sentir, en principi, quasi tots, satisfets. Després el temps dirà com
ha anat.
302.-APROVACIÓ INICIAL DE LA ORDENANÇA MUNICIPAL DE TENDALS I
RÈTOLS, REDACTADA PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Vist el Text de l’Ordenança de Tendals i Rètols redactada pels Serveis Tècnics
Municipals i hagut esment del favorable informe emès per la Comissió
Informativa d’Urbanisme en sessió del dia 9-12-02; i vist que l’article 69.2 de la
Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, preveu expressament la possibilitat
d’exercir aquesta potestad d’Ordenança per a regular aspectes que no són
objecte de les normes dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, sense
contradir-ne ni alternar-ne les determinacions.
Hagut esment que és la Revissió del Pla General d’Ordenació Municipal (Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal) en tràmit el que expressament preveu
aquesta regulació separada mitjançant l’Ordenança de Tendals i Rètols.
Vistos els articles 4.1r. a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, l’article 8.1. a) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim
Local de Catalunya; vist així mateix el favorable informe emès al respecte pel
Sr. Secretari General de la Corporació, ACORDA, per unanimitat, amb els vots
a favor dels 15 Regidors assistents, dels 17 que composen la Corporació, i per
tant, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres
que integren la Corporació, el següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Tendals i Rètols.
SEGON.- Sotmetre-la a informació pública pel termini i modus reglamentaris.
TERCER .-Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop aprovada definitivament
i publicada, el mateix dia que ho faci la Revisió, en curs actualment, del Pla
General d’Ordenació Urbana.
Pren la paraula el Sr. Banyeres:
-Nosaltres només volem indicar que ens sembla molt encertat que això es
presenti a través d’una Ordneança municipal i no inclós dintre del Pla General,
ja que dóna més agilitat a l’hora de poder corregir qualsevol problema que
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pogués sorgir. Nosaltres ho aprovarem donat que s’ha presentat d’aquesta
manera.
400.-ASSUMPTES D’HISENDA
401.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL
SEGON EXPEDIENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOST 2002. GHIA 5300

DE

Vist el que disposa l’article 158 de la Llei 39 / 88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals. Vist en aquest sentit la proposta del Sr.
Alcalde - President.
Considerant la necessitat que aquest Ajuntament té de preveure l’aplicació de
despeses en algunes partides pressupostàries previstes inicialment.
Vist l’informe emès al respecte pel Sr. Interventor Municipal de Fons, i vista la
proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per 12 vots a favor i 3 vots en contra del PSC, el següent:
PRIMER.- Aprovar el Segon Expedient de Modificació de Crèdits dins el vigent
pressupost General de la Corporació, segons desglos detallat per partides que
s’adjunta i, essent el Resum com segueix:

RESUM
TOTAL PER CAPÍTOLS
CAP.
I Despeses de personal
-II Desp. de béns corrents i serveis
III Despeses Financeres
-IVTransferències corrents
VI Inversions reals
-TOTAL

407.990,27
342.026,24
- 220.000,00
113.043,00
1.321.420,45
1.964.479,92

FINANÇAMENT
Majors ingressos

1.964.479,92

SEGON.- Exposar al públic el present acord, per termini de 15 dies, durant els
quals podran els interessats presentar les al.legacions que estimin oportunes, i
es considerarà l’acord definitiu en cas de que no n’hi hagués cap.
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Pren la paraula el Sr. Otal:
-Bé, bona tarda. Com cada any, al final de l’exercici, apliquem el que serà el
segon expedient de modificació de crèdit. Té un ajust comptable de 2,5 milions
d’euros, si d’aquesta quantitat, que desvirtua una mica la xifra, restem 1,4
milions que és la quantitat corresponent al finançament de compensacions i
indemnitzacions del PPR1, diríem que la realitat, quant a moviment dins de
l’estructura del pressupost de l’any 2002 era d’1.075 mil euros; aquesta xifra,
que és petita en relació a la quantitat total, 554 mil, el que és un 52%, es
finança amb moviments interns de partides, flexibilitat que permet fer
pressupost en transferències positives i negatives de crèdit. O sigui, que la
realitat, en aquest expedient de modificació de crèdit, el segon, és una
suplementació de 521 mil euros, el 48% del total d’aquest milió d’euros que he
dit.
Com financem aquesta suplementació? Doncs ho financem amb una previsió
de majors ingressos, que ja constarà a final d’any, provinents d’una partida que
hem tingut sensiblement superior a la pressupostada, que era la d’ingressos
obtinguts de l’Estat, que ha estat significativament superior al que vam
pressupostar com a conseqüència d’una actualització en les transferències de
capital als diferents ajuntaments, i ha estat de 600 mil euros més.
Per capítols, cal ressaltar que, de fet, aquests 521 mil euros, que és una
quantitat petita, només suposa un 2% de moviment, respecte a l’estructura
pressupostaria aprovada, la pràctica totalitat se l’emporta una actualització del
preu de la Seguretat Social perquè s’ha actualitzat tot el que és l’any natural del
2002 més dos mesos que quedaven pendents de dotar pressupostariament, del
novembre i desembre de 2001. A banda d’això, petites modificacions quan a
les hores extres, etc. En resum, el capítol I 390 mil euros; el capítol II són 342
mil euros, i aquí, com sempre, intervenen diversos factors com són:
conservació i manteniment de vies públiques, ordinari de serveis generals,
subministrament elèctric… són ajusts pressupostaris lògics al final d’un exercici
d’una ciutat com Salou que està en constant creixement. Aquests conceptes de
neteja d’edificis, relacions ciutadanes, conservació de jardins, etc. doncs
modifiquen respecte el pressupostat, entre un 12 o un 15%.
El capítol III, en canvi, és negatiu. L’aspecte que ens permet suplementar
aquestes transferències negatives, d’un pressupost inicialment petit pel que és
l’Ajuntament de Salou, de 486 mil euros, el reduïm en 220 mil, la qual cosa
suposa una reducció d’un 45% sobre l’inicial. Això és degut fonamentalment a
dos factors: no solament s’han mantingut els tipus d’interès al llarg de l’exercici,
sinó que la setmana passada s’han baixat mig punt, el Banc Central Europeu,
la qual cosa, a més tindrà tendència que aquesta quantitat no sigui més gran. I
un altre aspecte que és conseqüència de no fer efectius els crèdits dels anys
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99 i 2001, que ha baixat la quantitat a amortitzar. És a dir que a dia 30 de
setembre de l’any 2002 l’Ajuntament de Salou tenia un deute a llarg termini de
8,8 milions d’euros, només. Això dona uns compromisos de 60 mil euros
trimestrals. En total, 245 mil, dels 486 mil que s’havien pressupostat, permet
restar d’aquesta partida 220 mil euros.
Del capítol IV cal destacar la suplementació, jo crec molt encertada que han
valorat els components de l’Equip de Govern, tots els grups polítics, de fer un
esforç, com no podia ser d’una altra manera, respecte el Patronat de Turisme,
en un any especialment difícil, com a conseqüència dels fets de l’11 de
setembre, hi havia una mica d’incertesa sobre el desenvolupament de l’activitat
turística de la temporada 2002; de tal manera que d’un pressupost de 522 mil
euros inicials del Patronat, vam finançar uns 90 mil més, hi havia un esforç, que
el President del Patronat, Sr. Benet, ens va fer arribar que s’havien d’obrir nous
mercats, que ja se sap i es dóna compte al Patronat, i a més a més fer un
esforç suplementari pel que fa al turisme nacional. Tot plegat dóna que
l’aportació directa de l’Ajuntament al Patronat de Turisme, és de més de 100
milions de pessetes, més de 600 mil euros; però jo crec que és precisament
l’esforç que més podíem fer en una ciutat com Salou.
Finalment, en el capítol VI hi ha una transferència negativa de crèdit, per
finançar despesa ordinària de 168 mil euros.
En resum, estem en un moment com sempre passa, que l’estructura
pressupostària de l’Ajuntament de Salou és molt coneguda, les desviacions són
escasses, molt poques, i les que hi ha, són més que res de tipus tècnic, com és
la de la Seguretat Social. Tot plegat afecta un 2,2% sobre el total pressupostat.
Per tant es tracta de fer els ajusts comptables que són de rigor.
Pren la paraula el Sr. Contreras:
-Nosaltres votarem en contra.
402.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU,
PRESSUPOST GENERAL DE LA
CORPORACIÓ EXERCICI 2003. GHIA 5301
Vist el Projecte de Pressupost General de la Corporació , el programa
d’Inversions per l’any 2003, la relació de llocs de treball que es consideran
imprescindibles, les Bases d’execució i demés documentació.
Vist igualment el que disposen els articles 143 i següents de la Llei 39/88, de
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.
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I vista la proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per 12 vots a favor i 3 vots en contra del Grup Municipal Socialista,
el següent:
PRIMER.- APROVAR el Pressupost General Consolidat de 35.366.412€
resultant d’excloure les transferències internes, amb el desglossament següent:
DESPESES
Cap. I Despeses de personal
Cap.II Despeses en béns corrents i serveis
Cap.III Despeses financeres
Cap. IV Transferències corrents
Cap.VI Inversions reals
Cap.VII Transferències de capital
Cap.VIII Actius financers
Cap.IX Passius financers
TOTAL
INGRESSOS
Cap. I Impostos directes
Cap.II Impostos indirectes
Cap.III Taxes i altres ingressos
Cap.IV Transferències corrents
Cap. V Ingressos patrimonials
Cap. VI Alienació d’inversions reals
Cap.VII Transferències de capital
Cap.VIII Actius financers
Cap. IX Passius financers
TOTAL

10.120.280 €
11.140.603 €
484.601 €
562.806 €
11.083.122 €
0 €
0 €
1.975.000 €
35.366.412 €
14.391.375 €
1.427.000 €
8.697.255 €
3.548.658 €
1.370.237 €
0 €
2.195.453 €
0 €
3.736.434 €
35.366.412 €

SEGON.- Aprovar inicialment el Pressupost propi de l’Ajuntament amb el
següent detall de capítols:
DESPESES
Cap. I Despeses de personal
Cap.II Despeses en béns corrents i serveis
Cap.III Despeses financeres
Cap. IV Transferències corrents
Cap.VI Inversions reals
Cap.VII Transferències de capital
Cap.VIII Actius financers
Cap.IX Passius financers

9.309.632 €
10.002.093 €
484.000 €
1.027.296 €
11.074.711 €
0 €
0 €
1.975.000 €

TOTAL

33.872.732 €

INGRESSOS
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Cap. I Impostos directes
Cap.II Impostos indirectes
Cap.III Taxes i altres ingressos
Cap.IV Transferències corrents
Cap. V Ingressos patrimonials
Cap. VI Alienació d’inversions reals
Cap.VII Transferències de capital
Cap.VIII Actius financers
Cap. IX Passius financers

13.688.374 €
1.415.000 €
8.326.059 €
3.916.413 €
595.000 €
0 €
2.195.452 €
0 €
3.736.434 €

TOTAL

33.872.732 €

TERCER.- Aprovar el Pressupost General del Patronat Municipal de Turisme
amb el següent resum per capítols:
DESPESES
Cap. I Despeses de personal
Cap.II Despeses en béns corrents i serveis
Cap.III Despeses financeres
Cap. IV Transferències corrents
Cap.VI Inversions reals
Cap.VII Transferències de capital
Cap.VIII Actius financers
Cap.IX Passius financers
TOTAL

615.965 €
820.074 €
601 €
6.010 €
6.010 €
0€
0€
0€
1.448.660 €

INGRESSOS
Cap. I Impostos directes
Cap.II Impostos indirectes
Cap.III Taxes i altres ingressos
Cap.IV Transferències corrents
Cap. V Ingressos patrimonials
Cap. VI Alienació d’inversions reals
Cap.VII Transferències de capital
Cap.VIII Actius financers
Cap. IX Passius financers

0€
0€
0€
685.423 €
763.237 €
0€
0€
0€
0€

TOTAL

1.448.660 €

QUART.- Aprovar el Pressupost del Consorci del Parc Recreatiu i Turístic amb
el següent resum per capítols:
DESPESES
Cap. I Despeses de personal
Cap.II Despeses en béns corrents i serveis
Cap.III Despeses financeres
Cap. IV Transferències corrents

194.683 €
318.436 €
0 €
582.680 €
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Cap.VI Inversions reals
Cap.VII Transferències de capital
Cap.VIII Actius financers
Cap.IX Passius financers
TOTAL

2.401 €
0 €
0 €
0 €
1.098.200 €

INGRESSOS
Cap. I Impostos directes
Cap.II Impostos indirectes
Cap.III Taxes i altres ingressos
Cap.IV Transferències corrents
Cap. V Ingressos patrimonials
Cap. VI Alienació d’inversions reals
Cap.VII Transferències de capital
Cap.VIII Actius financers
Cap. IX Passius financers
TOTAL

703.001 €
.12.000 €
371.196 €
2€
12.000 €
0 €
1 €
0 €
0 €
1.098.200 €

CINQUÈ: Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost, que en número de 54
Articles, figuran en l’expedient i es donen aquí per reproduïdes.
SISÈ: Aprovar la relació de personal que figura en l’expedient en els propis
termes en que consta.
SETÈ.- Aprovar el Pla d’Inversions que figura en l’annex del Pressupost per un
import de 11.074.711 €.
VUITÈ.- a) Aprovar els llocs de treball de l’escala administrativa amb la
classificació, nivells de complements de destinació i nivell de complement
específic que figura en l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït.
b) Aprovar els llocs de treball de l’escala tècnica amb el nivell de complement
de destinació i complement específic, que figura a l’expedient i que es dóa per
íntegrament reproduït.
c) Aprovar els llocs de treball de la Policia Local amb el nivell de complement
de destinació i complement específic que figura a l’expedient i que es dóna per
íntegrament reproduït.
NOVÈ.- Exposar al públic el Pressupost aprovat inicialment seguint la
tramitació prevista a l’article 150 i concordants de la Llei 39/88, fins la total
eficàcia del mateix.
Pren la paraula el Sr. Otal:
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-Bé, el pressupost que presentem l’Equip de Govern, tots els grups polítics, per
l’exercici del 2003, està equilibrat en despeses i ingressos en 33.872.732 €
Respecte el pressupost d’enguany, de l’exercici de 2002, que eren 32,1, hi ha
un augment d’un 5%; una mica en la línia de cada any.
La despesa ordinària són 22,8 milions d’euros; suposa un augment d’un
11,3% la mitjana de tots els capítols respecte aquest exercici, i ara bé, si
prenem com a referència el que és la despesa consolidada amb aquest
expedient de modificació de crèdit i el primer que vam fer el mes de juny o
juliol, només suposa un augment d’un 2,8%; això quan a ordinari.
Quan a les inversions, són pràcticament les mateixes. Tenim una previsió
d’inversions d’11 milions d’euros, l’any passat eren 11,6, hi ha una petita
baixada d’un 5%.
Quan els ingressos ordinaris, la previsió que fem està equilibrada amb la
despesa, 22,8 milions, l’any passat eren 20,5, hi ha 2,3 milions de pujada, la
previsió, per tant, suposa un 10,5%. L’experiència ens diu que aquest
percentatge es queda curt, però he de dir que l’equip que preparem el
pressupost, ens agrada fer un càlcul prudencial dels ingressos, perquè ja hi
haurà temps, si s’acumulen, i el pas de l’exercici ens diu any rera any, que no
solament és el que preveiem sinó que hi ha una desviació significativa que
queda consolidada i legalment establerta amb la liquidació del pressupost, i
que, normalment aquesta desviació positiva l’apliquen a inversions o bé a
reduir el préstec.
Tres observacions respecte els ingressos, que com ja he dit és un càlcul
prudent i tenim la convicció que la pròpia dinàmica econòmica de la ciutat de
Salou permetrà liquidar més ingressos, això és el que ha vingut passant els
últims set o vuit anys.
També fer esment d’un assumpte que jo crec que és molt important i cal
ressaltar, aquest augment d’ingressos, una vegada més, ens vénen per altres
vies que no són les dels pobles normals. És a dir, als pobles normals si volen
tenir una pujada d’ingressos significativa, l’aconsegueixen mitjançant la pressió
fiscal; però a l’Ajuntament de Salou ja fa molts anys que pugem en torn a l’IPC,
però és que enguany hem congelat els impostos directes, les taxes han pujat
un 3,5 inclús la taxa d’aplicació universal de la població que és l’aigua
potable, pujava per sota de l’IPC, un 2,5.
Llavors l’augment està fonamentat en dos conceptes. Bàsicament és l’IBI, no
per la pujada, com ja he dit d’impostos, sinó pel creixement natural de la
població; puja un 1,1 milions d’euros respecte la previsió anterior; i 600 mil
euros de les aportacions de fons de l’Estat com a conseqüència de
l’actualització que estava dient. Això passen a ser tres milions. Jo recordo
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encara quan rebíem de l’Estat 160 o 170 milions, avui ja són 500, 3 milions
d’euros que tenim consolidats i assegurats.
Només aquests dos conceptes suposen un 60% dels ingressos ordinaris que té
l’Ajuntament de Salou.
A banda d’això, tot i que no ho hem reflectit clarament al pressupost, tenim la
convicció que el PPR 1 es posarà en marxa amb la vitalitat que va tenir el PERI
6, i els impostos i les taxes de construccions seran importants; però ja hi haurà
temps de carregar-ho a la liquidació de l’exercici.
Quan a les despeses, tot en conjunt, té un creixement de l’11%, i només d’un
2,8 % respecte la despesa consolidada, per tant, no és massa. El total eren
22,8 milions que es distribueixen de la següent manera:
El capítol I, de despeses de personal, passa de 8,4 de 2002, a 9,3, suposa un
augment d’un 10,5. Despeses de personal és una estructura que es manté molt
rígida, diria jo, els moviments són mínims, de fet no és per les places, no tenen
pràcticament repercussió pressupostària. Només es creen de noves places, en
l’organigrama, amb la seva dotació pressupostària 2 auxiliars administratius; en
relació al personal que actualment està treballant, aproximadament 300, dos
auxiliars i 3 policies interins per reforçar la vigilància d’estiu, això de creació
nova, serien 5 places, 3 d’elles a temps parcial. Es consoliden 3 places que ja
estan treballant i tenien dotació pressupostària, però que ara passen a
l’organigrama i serien 1 auxiliar administratiu de la policia, un aparellador i 1
operador d’informàtica, que ja estaven treballant, i s’amortitzen 4 places en el
transcurs de l’exercici de 2003, tres de la brigada, i un Cap de Negociat que
serà substituït per un auxiliar administratiu al departament de Tresoreria.
D’on ve l’augment? L’augment ve d’un compromís que té tot l’Equip de Govern
signat amb els treballadors de la casa, que es va signar el dia 19 de juliol, un
conveni que per fi el tenim i que avarca totes les qüestions laborals i que en
allò que respecta a consignació pressupostària tenia dos àmbits, la recuperació
de la pèrdua de poder adquisitiu haguda en aquest any que es farà efectiu amb
una paga el mes de gener; això sobre la massa salarial, efectivament té una
repercussió molt important; i en la previsió d’un creixement d’un 2%, pel 2003
que si sobrepassa l’IPC s’haurà de recollir en el 2004.
Una altra petita part d’aquesta pujada està en la consolidació de places que
han treballat parcialment l’any 2002 i que ara es pressuposten per tot l’any
natural; algun petit augment en hores extres… Bé, tot plegat, com he dit, 900
mil euros més, que suposa un 10,5.
El Capítol IV, com sempre, és el que té una pujada més gran, un 14%. Es
passa de 8,7 milions a 10. L’interventor, en el seu informe, diu que és el capítol
que reflexa millor, i és veritat, el creixement natural de la ciutat, en tots els
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ordres de la vida. I jo he anotat quatre factors de perquè creix: El primer és la
previsió de creació de nous serveis. Salou creix i és necessari posar a l’abast
dels ciutadans, per exemple, la nova pàgina web que tindrà un manteniment i
una conservació anual; una previsió molt important de posar en marxa un
servei de transport públic, amb una dotació inicial, tot i que està en una primera
fase de treball, de 90 mil euros; la Unitat Externa Compartida, un servei
educatiu molt important s’ha de pressupostar ara tot l’any. Tot això seria la
creació de nous serveis.
Una xifra molt important, 263 mil euros, és la previsió que nosaltres fem del
funcionament pel segon semestre de l’any 2003 del nou auditori. L’auditori
començarà a funcionar, és un equipament fonamental, i entre totes les
despeses de conservació, manteniment, personal… el dotem amb aquesta
quantitat, perquè nosaltres volem que sigui un equipament viu, que treballi i que
tingui, no solament una rendibilitat econòmica, sinó que la nostra obligació és
que tingui una rendibilitat social.
D’altra banda hi ha el lògic augment dels serveis que les empreses
concessionàries presten a l’Ajuntament i al poble de Salou: neteja, sanejament,
enllumenat… en fet un càlcul en torn al 3%.
En general, doncs, podem dir que aquest capítol té un creixement
pràcticament inevitable, no es pot evitar. I en aquest capítol m’agradaria fer
esment a un acte, i enguany més perquè s’ha concretat en xifres concretes, a
tot l’esforç de contenció i de responsabilitat de totes les àrees, regidories i
Patronat de Turisme, les quals les partides directes de gestió han estat d’una
pujada d’un 3%, que són la minoria, la majoria són partides tècniques que, de
fet, les estudien, adapten i finalment materialitzen els propis tècnics de la
casa. En aquestes partides hi ha de tot, tenen creixements superiors, però el
que són partides de gestió, tots, inclòs Gabinet de premsa, Cultura, Esports,
Ensenyament, Patronat de Turisme… tenen una pujada d’un 3%. A excepció
d’aquelles partides i aquells serveis que ja estaven consolidats pel 2003.
Quan a les despeses financeres, el capítol III, d’interessos, com he dit, tornem
a pressupostar pràcticament el mateix, tenim la convicció que serà menor però
que després podem aplicar per compensar crèdits, és a dir que estaria
estabilitzada; i pressupostem una mica més, una xifra significativament
superior, en amortitzacions un 10,4, tenint en compte que els crèdits que tenim
de l’any 2002 i el del 2000, que no els tenim utilitzats, siguin vius i comencin a
generar amortització.
El total previst de pagar entre interessos i amortitzacions de l’Ajuntament de
Salou, calculat bastant obertament, seran 2,5 milions d’euros, una mica
menys, que sobre una previsió de liquidació de 21 milions d’euros, surt la
càrrega financera, que l’oficial que podem dir ara serà d’un 11,6. Repeteixo que
és posar en relació dues variables: ingressos consolidats 21.026.000, amb les

22

despeses financeres 2,4 milions, així un 11,6; exactament en la línia d’altres
anys que estava en el 10,7, 11,5…
Respecte aquest capítol, com he dit, cal fer esment a un parell de coses, com
seria que l’Ajuntament de Salou, el romanent de Tresoreria ha evitat
materialitzar els crèdits dels anys 99 i 2001, mil milions de pessetes que no
hem hagut de demanar, que els hem assumit amb recursos propis. I
precisament una bona notícia: la setmana passada han baixat els tipus mig
punt, la qual cosa, evidentment, tindrà una repercussió directa en aquest
capítol.
El capítol IV de transferències de capital té una petita variació: passa de 944
mil euros a 1.027.000, és una pujada d’un 8,7%. Es manté, com diu
textualment l’Interventor, l’estructura
i les despeses, si bé hi ha petites
correccions en diferents aspectes, com entitats col·laboradores, o la Guàrdia
Civil, el que és l’allotjament per reforçar la seguretat a l’estiu, que abans
estaven al capítol II, passa al capítol IV, el Port de Tarragona, ajuts socials,
Consell Comarcal. I cal ressaltar l’esforç que continua fent l’Ajuntament en
potenciar aspectes fonamentals com és el Patronat de Turisme, que puja un
3,4%, fins a 540.000 euros.
Capítol d’Inversions. Ja he dit que era d’11.074.711 euros. Com diu l’Interventor
textualment al seu informe, reflexa una gran voluntat inversora, que ja es va
repetint al llarg dels anys, però que l’Equip de Govern, els tres grups polítics
que estem, considerem que no podem renunciar, Salou encara no està dotat
dels equipaments que nosaltres considerem bàsics, quant a quantitat i quant a
qualitat, per tant hi ha dos projectes estrella que s’emporten la majoria dels
recursos de l’Ajuntament, que no són pocs, i és el nou Ajuntament,
absolutament imprescindible, un Ajuntament pensat pel futur, per molt anys; i
el nou Auditori que serà un equipament extraordinari pel que és la ciutat de
Salou.
Per blocs caldria destacar un primer esforç, jo crec que molt important, amb
pràcticament 70 milions de pessetes, 470.000 euros, ve una primera dotació,
que serà plurianual però no podem encara dir si és un 30 o 40 % pel projecte,
que pràcticament està acabat a Madrid, que és el Camí de Ronda; és un repte
que tenim a Salou, l’hem d’aconseguir i tot i que s’ha negociat molt bé –després
faré esment en altres aspectes- és un projecte pràcticament acabat, articularà
tot el que és la façana marítima que quedava al Cap de Salou, la part més
bonica, i l’Ajuntament de Salou també haurà de fer el seu esforç. Estem parlant
de mils de milions de pessetes per expropiacions, l’ajuntament de Salou entrarà
en l’apartat d’expropiacions 400.000 euros.
Un pla important d’excel·lència turística conjuntament plantejat entre tres
administracions: l’Ajuntament de Salou, la Generalitat i l’Estat, amb 450.000
euros.
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L’auditori, que s’acaba el seu finançament inicial a expenses de liquidar, amb
2,4 milions d’euros. Aquí està la resta de la plurianualitat, que ja estava l’any
anterior, les assistències tècniques, l’equipament escenogràfic,etc. Acabaríem
amb un equipament que passa de mil milions de pessetes, en la qual
l’Ajuntament de Salou només ha tingut una subvenció de 100 milions, que és
molt important, però són més de mil milions de pessetes que assumeix
l’Ajuntament.
El nou Ajuntament continua el seu finançament en aquest exercici, que no
estarà acabat, anirà a cavall de tres exercicis a 1,5 milions d’euros, i s’inclou ja
el projecte per instal·lar tota la secció informàtica, amb aquest milió i mig.
Les quotes d’urbanització del PPR 1, que és un apunt comptable, perquè tal
com entra aquesta quantitat, que són 4 milions d’euros, sortiran, perquè
l’Ajuntament actua com a intermediari.
La pavimentació de carrers 207.000 euros.
Contribucions especials, per tot l’exercici es preveu 1.608.580 euros, si bé no
tota aquesta xifra anirà a càrrec dels contribuents, serà 1,2 milions, de la resta
es farà càrrec l’Ajuntament, contribuint així amb el 25%.
Després hi ha un paquet de varis on entra la policia, informàtica, cultura,
ensenyament, esports, que seria de 420.000 euros.
Com es finançaran les inversions? Doncs en 4 aspectes. Recursos propis de
l’Ajuntament un 33,8 %, que serien 3,7 milions d’euros; d’aquests recursos
propis, evidentment, la part més gran serà via préstec però no descartem la
possibilitat d’incorporar romanents líquids de tresoreria positius durant l’exercici
del 2003. Un 35,5 % suposen les quotes d’urbanització, que entren i surten. A
càrrec dels contribuents serà 1.206.435 euros, que seria un 10,8 %. I un
19,8%, amb 2,2 milions d’euros, que és una xifra molt important, va a càrrec de
la subvenció per a tres projectes: Pla d’Excel·lència Turística amb 300.000
euros per part de l’Estat i de la Generalitat; 603 mil euros de l’Auditori per part
de la Generalitat; i 1.292.000 euros que seria el primer termini dels 700 milions
que han d’arribar l’any 2003 de la Generalitat pel nou l’Ajuntament.
Fins aquí hem dit els projectes prioritaris que l’Equip de Govern té
contemplats pel 2003 i que tenen finançament afectat perfectament reglat. Però
l’Equip de Govern, els tres grups que formem part, teníem molts més
projectes, que també els consideràvem bàsics, importants, però siguem clars,
amb aquests dos projectes “faraònics” pel que és Salou com són el nou
Ajuntament i l’Auditori, doncs momentàniament no tenim possibilitat de
finançar-los, encara que nosaltres tenim la convicció, i ja s’ha començat a
treballar en aquest sentit d’aconseguir recursos extres, com ja s’ha fet en altres
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exercicis. Llavors tenim una sèrie de projectes, i el primer i més important i que
no renunciarem, és una llar d’infants, una llar gran, aproximadament per cent
nens, tant és així que ho tenim contemplat al pressupost amb partides
ampliables. Tenim voluntat de posar en marxa, amb una quantitat important, tot
el que és el Pla Parcial 03, que donaria sortida a tot el que és el Salou de
Ponent, tota la zona hotelera. I tenim peticions de totes les Regidories amb
diferents obres d’arranjament, de la biblioteca, la piscina, la masia catalana.
Per això, repeteixo, que des de l’àrea de Governació i conjuntament amb l’àrea
de Promoció Econòmica, ja s’ha posat fil a l’agulla per disposar de recursos
propis com a conseqüència de la possible obtenció de les finques que
estrictament es poden urbanitzar, del PPR 1, ja que la reserva d’altres finques
per equipaments i zones verdes, ja estan fetes. Jo crec que això molt aviat serà
una realitat, en qüestió de dos o tres mesos s’ha de fer el tràmit administratiu i
immediatament des de promoció econòmica donar-li la publicitat als mitjans de
comunicació i amb el directori d’empreses que tenim.
En resum. Quan a la despesa, té una tendència al creixement continguda en la
línia d’altres anys, un creixement en torn a l’11%, sobre tot deguda al
creixement natural de la ciutat que exigeix i requereix nous serveis i noves
inversions.
La tendència al creixement és també en la línia d’altres anys, un 11 o 12% més,
tot i que després es consolida, inclús es fa més gran. Continua l’esforç inversor
molt important i amb moltes possibilitats de complementar-ho amb recursos
extres.
Jo crec que si aconseguim materialitzar tot el que és el projecte de l’Equip de
Govern de les Inversions, podríem dir que a Salou hem acabat una fase
històrica de dotar-se dels equipaments, tant en quantitat com en qualitat, que
necessitava. El que passa és que si el poble va creixent, evidentment s’han de
desdoblar alguns serveis, i en això estem.
Pren la paraula el Sr. Contreras:
-Sr. Alcalde, amb el seu permís. Sr. Otal, escuchada la explicación sobre los
presupuestos, larga y detallada que ha hecho usted, evidentemente no
entraremos en detalle de los mismos, ya que, a parte de la exposición que
acaba de realizar, hemos tenido la oportunidad de debatirlos en las diferentes
comisiones informativas de Hacienda.
Si que es verdad que hay algunas apreciaciones que desde este grupo
municipal desearíamos realizar, y una es en cuanto a los ingresos ordinarios, la
partida del IAE, contemplada, que no decimos que esté mal contemplada, sino
contemplada en los presupuestos como ingresos ordinarios y que todos
sabemos que a partir del mes de enero del año 2003, Salou aproximadamente
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perderá, en principio, alrededor de un millón de euros del 1.220.000 que se
ingresaron en el 2002.
Todos sabemos
que hasta el momento se está hablando de unas
compensaciones para los municipios por esta pérdida del IAE, pero la realidad
es que no sabemos que compensaciones tendrán los municipios; si que hay
algunas expresadas en algunos medios de comunicación como puede ser las
subidas hasta el 25% del impuesto de circulación para aquellos municipios
menores de 100.000 habitantes, y otras más. Pero lo que si que consideramos
que difícilmente se recuperará los cargos previstos que había en el 2002.
Por otra parte otra de las apreciaciones era los ingresos indirectos que en
principio usted nos ha dicho que hay buenas perspectivas para ellos, pero en
el año 2002, había presupuestado 1.200.000 y bajaron a 1.000.000 y para este
año 1.600.000; es simplemente una apreciación que de alguna manera puede
variar sustancialmente lo que son los ingresos ordinarios.
En cuanto al capítulo de gastos ordinarios, nosotros tenemos la convicción de
que los gastos ordinarios tienen inercia a subir mucho, de que desde el primer
ejercicio de esta legislatura reclamamos la posibilidad de trabajar dentro de un
plan cuatrineal, como una herramienta de control del gasto y desequilibrio
presupuestario que garantizase a la vez el cumplimiento de los objetivos de la
estabilidad presupuestaria.
En cuanto a las inversiones, pues usted ya las ha explicado muy
detalladamente, y una vez más como bien ha dicho hay grandes proyectos que
unos están en marcha y otros se van a iniciar y nosotros evidentemente
estamos a favor de todos aquellos proyectos que signifiquen una mejora de la
calidad de vida del ciudadano de Salou, y en definitiva una imagen. Pero
también debemos contemplar, como así nosotros queremos indicar, que a
veces esto se traduce en bastantes más gastos ordinarios, por lo tanto lo que
es el endeudamiento del Ayuntamiento en cuanto a la carga financiera, antes
se ha reflejado poco más de un 11% cuando en el informe que tenemos
nosotros refleja un 15%. En el año 2002 estaba en torno al 10% y el informe
que tenemos refleja un 15%, lo cual es significativo
Decir una vez más, en cuanto a las inversiones, en el capítulo de préstamos,
en estos momentos no sé si estamos dentro de la ley presupuestaria en cuanto
al porcentaje que puede pedir el ayuntamiento, no sé si estamos dentro o
cerca, y resaltar lo que son las contribuciones especiales, una vez más. Y en
definitiva nosotros creemos que para el 2003, la partida de los ordinarios, a
pesar de que desde los ingresos ordinarios a la liquidación siempre hay esa
variación que nos ha indicado, pero si que consideramos que este año,
realmente, va a ser una partida indeterminada de ingresos
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Por lo tanto en base a lo expuesto, a lo que hemos escuchado a usted y
hemos debatido, este grupo municipal no votará a favor los presupuestos para
el 2003.
Pren la paraula el Sr. Otal:
-Molt breument. Apartat d’ingressos. Nosaltres tenim la convicció que els
ingressos, i l’experiència ho demostra, es compleixen bé, el que no podem dir
és exactament en quins termes.
Del tema del IAE, efectivament tots els Ajuntaments estan preocupats, perquè
en un principi, amb la nova Llei d’Hisendes Locals es generaven uns moments
d’inseguretat jurídica i financera, ha hagut molt de debat, hem tingut informació
de l’Associació i de la Federació de Municipis, i li puc dir i m´ho han confirmat
que s’ha arribat a un acord; hi ha una acta oficial, en la qual tots, absolutament
tots els Partits Polítics han estat d’acord, i en la qual es diu que els
Ajuntaments tindran unes compensacions per la possible pèrdua en el seu
padró.
Nosaltres tenim un estudi de Salou on del Padró que teníem de 180 milions de
pessetes… Perquè el IAE no desapareix, el que fa és reduir-se per segons
quins contribuents. Doncs de 180 només en tindríem 30. Efectivament tindríem
una pèrdua de 150 milions. Tenim la convicció, perquè està aprovat per tots els
partits, que d’alguna altra manera se’ns compensarà perquè a l’administració
local, que és la més propera al ciutadà, no se li pot restar una font de
finançament important, encara que el cas de Salou seria menys important que
a altres pobles, sí que a tothom li vindrà malament perdre 100 milions de
pessetes, però tenim la convicció que tindrem una compensació.
També s’ha de dir que aquesta Llei d’Hisendes Locals preveu la possibilitat
que en el primer trimestre natural de l’any següent, modificar les ordenances
fiscals en tot el possible, en diferents aspectes, des de l’impost d’obres i
construccions, les taxes, l’IBI… s’haurà de mirar com es materialitza això. El
que sí puc dir és que molts ajuntaments han aprofitat, encara que aquesta llei
no està vigent, és a dir que aquest crèdit de 3,7 milions, teòric, de recursos de
l’ajuntament, es podria demanar perfectament, el reglament no està vigent, i
per tant no passaria res.
Però és que tampoc vol dir que amb la nova llei els ajuntaments no puguin
finançar-se per damunt dels ràtios que ells estableixen, sinó que, -ja ho sap,
perquè li va dir l’Interventor- s’hauria de fer un pla específic de finançament,
amb una sèrie de compromisos i enviar-ho a Madrid, a un departament, perquè
donessin la possibilitat d’endeutar-se fora de l’establert. El que no sembla lògic
és que restin recursos als ajuntaments, i més quan progressivament van
assumint cada vegada més responsabilitats i més obligacions que no els
pertoca, i paral·lelament reduir el finançament… això no pot ser, i així s’ha
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aprovat amb la Federació i Associació de Municipis, en la negociació que han
tingut. Sembla que això queda garantit, però en qualsevol cas, estem una mica
com tothom.
En el tema d’ingressos, recordi que li vaig dir que en l’apartat de l’IBI que
havíem pressupostat 10,5 milions d’euros, en l’última revisió al departament
d’Urbana, hi havia 200 mil euros més, llavors no és 10,5 sinó 10,7, i aquesta
pujada la baixem d’ingressos més indeterminats que no són via padró com pot
ser l’impost de construccions i les taxes, que quedaven per comptes d’1,6 a
1,4, i de 16.000 euros a 625.000 en les taxes. És clar, que 1,4 és molt? Pot
ser, sempre és una dada que no la tenim via padró, i pot quedar una mica
indeterminada.
Quan a les despeses, pugen, ja ho he dit que sí, que pugen, però els serveis
creixen, la població creix… És que jo, a vostès, el Partit Socialista, quan posem
en marxa a través de Cultura, d’Esports, d’Ensenyament… nous serveis,
doncs com no podia ser d’altra manera vostès ho consideren necessari i
imprescindible, jo no els he vist votar en contra d’un projecte de funcionament
que vagi adscrit, per exemple, al capítol II, ni al capítol IV de transferències de
capital i inversions. És clar, no tenim una “varita màgica”, això té repercussió en
la pujada de la despesa. I és que és natural, no estem creixent un 30% o un
20%, estem creixent un 10 o un 12. Recordi que el creixement net de Salou és
en torn a 800 i 1000 persones, estem passant dels 17.000 habitants. Clar, el
creixement demogràfic va a la par del creixement de despesa.
Les inversions? Sí, ser ambiciós en inversions suposa afrontar-ho amb més
recursos. Els recursos són els que són, hem d’anar al préstec; anar al préstec
suposa augmentar la càrrega financera, però el mateix que li he dit en la
despesa ordinària, digui'm que no fem, del projecte d’inversions. Perquè bé,
està pujant molt, el préstec s’ha de reduir… però no fem això, això i això.
Nosaltres, tot l’Equip de Govern tenim la ferma voluntat de fer el que hem dit.
La càrrega financera, d’un 15%, ja li vaig comentar, a mi em va semblar que no
estava ben expressada sintàcticament, jo li he dit que és un 11% i formalment i
legalment és un 11, el que passa que l’Interventor feia referència, com és la
seva obligació, a la projecció de despesa financera que es pot donar quan
aquests crèdits estiguin tots en marxa, recordi que això va complementat amb
el pla quatrienal, que vam presentar al programa d’inversions.
I bé, ja li he dit que els préstecs, tot i que la Llei d’Hisendes Locals preveu això,
no és l’única manera, sinó que permet demanar més préstecs amb uns
quadres financers.
Diu el Sr. Contreras:

28

-En cuanto al tema del IAE que ha comentado el acuerdo con la Federación de
Municipios y demás, en principio a Salou parece ser que no le afecta mucho,
pero si que, si no estamos mal informados, seria con presupuestos o con
números del año 99, por lo tanto si que habría una pérdida significativa.
Y si que es cierto que la reforma de Haciendas Locales contempla la
posibilidad de que en el primer trimestre del año se varíen algunas ordenanzas
fiscales; lo que si que es cierto que esto se traduciría en un incremento de la
presión fiscal.
En cuanto al tema de inversiones, evidentemente, los proyectos los
materializan ustedes, no los hacemos nosotros los proyectos, ni hacemos el
plan de proyectos, si que ahora hay reflejado un plan cuatrienal de proyectos,
que nos parece adecuado, pero que al final yo tampoco se como se podrán
financiar, si al final habrá alguna venta de terrenos municipales o demás.
Simplemente decirle esto, sí que es cierto que nosotros votamos los proyectos,
y sobre todo aquellos deportivos y culturales y alguno más que nos parecen
prioritarios. Nos hubiera gustado que el proyecto que ustedes presentan aquí,
de la guardería municipal, haberlo votado el primer año de legislatura, porque
considerábamos que era un proyecto muy necesario y prioritario para Salou,
pero no este año, no se si será consecuencia de las elecciones del año que
viene, pero bueno. Consideramos que es uno de los proyectos prioritarios que
se deberían haber hecho antes.
500.-ASSUMPTES DE SERVEIS PÚBLICS
501.-INICI I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT PER A LA
CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DELS SERVEIS DE
NETEJA, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS PARCS, JARDINS
PÚBLICS I ALTRES ZONES VERDES MUNICIPALS, PODA VIÀRIA,
SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE FLORS I ARBRAT I INSTAL.LACIÓ
I MANTENIMENT DE SISTEMES DE REG
Vist que el contracte de neteja, manteniment i conservació dels parcs, jardins i
altres zones verdes públiques del municipi signat amb l’empresa “Jardineria y
Riegos Azahar, S.A.”, en data 30 de gener de 1997, finalitza la seva vigència el
proper 31 de desembre de 2002, una vegada esgotades les dues pròrrogues
anuals que en la clàusula cinquena del mateix (artícle 3 del Plec) es
contemplen.
Atès que l’adjudicació d’un nou contracte i l’inici de la seva execució està
prevista per més enllà d’aquesta data, concretament per a l’1 de març de 2003.
Atès que és voluntat de l’Ajuntament incloure dins de la licitació els serveis de
poda viària, instal.lació i manteniment de sistemes de reg i el subministrament i
plantació de flors i arbrat, prestacions que no es contemplaven en l’objecte del
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contracte abans esmentat i que obligaven a realitzar contractacions parcials per
tal de dur-les a la pràctica, fet que comportava haver de negociar amb un ampli
ventall d’empresaris, assumir una considerable càrrega de treball al tramitar
una pluralitat d’expedients de contractació i a la vegada soportar unes
condicions econòmiques que en molts casos podrien millorar-se, aspectes que
s’entén que es podrien evitar amb la participació d’una única empresa,
suficientment capacitada per donar resposta a les diferents necessitats que es
plantejen a la Corporació en matèria de jardineria.
Vistos el Plec de Clàusules Administratives Particulars i d’Explotació i el Plec
de Prescripcions Tècniques que han de regir aquesta contractació elaborats
ambdós pel Departament de Governació - Serveis.
Atès que el Plec de Clàusules Administratives Particulars i d’Explotació ha estat
informat favorablement pel Secretari i l’Interventor municipals, en compliment
del què disposa l’article 268.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya.
Atès que la competència per contractar la gestió d’aquests serveis públics
correspon al Ple de la Corporació, a l’empara del que disposa l’art. 22.2.n) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció
introduïda per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, al tractar-se d’una concessió
plurianual de duració superior a 4 anys, en concret, 8 anys, amb els
consegüents compromisos de crèdits que al llarg de la seva vigència ha
d’adquirir l’indicat òrgan de contractació.
A la vista de tot l’exposat, i de la proposta de la Comissió Informativa de
Serveis Públics, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
Primer.- Iniciar i aprovar l’expedient ordinari per a la contractació, en règim de
concessió, dels serveis públics de neteja, manteniment i conservació dels
parcs, jardins públics i altres zones verdes municipals, poda viària,
subministrament i plantació de flors i arbrat i instal.lació i manteniment de
sistemes de reg. Així mateix, aprovar el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i d’Explotació i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir
l’esmentada contractació i que es transcriuen íntegrament en aquest acord.
Segon.- Disposar l’obertura del procediment obert i la forma de concurs per a
l’adjudicació de l’esmentat contracte, publicant-se els anuncis de licitació en el
DOGC i en el BOPT.
Tercer.- Autoritzar les despeses derivades d’aquesta contractació amb càrrec
al pressupost de l’any 2003 i assumir el compromís de consignar en els
pressupostos dels successius exercicis en que tingui vigència aquest contracte,
els crèdits suficients per atendre les despeses derivades de la seva execució.
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Quart.- El Ple municipal, com a òrgan de contractació competent, delega en la
Comissió de Govern la facultat de resoldre el concurs i adjudicar el present
contracte, atesa la necessitat d’accelerar l’actual procediment de contractació,
sense que aquesta delegació impliqui l’atribució de cap altra de les potestats
contractuals que corresponen al Ple.
Cinquè.- Prorrogar, a partir del dia 1 de gener de 2003, el contracte de neteja,
manteniment i conservació dels parcs, jardins i altres zones verdes públiques
del municipi subscrit amb l’empresa “Jardineria y Riegos Azahar, S.A.” fins a la
data d’inici de l’execució del nou contracte per part de l’empresa que resulti
adjudicataria del present concurs, en les mateixes condicions prestacionals que
han regit fins a la data.
Sisè.- Donar a aquest procediment de contractació la tramitació reglamentària i
notificar el present acord a l’empresa “Jardineria y Riegos Azahar, S.A.”.
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, poden
interposar recurs contenciós administratiu, davant de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2
mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent de la seva notificació.
502.-INICI I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT PER A LA
CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DEL SERVEI DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS EMISSARIS SUBMARINS DEL
TERME MUNICIPAL DE SALOU
Vist que la Comissió Informativa de Serveis Públics, en data 16 de gener de
2002, va proposar, atenent a l’atípica i anormal situació en que es troben les
diverses concessions afectes al sanejament municipal, que s’iniciesin els
oportuns expedient de contractació, als efectes d’adjudicar els serveis de
manteniment i conservació que li són propis.
Atès que el Ple municipal, de data 24 d’octubre de 2002, ja va aprovar
l’expedient ordinàri per a la contractació dels serveis de manteniment i
conservació de les xarxes de clavegueram i pluvials, instal.lacions
electromecàniques de bombament i execució de noves escomeses particulars,
correspon ara iniciar els tràmits per a l’adjudicació del servei de manteniment
dels emissaris submarins.
Vistos el Plec de Clàusules Administratives Particulars i d’Explotació i el Plec
de Prescripcions Tècniques que han de regir aquesta contractació elaborats,
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respectivament, pel Departament de Governació – Serveis i pels STM
d'Enginyeria.
Atès que el plec administratiu ha estat informat favorablement pel Secretari i
l’Interventor municipals, en compliment del què disposa l’article 268.2 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que la competència per contractar la gestió d’aquests serveis públics
correspon al Ple de la Corporació, a l’empara del que disposa l’art. 22.2.n) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció
introduïda per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, al tractar-se d’una concessió
plurianual de duració superior a 4 anys, en concret, 8 anys, amb els
consegüents compromisos de crèdits que al llarg de la seva vigència ha
d’adquirir l’indicat òrgan de contractació.
A la vista de tot l’exposat, i de la proposta de la Comissió Informtiva de Serveis
Públics, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
Primer.- Iniciar i aprovar l’expedient ordinari per a la contractació, en règim de
concessió, del servei de manteniment i conservació dels emissaris submarins
del terme municipal de Salou. Així mateix, aprovar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i d’Explotació i el Plec de Prescripcions Tècniques
que han de regir l’esmentada contractació i que es transcriuen íntegrament en
aquest acord.
Segon.- Disposar l’obertura del procediment obert i la forma de concurs per a
l’adjudicació de l’esmentat contracte, publicant-se els anuncis de licitació en el
DOGC i en el BOPT.
Tercer.- Autoritzar les despeses derivades d’aquesta contractació amb càrrec
al pressupost de l’any 2003 i assumir el compromís de consignar en els
pressupostos dels successius exercicis en que tingui vigència aquest contracte,
els crèdits suficients per atendre les despeses derivades de la seva execució.
Quart.- El Ple municipal, com a òrgan de contractació competent, delega en la
Comissió de Govern la facultat de resoldre el concurs i adjudicar el present
contracte, atesa la necessitat d’accelerar l’actual procediment de contractació,
sense que aquesta delegació impliqui l’atribució de cap altra de les potestats
contractuals que corresponen al Ple.
Cinquè.- Ordenar a l’empresa “OICSA, S.A.”, actual concessionària del servei,
la continuació i regularitat en la seva prestació fins que un nou contractista es
faci càrrec de la gestió del servei, tal i com disposa l’artícle 24 del Plec de
condicions que regeix el contracte signat en data 15 de gener de 1992.
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Sisè.- Donar a aquest procediment de contractació la tramitació reglamentària i
notificar el present acord a l’empresa “OICSA, S.A.”.
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, poden interposar
recurs contenciós administratiu, davant de la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos comptats a partir
del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
600.-ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
700 .- TORN OBERT DE PARAULES
Pren la paraula el Sr. Ferran:
-Jo tinc un assumpte que crec que tots pensem que és urgent. Tots sabem la
catàstrofe de Galícia, i que això va per llarg, i cada dia veiem el mateix, a la
premsa, als diaris, i no sabem quant pot durar. Per tant, en aquest moment, us
dic que estem preparant un estudi del que podem fer per ajudar a la gent d’allí,
els pescadors i els del litoral afectat per aquesta famosa marea negra de
Galícia. Ja ho anirem comentant el més ràpid possible, però com em sembla
que la cosa va per llarg, tenim temps de sobre de fer-ho, per pensar bé que és
el que podem fer que sigui el més efectiu possible i no simplement una simple
presència que, de vegades, només es va a fer nosa i no serveix per a res. Crec
que s’ha de pensar bé i amb això estem i ésser efectius amb les possibilitats
que el nostre Ajuntament pugui.
Pren la paraula el Sr. Banyeres:
-Només una indicació. Bé al fil que ens vam enterar abans d’ahir que aquest
seria un ple ordinari. En aquest any, dels 12 plens programats, només 3 s’han
celebrat el dia i hora fixada, és a dir, l’últim dijous del mes a les 7 de la tarda.
La resta, els altres 9, han estat traslladats a un altre dia. Són molts els
ciutadans que han intentat assistir a plens i que per aquest motiu s’han trobat
que no es celebraven en la data establerta. Això crea un malestar en alguns
que estan interessats pels temes que aquí es debaten, perquè es troben que
no és el dia i que ja s’ha fet o es fa en un altre moment.
Sr. Banyeres, li vull fer una pregunta: quan vostè em diu una cosa d’aquestes
sempre em parla de molta gent, quants són molta gent? Quanta gent ve als
plens? Si veiéssim que venen 200 persones als plens… Com plens a la
primeria de la democràcia, que es feien a Vila-seca i no hi cabien i hi havia gent
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per les escales, llavors si ho canviaves i no deies res, sí que podia ser negatiu;
però aquella efervescència i tot el que hi havia en aquell moment era la novetat
de la democràcia, això ha passat a la història i vénen quatre persones que de
vegades se’ls diu que vinguin. Si això passés aquí que féssim anar molt
malament a molta gent… però com jo sempre veig la mateixa gent, no sé pas
que no estiguin informats, algú o altre els deu informar. És que vostè sempre
em parla de gran quantitat de gent, no sé que és gran quantitat de gent, 500 o
1000 persones, o 200. Jo em refereixo als que hi cabem en aquesta sala i
sobren cadires cada dia, sigui el dia que sigui. Que pel demés potser s’hauria
de complir? Quan es fa no és perquè sí, per marejar ningú, es fa perquè hi ha
alguna cosa a punt de posar-la a l’ordre del dia però no està acabada, i no
tornarem a fer un ple extraordinari al cap de tres dies. Perquè després tindrem
una crítica per un altre costat. Ara, si hi ha una cosa urgent, es farà sempre que
convingui, però per capritx no s’han de fer plens extraordinaris, i això de que
variï algun dia, mentre sigui pràcticament l'última setmana de més… i està
fonamentat per això, per fer falta algun document o alguna cosa dels centenars
que es fan en aquesta casa, doncs que no està acabat i en dos dies més pot
estar-ho.
Jo li he de dir una cosa, no li demano que faci plens extraordinaris, en tot cas,
això és el que vostè pot sospitar, i si convé ho farà, això el que vostè cregui. Jo
l’únic que li dic, i que per descomptat no és un tema de quantitat, és un tema,
inclús, de respecte al ciutadà que pot estar interessat, si inclús una persona,
l'única que pugui estar interessada perquè cregui que és un dia, vingui i no es
faci… Jo entenc que, esporàdicament un ple podria no celebrar-se en el
moment que està fixat, i per necessitats o per obligacions no s'ha pogut
celebrar, però que escoltim, que dels 12 plens, 9 s’hagin fet fora de la data, i 3
només en el seu moment, doncs no hi ha dubte que si no és possible que
siguin molts, que tampoc sé quants, el que sí és veritat que encara que fos un,
valdria la pena tenir-ho en compte, és un tema de respecte als ciutadans. I a
més, jo penso que és un tema d’ordre, de començar perquè l’Ajuntament sigui
el primer que si es pren la determinació de fer-ho un dia, doncs que es faci en
el dia i l’hora. Crec que és un tema de donar exemple.
Prenem bona nota i el dia que es canviï la data li faré saber de seguida.
I
no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència,
s’aixeca la sessió essent les 19:55 hores, del dia al começament assenyalat, de
la qual cosa jo, el Secretari general, en dono fe i estenc la present acta, que
firmo amb el Sr. Alcalde.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

