


















NOUS AJUNTAMENTS

La primera d’aquestes grans àrees, la
d’Hisenda, estarà dirigida per Xavier
Farriol, que es manté en el càrrec. També
repeteix Manuela Moya com a
responsable de l’àrea d’Urbanisme, que
ara agafa més pes i assumeix també les
competències de serveis públics. La
secció de Serveis a les persones, que
engloba ensenyament, cultura, ocupació
i esports queda en mans del democristià
Josep Toquero.
La incorporació més rellevant d’aquest
organigrama és Xavier Graset. El jove
regidor, que abans era president del
Patronat de Turisme i responsable de
festes, guanya pes polític i assumeix la
direcció de l’àrea de Serveis generals i
seguretat pública. Assumeix, així, les
competències de governació, salut,
guàrdia urbana i comerç.

Plenes competències de la junta de
govern local
En aquest mandat la junta de govern
local, que és el principal òrgan de presa
de decisions, està formada per l’alcalde
i set tinents d’alcalde. Repeteixen Xavier
Farriol, Manuela Moya, Josep Toquero,
Josep Maria Pujals, Esmeralda Núñez i
s’hi incorporen Xavier Graset i Miguel
Ángel Almansa.
La junta de govern local es reunirà
periòdicament cada dilluns al matí.
L’àmplia majoria absoluta de l’equip de
govern ha permès que el ple li delegui la
majoria de decisions importants que es
prenen al municipi.
Així, la junta de govern s’encarregarà de
la licitació i adjudicació d’obres i serveis,
fins i tot en aquells casos que se superin
els 6 milions d’euros de pressupost.
També tindrà potestat per vendre o
permutar béns municipals, sempre que
no superin el 20% dels recursos ordinaris.
A més, la junta de govern podrà regular
i modificar els preus públics en funció de
les ordenances municipals.

Altres competències que li han estat
transferides són la concertació
d’operacions de tresoreria, la defensa
jurídica de la corporació i la sol·licitud i
atorgament de subvencions.
El ple, integrat ara per 21 regidors, seguirà
reunint-se l’últim divendres de cada mes
a les nou del vespre.

Noves regidories
L’ampliació de l’equip de govern, s’ha
passat d’11 a 15 regidors, ha propiciat la
creació de noves carteres que
assumiran alguns dels regidors que
s’estrenen a l’Ajuntament.
Entre aquestes hi ha la de Noves
Tecnologies, liderada per José Manuel
Garcia Varo. També s’ha creat una
regidoria específica d’Universitats i
Excel·lència, amb voluntat de reforça els
vincles amb la URV i els serveis que té
al municipi. La dirigirà Montserrat Garcia
Estopà. D’altra banda, Vila-seca estrena
una regidoria específica en Polítiques
d’Igualtat, que portarà Natàlia Güell.
Per tal de fomentar l’activitat econòmica
i donar eines a les persones en atur
s’han implantat les regidories de
Formació continuada i d’Activitats
industrials i comercials que coordinaran
Maria Sans i Francisco Jiménez
respectivament.

El paper de l’oposició
Tenint en compte l’aclaparadora majoria
absoluta de l’equip de govern i les

competències que han estat transferides
a la junta de govern local –qüestions que
no caldrà que passin per plenari- el paper
de l’oposició, amb només 6 regidors,
resultarà difícil i molt residual.
Estarà present, això si, en les diferents
comissions informatives en què es
debaten els temes més rellevants de
cadascuna de les àrees de l’Ajuntament.
El PSC hi tindrà dos representants i el PP
un. N’és l’excepció la comissió especial
de Planificació estratègica i sostenibilitat
formada per un únic regidor de CiU, el
portaveu del PSC i el portaveu popular.
El portaveu socialista seguirà sent Alberto
Miñambres i el del PP, Jordi Camarassa.

Austeritat en les retribucions
El ple de l’Ajuntament del 5 de juliol
també va donar el vist-i-plau a les
retribucions dels càrrecs electes. Donada
la situació econòmica, s’ha optat per una
política d’austeritat. Les retribucions
baixaran entre un 1 i un 4% de mitjana.
D’aquesta manera es vol evitar que
l’increment en el nombre de regidors es
tradueixi en una pujada del pressupost
d’aquesta partida.
Així, els regidors de l’oposició percebran
un màxim de 8.500 euros anuals, 14.000
els portaveus dels grups. Els membres
de la junta de govern tenen assignat un
sou màxim de 17.500 euros, mentre que
els presidents de les comissions
informatives o patronats percebran
23.000 euros. L’excepció és la comissió
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PER ANNA PLAZA

El ple de l’Ajuntament, celebrat el passat 5 de juliol, va aprovar l’organigrama del
nou equip de govern municipal. Aquest s’estructura en quatre grans àrees:
Hisenda i promoció econòmica; Urbanisme, medi natural i serveis públics;
Serveis a les persones i relacions cíviques i Serveis Generals i seguretat pública.
El plenari també va aprovar baixar les retribucions dels càrrecs electes entre un
1 i un 4%. Amb aquesta mesura es vol evitar que el major nombre de regidors (s’ha
passat de 17 a 21) repercuteixi en les arques municipals.
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informativa d’Hisenda, en què el seu
president, Xavier Farriol, pot arribar
fins a un sostre de 25.000 euros.
En cas, que els regidors optin per
cobrar només per assistència,
percebran 380 euros pel ple i 332
per les juntes i comissions. A més,
s’ha establert una quantitat de 180
euros per l’assistència a òrgans de
representació externa.
En aquest mandat hi ha dos regidors
de l’equip de govern que tindran
dedicació exclusiva. Són Manuela
Moya, titular d’Urbanisme, que
cobrarà 51.500 euros bruts i Josep
Toquero, cap de l’àrea de Serveis a
les persones, que en percebrà
47.588.
L’alcalde, que també és president
de la Diputació, ha renunciat al seu
sou, tal com és perceptiu per llei.
També ha renunciat a percebre una
assignació per assistència a plens
i a juntes.
D’altra banda, cada grup municipal
comptarà amb un pressupost fix de
900 euros, als quals cal afegir 900
euros més per cadascun dels
regidors que tingui. Aquests diners
s’han de destinar al funcionament
del grup.
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Alcalde: Josep Poblet
Hisenda i Promoció econòmica: Xavier Farriol
Urbanisme, Medi natural i Serveis públics: Manuela Moya
Relacions ciutadanes, Cultura i Dinamització laboral: Josep Toquero
Governació i Serveis generals: Xavier Graset Morell
Salut pública i Comerç: Josep Maria Pujals
Ensenyament i Benestar social: Maria Àngels Ponce
Joventut i Esports: Francisco José Almazán
Assumptes del nucli de la Pineda: Esmeralda Núñez
Assumptes del nucli de la Plana: Miguel Ángel Almansa
Formació continuada i Promoció educativa: Maria Sans
Activitats industrials i comercials: Francisco Jiménez Rojas
Universitat i Excel·lència: Montserrat Estopà
Noves Teconologies: José Manuel Varo
Polítiques d’igualtat: Natàlia Güell

Assistència a ple: 380 euros
Assistència a juntes i comissions: 332 euros
President de la comissió informativa d’Hisenda: 25.000 euros
Presidents de comissions informatives o patronats: 23.000 euros
Regidors de la junta de govern local: 17.500 euros
Regidors delegats: 14.000 euros
Regidors portaveus dels grups municipals: 14.000 euros
Regidors: 8.500 euros
Dedicacions exclusives:

- Regidora de l’àrea d’Urbanisme: 51.500 euros
- Regidor de l’àrea de Serveis a les persones: 47.588 euros
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L’alcalde de Salou, Pere Granados, va signar el
passat 16 de juny els decrets d’alcaldia per tal
de delegar les competències i distribuir les àrees
entre els regidors que conformen el nou govern
municipal d’aquesta sisena corporació, amb set
regidors de CiU i 4 del PP. L’alcalde mantindrà les
àrees de Participació ciutadana, Protocol i
Comunicació en els tres primers anys i després
l’alcaldia serà per al popular Mario García, mentre
que les regidories passen a distribuir-se de la
següent manera:

Pere Granados Carrillo: ALCALDIA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, PROTOCOL I COMUNICACIÓ
Marc Montagut Prats: REGIDORIA DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI
Jesús Barragán Pascual: REGIDORIA DE GESTIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, I NOVES TECNOLOGIES
Júlia Gómez Mesonero REGIDORIA DE PLATGES, QUALITAT AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT; REGIDORIA D’ENSENYAMENT I INFÀNCIA
María José Rodríguez Andrades: REGIDORIA DE CULTURA I FESTES; MANTENIMENT URBÀ, SERVEIS I VIA PUBLICA; SALUT PÚBLICA
Felip Ortiz Martínez: REGIDORIA D’ESPORTS, JOVENTUT I LLEURE
Benet Presas Sureda REGIDORIA DE TURISME  

Les regidories i responsabilitats adscrites al grup municipal del PP són:
Mario García Vidal: REGIDORIA DE SERVEIS INTERNS, CONCESSIONS I PATRIMONI
Pedro Lavilla Heras REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL
Reyes Pino Mota: REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, MERCATS I CONSUM
 Marc Alarcón Peralta: REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL I MOBILITAT




