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Acta de la sessió AYT/PLE/3/2015
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MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 25 DE MARÇ DE 2015.
****************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 19:00 hores del
dia 25 de març de 2015, es reuneix el Ple de l’Ajuntament presidit pel Sr. PERE GRANADOS
CARRILLO, com a Alcalde-President, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra

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

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

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

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

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Bé, degut a la qüestió extraordinària de que la certificació per part de la Junta Electoral ha
arribat aquest migdia, l’acreditació de la regidora que prendrà possessió, la Sra. M. Pilar
Álvarez de la Concha, aquest alcalde sense que hi hagi hagut mai cap mena de dilació en tot
aquest procediment, les coses s’han de dir com són, ha proposat de presentar-ho a l’ordre
del dia com un tema urgent, qüestió que no calia però entenem que és bo de poder-ho fer. I
també, sense estar obligats a això proposem modificar, fins i tot, l’ordre del dia per tal que
aquesta senyora pugui prendre possessió abans de continuar amb l’ordre del dia del plenari.
Per tant, Sr. Secretari passem aquest punt urgent com a primer punt de l’ordre del dia.

Sr. Alijo:
-Està tothom d’acord?

Sr. Alcalde:
-Sí, tothom està d’acord. Per tant, modifiquem l’ordre del dia. Aprovem la urgència i passem
aquest punt per unanimitat.

De conformitat amb l’article 823 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, el
Ple de l’Ajuntament APROVA, per unanimitat, la urgència del punt que es tracta a
continuació.
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PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA SRA. M. PILAR ÁLVAREZ DE LA CONCHA
ENA

Pren la paraula la Sr. Álvarez de la Concha:
-Juro, por mi honor y conciencia cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con
lealtad al rey, y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado y el Estatuto de Cataluña.

(EN AQUEST MOMENT ES FA L’ACTE D’ENTREGA DE LA INSÍGNIA DEL MUNICIPI PER PART
DE L’ALCALDE A LA NOVA REGIDORA)
(APLAUDIMENTS DELS ASSISTENTS A LA SALA)

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Bé, passat aquest punt donem continuïtat a l’ordre del dia que teníem previst. L’altre punt
urgent el deixarem pel final.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 826 FINS AL NÚMERO
1130 DE L'ANY 2015
Es dóna compte dels decrets des del número 826 fins al número 1130 de l’any 2015. El Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

Sr. Alcalde:
-Bé, arribat en aquest punt senyor secretari, si m’ho permet, i donades les circumstàncies del
tràgic accident aeri que hem patit a Catalunya, Espanya, Alemanya i a alguns membres
d’altres nacionalitats que anaven a l’avió de la companyia Germanwings, jo demanaria a la
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Corporació en aquest punt aixecar-nos i fer un minut de silenci de suport i en solidaritat als
familiars de les víctimes.

(ES FA UN MINUT DE SILENCI)

202.- MANIFEST INSTITUCIONAL DE COMIAT I DE CONDOL PEL TRASPÀS
D'ESTEVE BLASI FERRAN, NOMENAT PER LA CORPORACIÓ "FILL PREDILECTE DE
SALOU"
“El passat 26 de febrer de 2015 moria el reconegut veí de Salou, Esteve Blasi Ferran que, un
cop acreditats els mèrits suficients, fou nomenat per la Corporació “Fill Predilecte de la Vila
de Salou” el 29 d’octubre de 2009. Aquesta distinció honorífica municipal feia justícia a la
vida i la labor d’una persona que va destacar de forma extraordinària, per qualitats, per
mèrits personals i pels serveis prestats, per una constant actitud i iniciativa en benefici dels
interessos del nostre poble.
Per aquest motiu, com a alcalde i en nom de la Corporació que presideixo, i en representació
del poble de Salou, expresso i vull deixar constància del següent:
PRIMER. El més profund i sincer condol tant a la seva família com als seus amics, per tant
irreparable pèrdua, alhora que retre el més entranyable record a la seva figura, que en pau
descansi, que forma ja part de la història i la memòria d’aquest poble.
SEGON. Reconèixer i agrair al Sr. Esteve Blasi Ferran els serveis prestats fins a darrera hora
de la seva vida dins l’àmbit de la promoció del municipi amb una dilatada i exemplar
trajectòria empresarial que li ha valgut la consideració de pioner del turisme i diverses
distincions i reconeixements locals, nacionals i internacionals; perquè va ajudar a consolidar
l’excellència turística de Salou i a projectar positivamente el seu nom a Europa.
TERCER. Enaltir la seva persona com a home que ha demostrat al llarg dels anys una
intensa i exemplar vocació salouenca, i una noble estimació per Salou i la seva gent,
materialitzada en una inquieta activitat social i humana; i per la seva lleialtat i collaboració
de cara a assolir el repte collectiu d’un Salou lliure, convertint-se en un dels referents en la
defensa de la identitat i els interessos de Salou.
QUART. En nom de tots reiterar el més afectuós i emotiu comiat record expressant la nostra
voluntat a la seva perpètua memòria.
Salou, 19 de març de 2015”
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El Ple de l’Ajuntament ho APROVA, per unanimitat.

203.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
SOLLICITAR LA DEROGACIÓ DEL REIAL DECRET 43/2015 QUE ESTABLEIX
L'ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS

Vista la moció que presenta el Grup Municipal Socialista i que es transcriu tot seguit:
“El passat divendres 30 de gener, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret 43/2015,
de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, donant lloc a la possibilitat de
que les universitats puguin oferir graus de tres anys i màster de dos anys de durada.
Aquest canvi en l’estructura de l’ensenyament universitari dóna lloc a un encariment dels
estudis superiors al augmentar els anys de màster i, en molts casos, comportarà obligar a
l’alumnat que vulgui exercir plenament la seva professió a haver de cursar aquests estudis,
atacant l’equitat d’accés a l’ensenyament universitari.
Al mateix temps, la convivència de diferents sistemes universitaris dificultarà l’orientació del
futur alumnat i crearà una situació de conflicte, que sumat a la precipitació de la seva
implantació, no permetrà una correcta regulació de convalidacions ni permetrà desenvolupar
els títols sense que existeixi una devaluació de la qualitat de la formació.
Un cop més, el Ministeri d’Educació ha plantejat una reforma sense el diàleg adequat amb la
comunitat educativa, que ha de ser un requisit imprescindible davant de qualsevol canvi en
el sistema educatiu del nostre país. Això ha provocat el rebuig de sindicats, estudiants i
rectors que, en el cas d’aquests darrers, han aprovat a la Conferència de Rectors
d’Universitats Espanyoles (CRUE) una moratòria per a la seva implantació fins al 2017.
Aquesta reforma pretén fer-se a cost zero, qüestió que ha de sumar-se a les retallades per
part del Govern Central, i a les dificultats tant econòmiques com logístiques d’implantació de
la LOMCE, que es ve ja desenvolupant sense suficients recursos, per el que és precís un
pronunciament clar en el qual s’exigeixi al Govern d’Espanya que doni un pas enrere en una
reforma universitària que encarirà el sistema universitari i devaluarà la seva qualitat.
Per tot això, el grup municipal socialista de l’Ajuntament de Salou presenta per a la seva
aprovació pel Ple Municipal els següents acords:
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1. Recolzar la decisió de la CRUE sobre la moratòria per a no implantar la reforma fins
l’any 2017 en cas de no ser retirada.
2. Instar al Govern d’Espanya a retirar immediatament el Reial Decret 43/2015, de 2 de
febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial Decret
99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
3. Instar al Govern d’Espanya a sollicitar un informe al Consell d’Universitats sobre els
resultats de la vigent ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
4. Instar al Govern d’Espanya a promoure en el si de la Conferència General de Política
Universitària i del Consell d’Estudiants Universitaris de l’Estat una comissió que
elabori un informe sobre els efectes de la reforma promoguda pel Ministeri d’Educació
en el finançament públic i privat de les universitats, en la igualtat d’oportunitats i en
l’accés a l’ocupació dels titulats.”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 17 vots a favor (7 de CIU, 2 de UMdC, 2 de UTPS, 1 del
PSC, 1 de RDS i 4 dels regidors no adscrits Sra. Pasquina, Sr. Arruego, Sr. Henar i Sra.
Sanahuja) i 4 vots en contra del PP, APROVAR aquesta moció.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies senyor secretari. Té la paraula el Sr. Brull per defensar la moció.

Sr. Brull:
-Molt bé, bones tardes. Senyors regidors, regidores, Sra. Pilar enhorabona i molts èxits.
Bé, la moció està clara, insta al Govern de l’Estat, en primer lloc, a paralitzar el projecte, el
Reial Decret 43/2015, de reforma dels graus universitaris perquè considerem que la proposta
del Govern Espanyol va en contra de la igualtat d'oportunitats dels estudiants.
La moció també sollicita, en cas de no ser retirada, que la Conferència General de Política
Universitària i el Consell d'Estudiants Universitari elabori un informe sobre els efectes de la
reforma promoguda pel Ministeri d'Educació.
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Mireu, a més, aquest canvi significa encarir els estudis universitaris i, a més, cal tenir en
compte que amb la fórmula del 3+2 els dos últims anys no es consideraran formació
reglada, sinó màsters o postgraus, la qual cosa, per exemple, dificultarà l'assignació de
beques.
A més, limitarà l'accés als estudis universitaris de determinades capes de la societat sense
prou recursos econòmics, cosa que anirà en perjudici, com deia al principi, del principi
d'igualtat d'oportunitats.
La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) considera, que és una falta
de responsabilitat escometre un nou canvi de model sense valorar l'anterior; perquè aquest
Reial Decret no neix d’una reflexió acadèmica acurada.
L'aprovació d'aquest reial decret pot suposar una heterogeneïtat en la durada -i
conseqüentment en la despesa econòmica- del mateix títol en les universitats de l'Estat
espanyol, creant un desequilibri en el sistema i molta incertesa respecte a la qualitat dels
estudis per als estudiants i per als futurs ocupadors.
A més, aquest Reial Decret posa en perill el finançament -ja deficient- de les universitats
públiques perquè, en reduir-se la durada dels estudis de grau en què es basa la subvenció
pública actual, es produirà també una reducció important dels ingressos de les universitats i,
per tant, una minva en la qualitat de la seva oferta acadèmica.
A més, el sistema 3+2 no suposa en cap cas un estalvi per a les famílies, ja que la formació
dels graus es veurà devaluada respecte a l’actual, la realització́ d'un màster es farà més
necessària, i els preus de cada curs de màster dupliquen i, fins i tot, tripliquen els de grau.
Aquesta nova estructura de grau i màster no tindrà només repercussió sobre la qualitat
docent, sinó també sobre el finançament de les universitats i obrirà les portes a nous retalls
de professorat.
I necessàriament hauria de fer-se des del màxim consens, des del màxim consens, amb les
universitats, les comunitats autònomes i les administracions autonòmiques. Tant, i això és el
que considero més greu, tant la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles com
el propi Consejo del Estado, els sindicats de treballadors universitaris i els estudiants s’han
manifestat en contra de l’aprovació d’aquest reial decret i que les seves opinions no han
sigut escoltades ni tingudes en compte. Així fem país.
En resum i per no prolongar més aquest argumentari demanem la retirada d’aquesta llei
perquè l’autèntic objectiu d’aquesta reforma és reduir el nombre de docents actuals, la
qualitat de l’ensenyament superior i afavorir indirectament les universitats privades. Moltes
gràcies.

 7
49
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

²3F491H13574O3F0202ZX÷»
²3F491H13574O3F0202ZX÷»
3F491H13574O3F0202ZX

Codi de document

Núm. d’expedient

SECZI078

08-04-15

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Brull. Sr. Zacarias.

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados, regidors, regidores, senyores i senyors, bona tarda. L’any 2010 va
tenir lloc la implantació total de l’anomenat Pla de Bolonya en les universitats espanyoles que
no és altre cosa que l’adaptació i unificació de criteris dels nostres centres universitaris,
espanyols i catalans, a allò que es fa en la resta dels centres educatius universitaris de la
Unió Europea. El Pla de Bolonya, va modificar substancialment l’estructura dels estudis
universitaris al nostre país; va fer desaparèixer les llicenciatures i diplomatures tradicionals i
les va substituir per l’anomenat “grau” de quatre anys de duració afegint els estudis
anomenats de “màster”, d’un any o dos de duració, com a formació especialitzada en un
àmbit concret, i pels estudis de doctorat als quals s’accedeixen a través d’un màster específic
i que duren un promig de quatre anys. Per tant, hi va haver una reforma important i molt
seriosa, molt profunda en el sistema tradicional que des de pràcticament la Llei Moyano del
segle XIX estava funcionant a les universitats espanyoles.
Doncs bé, només cinc anys després de la generalització del Pla de Bolonya, quan tot just
estan sortint al mercat de treball les primeres titulacions del nou pla, quan no hi ha hagut
temps de fer una avaluació de les noves titulacions i sense considerar l’opinió de la
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles ni d’altres institucions i organismes
implicats, tant de l’àmbit autonòmic com de l’estatal, el Govern de l’Estat ha publicat el Reial
Decret 43/2015 pel qual es dóna la possibilitat de que les universitats puguin oferir
titulacions de grau de tres anys de duració d’una forma generalitzada, sense fer una anàlisi i
valoració de les conseqüències d’aquesta mesura en l’encariment dels estudis universitaris,
sense considerar tampoc la possible devaluació de la qualitat dels esmentats estudis al
disminuir el temps de duració del grau i sense definir tampoc el model de finançament que
garanteixi que cap alumne amb capacitat es quedi sense la possibilitat d’accedir amb
plenitud als estudis universitaris.
És per això que la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles demanen una
moratòria en l’aplicació d’aquest decret que permeti la seva aplicació amb la suficient
prudència per tal de mantenir la cohesió del sistema universitari, que incorpori una profunda
reflexió prèvia sobre el futur de la nostra universitat, que garanteixi la qualitat de l’oferta
acadèmica de les nostres universitats i, per tant que contribueixi a assegurar la millor
formació i possibilitats plenes de treball dels titulats universitaris per frenar la fugida dels
nostres titulats universitaris al mercat de treball internacional després de l’esforç que
representa la seva titulació pel conjunt de la societat.
Per tant, atenent la nostra coincidència amb els objectius de la moció presentada, en la
mesura que coincideixen també amb els de la Conferència de Rectors de les Universitats
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Espanyoles, per tal de que no s’implanti aquesta reforma sense un debat previ i profund
sobre les seves conseqüències, el nostre vot serà favorable a la moció malgrat que aquesta
no deixa d’expressar una certa contradicció entre els punts u, tres i quatre segons els quals
s’insta al Govern a no implantar la nova reforma abans de l’any 2017 i sollicitar estudis i
informes sobre els seus efectes, mentre que al punt dos, es demana directament la seva
retirada, ja que entenem que si es retira no cal cap altre estudi ni moratòria sobre aquesta
nova reforma. Tot i així el nostre vot serà favorable.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies Sr. Zacarias. Alguna intervenció més Sr. Otal?

Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Molt bé.

Sr. Otal:
-Gràcies, bona tarda. Començaré la meva intervenció donant la benvinguda a Pilar Álvarez.
Bé, efectivament estem davant d’un tema realment important, tot i que té una mica de
complexitat que sembla més dirigida a sectors professionals. Efectivament, com ho han
explicat molt bé els dos regidors que m’han precedit, estem davant d’una reestructuració
dels estudis universitaris que regula el RD 43/2015, que bàsicament el que estableix és una
reorganització, fer una estructuració completament diferent a la que hi ha ara, ja que es
tracta de ficar en un bloc de 3 anys uns graus que, clar, genera una problemàtica que
després especificaré i 2 anys de màsters. Què és el que passa? Que aquest canvi precaritza
d’una manera claríssima els estudis universitaris. Jo no entraré en detall però bàsicament
d’aquí es deriven dos problemes. D’una banda en un moment que la societat i el món està
demanant professionals de primera magnitud amb un grau d’especialització molt fort, es
generalitzen els estudis generalistes i de baixa qualitat i de baixa duració, és una
contradicció increïble. I, d’altra banda, qui vulgui aprofundir els estudis haurà de pagar molt
perquè són màsters a través dels quals només una minoria, en principi, i més com està la
societat avui dia, hi podrà accedir. Amb la qual cosa es trenca una de les coses, un dels
logros que s’havien aconseguit amb el pacte que s’havia establert a partir de l’any 78 amb la
transició democràtica i del qual ens omplim la boca tothom però després s’està desfent i que
era la igualtat d’oportunitats. Això clarament és un trencament de la igualtat d’oportunitats
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perquè jo no sé el percentatge però el que queda claríssim és que cada vegada triomfarà
més la universitat privada, cada vegada es precaritzarà més la universitat pública, que les
beques no arribaran, que el finançament no està garantit i que poca gent, “poca” entre
cometes, jo no sé el percentatge, però és veritat que no arribarà a l’especialització a través
dels màsters, que abans tothom tenia una carrera de cinc, sis anys o quatre anys. Aquesta
és la realitat. Clar, si a això hi afegim aquesta precarització d’una banda, que no hi ha un
acord amb tota la comunitat educativa per unanimitat, i com no pot ser d’una altra forma,
sindicats, estudiants, la Conferència de Rectors i que no hi ha el finaçament garantit, i que
de fet establirà, com un classisme dins del que era l’accés, que fins ara s’obtenien beques
que tenien una gran quantitat de gent, perquè els màsters, i si no al temps, si no hi ha
canvis, hi accedirà poca gent pels costos tremendos que tindran i molta gent no hi podrà
accedir. Per tant, estic totalment a favor de la moció. Jo no sé si s’ha de retirar o rectificar
però, en qualsevol cas, s’ha de parlar amb la comunitat educativa i adaptar-la a la necessitat
del món d’avui que exigeix preparació de primera qualitat i no generalitzacions i
superficialitats. Per tant, el meu vot serà a favor.

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

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde, gràcies. Bé, regidores, regidors, públic en general, premsa. Hoy me gustaría
que mis primeras palabras también fuesen en reconocimiento a la nueva concejal que
tenemos en esta Corporación, reconocimiento a Pilar Álvarez de la Concha. Estamos a punto
de finalizar el presente mandato electoral i hemos recuperado el concejal que un día
perdimos como consecuencia de lo que nosotros entendemos como una falta de moral,
como una falta de ética i como una falta de valores de alguna persona, que anteriormente
había estado en esta Corporación. Lamentablemente entendemos que esta toma de posesión
deberíamos haberla vivido hace ya un año pero por desgracia nuestra anterior regidora,
como he dicho anteriormente, la Sra. Pino, prefirió practicar el transfuguismo en lugar de
devolver su credencial cuando le correspondía. Y hoy el Grupo Municipal Popular quiere darle
la enhorabuena a una persona implicada con el proyecto, a una persona honesta y a una
persona con unas convicciones y unos principios inquebrantables. Pilar, mi enhorabuena y
como dice el refrán, más vale tarde que nunca, de verdad. Enhorabuena.
Y bien, una vez dada la bienvenida a Pilar Álvarez de la Concha y entrando un poco en
materia de lo que hoy nos corresponde y que es la moción que ha presentado el Grupo
Municipal del PSC pues bueno, una vez más, y esto ya lo he dicho en reiteradas ocasiones,
nos encontramos ante una moción que podemos denominar como declarativa, nada que
decir al respecto, nos parece correcta, pero que de alguna manera, dentro de las
competencias que tenemos en esta Corporación, poco o nada se va a poder hacer, salga
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aprobada o salga rechazada la misma. De eso somos todos conscientes, no obstante pues si
queremos debatir sobre las reformas que se están llevando a cabo por el Gobierno de
España evidentemente yo no seré el que ponga ningún impedimiento al respecto porque soy
el primer interesado en poder explicar el porqué de las reformas que lleva a cabo el
Gobierno de España porque así, evidentemente, la gente puede enterarse de los beneficios
de las mismas. ¿Por qué esta reforma? Miren, esta reforma no es gratuita, no somos un caso
aislado que esté poniendo en práctica lo que podríamos denominar un experimento de
reforma. Y ¿por qué digo eso? Lo digo porque la mayor parte de los países que forman parte
del espacio europeo de educación superior han adoptado el sistema que se implanta
mediante la nueva regulación que hoy se está debatiendo en este Pleno y es el que implanta
el Real Decreto al que se hace referencia en la moción. ¿Cuál es ese sistema de regulación?
Esa nueva regulación es el de 3 años de grado y 2 de máster. Lo único que se hace
mediante esta reforma es, como digo, adaptarnos al nuevo marco europeo y ello se
evidencia por una cuestión muy lógica, se evidencia porque el sistema elegido por España en
el año 2007, que consistía en 4 años de grado y 1 de máster, que implantó el Gobierno
Socialista, tan sólo lo comparten actualmente 8 países y por eso les digo que es que esta
modificación legislativa no es ningún invento, simplemente lo que hacemos es adaptarnos a
la realidad europea. Pero ¿en qué consiste realmente este nuevo sistema? Este sistema y
quiero remarcar que es un sistema voluntario, no es un sistema obligatorio, lo que se
permite es la implantación de títulos y de grados en 180 créditos que estaríamos hablando
de 3 cursos y 240 créditos que estaríamos hablando de 4 cursos. Y después de estas dos
posibilidades existe lo que llamamos como los másters que pueden ser de 60 créditos, sería
1 curso de máster, o de 120 créditos que serían 2 cursos de máster, como he dicho
anteriormente, tal como ocurre en la mayoría de países del espacio europeo de educación
superior.
Por lo tanto, las universidades podrán escoger voluntariamente, y esto quiero remarcarlo,
voluntariamente, ofrecer el sistema mixto de grado 4+1 o el sistema de 3+2. Y ¿a qué
contribuirá esto? Pues esto contribuirá a que se solucionen los problemas de los estudiantes
universitarios españoles que quieren acceder a un doctorado, por ejemplo, en el extranjero,
y esto contribuirá a que se facilite la movilidad para cursar másters al permitir la realización
de una parte en España y de otra parte en el extranjero. Por lo tanto, con este nuevo
sistema no se impone un cambio de modelo sinó que lo que se hace es facilitar a las
universidades que quieren implantar esta opción que puedan hacerlo. No se rebajan los
niveles de formación de los universitarios ni se obligará a los alumnos a cursar titulaciones
de máster.
Las titulaciones de grado continuarán siendo las que permitan el acceso al mercado de
trabajo y si los universitarios se incorporan al mercado de trabajo y desean continuar con su
formación posteriormente lo podrán hacer cursando el correspondiente máster.
Y, por último, las profesiones reguladas por directivas europeas o por normativa nacional de
carácter sectorial no se ven afectadas por el Real Decreto de modificación de estudios
univeristarios. Pero es que en la moción se afirman una serie de cuestiones que cuanto
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menos nosotros queremos calificarlas como de una falta a la verdad y ¿cuáles son esas
afirmaciones que se realizan? Se dice que este cambio de enseñanza universitaria dará lugar
al encarecimiento de los estudios superiores al aumentar los años de máster, nada más lejos
de la realidad Sr. Brull. La reforma trata de flexibilizar la estructura universitaria para
converger con Europa y permitir un ahorro a los estudiantes, además de subsanar los
problemas a la hora de homologar títulos. El sistema que establece el Real Decreto es
totalmente voluntario y lo vuelvo a reiterar, voluntario, y por lo tanto, serán las
universidades las que decidan qué grados pueden reducirse de 4 a 3 años. Se trata de un
sistema flexible donde podrán convivir los dos grados, el 3+2 o el 4+1, ya que no
necesariamente la reducción a tres cursos implica que deban hacerse 2 de máster.
Pero es que también se hacen otras afirmaciones gratuitas en la moción. Por ejemplo, se
habla de la precipitación y suplantación y de que se ha planteado una reforma sin diálogo. Y
perdone que le diga Sr. Brull, pero es que consideramos que se vuelve a faltar a la verdad,
porque la propia Conferencia de las Universidades Españolas propuso una duración flexible
de los grados en su informe del año 2006, según ese informe del año 2006, Sr. Brull, leo
textualmente, decía lo siguiente: “que podría optarse por una posición más flexible en la que
existieran grados entre 180 y 240 créditos”, es decir, lo que se está estableciendo mediante
esta reforma. Además, la implantación de títulos no tiene porque producirse necesariamente
en el curso 2015-2016 sinó que puede optarse por una implantación progresiva. Por lo tanto
¿dónde esta la precipitación, Sr. Brull? El Real Decreto habla de una implantación progresiva.
Y respecto a la falta de diálogo y consenso decirles que la Conferencia General de Política
Universitaria aprobó el 24 de julio, con la prática unanimidad de sus miembros, la propuesta
de Real decreto y, además, no hay ninguna observación calificada por el Consejo de Estado
como de carácter esencial, y en las mejoras técnicas propuestas que se han hecho por parte
de este órgano han sido incluidas en el texto final del Real Decreto que se ha aprobado.
Y, por último, dicen ustedes en la moción que la reforma universitaria encarecerá el sistema
universitario y devaluará la calidad y esa entendemos que también es una afirmación
totalmente gratuita que falta a la verdad ¿por qué? Porque no se rebajan los niveles de
formación universitaria. Miren, las titulaciones de grado son las que permiten el acceso al
mercado de trabajo por regla general y ustedes lo saben, exceptuando a las profesiones
regladas que, evidentemente, no se ven afectadas por este Real Decreto. Y por todos estos
motivos, por todos los motivos expuestos, el Grupo Municipal Popular votará en contra de la
moción planteada por el PSC. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Alguna intervenció més?

Sr. Brull:
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-Sí, pel torn de rèplica. Hi ha diferents aspectes que sí que m’agradaria contestar al Sr. Mario
García. En referència al que comenta ell dels països nòrdics, hi ha països com Alemanya i
França que tenen el 3+2, el cost dels màsters a Espanya és tres vegades superior als
d’aquests països amb què vostè ho està comparant. Això per una part, és a dir, no pot
comparar, fer un màster amb un preu de 12.000 € quan a Alemanya està a un preu similar al
preu del grau.
En referència al que vostè diu de la voluntarietat jo faré referència al que diu la llei, tant sols
i simplement vostè ha fet lectura en el seu argumentari d’algunes frases del que diu la llei
doncs jo, òbviament, també em veig obligat a fer-ho, diu “en los casos que una titulación de
grado tenga menos de 240 créditos (o sigui 4 anys) las universidades de conformidad con lo
que establece el artículo tal y tal ha de establecer mecanismos para que complementen el
número de créditos de grado con el número de créditos de máster”, és a dir, estan obligats a
fer un màster.
Amb el tema de la precipitació, que també ho comenta vostè, doncs li faré referència a un
altre document també, del Consejo de Estado, no sé, jo no m’invento les coses sinó que està
tot documentat i en base a això és el nostre argumentari, no ens inventem res, eh. Diu el
propi informe del Consejo de Estado que es prematuro establecer un diagnóstico sobre el
resultado y rendimientos del sistema de 4+1, ja ho ha comentat el Sr. Zacarias, el Pla de
Bolonyia està vigent i no s’ha adaptat encara en molts països com el nostre i vostès ja
comencen a modificar-lo pel seu propi interès i, com he dit al principi, per afavorir la
universitat privada. Ja està.

Sr. Alcalde:
-Sr. Otal:

Sr. Otal:
-Només un aclariment, jo al Sr. García avui no l’he vist convençut, no t’he vist convençut, no
es creu el que diu. És que és veritat, la vehemència que li he vist en d’altres vegades no l’hi
he vist, és una percepció que tinc.
Miri, vostè diu que l’únic argument és una voluntarietat de l’adaptació d’una regulació
existent i és veritat, però vostè no parla de l’anvers de la moneda, que en certa manera ho
ha dit el Sr. Brull. L’hi anomenaré quatre coses que són completament diferents d’aquí als
països que ho aproven i que són el finançament, que és, no ho sé, meitat de preu, vostè
esbrini el que costa la carrera universitària i els màsters i graus a Alemanya o França sense
comptar el poder adquisitiu i se n’adonarà que parlo d’una quarta part o d’una tercera part.
És una cosa espectacular, els màsters a França valen com la sisena part del que valen a
aquí. Per tant, parlo del revers de la moneda, el finançament, el consens pel qual s’ha
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establert, perquè és factible, el sistema solidari de beques, els costos en general,
l’especialització docent i els costos. Però clar, evidentment, per això ho fan, és que no es
tracta de mirar de manera absoluta si es fa o no es fa, es fa o no es fa en funció de les
condicions en què es faci. Evidentment les condicions de la problemàtica actual del país amb
els costos, les despeses que hi ha ho fa inviable per a moltíssima gent, per això s’ha trencat
la igualtat d’oportunitats. A França és perfectament viable i a Alemanya és molt viable i per
això ho apliquen. O sigui que aquí fiquen una relativitat. Y como dijo usted una frase, i vostè
ja ho sap, perfectament ho sap, però s’ho ha callat, ja li he dit que no l’he vist convençut
amb l’argumentació, això és així. No és dolent o bo per si sinó les condicions relatives, a
França molt bones i a Alemanya igual però aquí no.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. García.

Sr. García:
-Sí, gràcies Sr. Alcalde. Bien, posiblemente hoy usted no me haya visto muy convencido, no
sé, tal vez no he estado tan beligerante com en otras ocasiones.

Sr. Otal:
-Vehemente.

Sr. García:
-Tan vehemente, bueno, califiquémoslo así. Bueno, considero que la moción a debatir debía
debatirse con serenidad Sr. Otal y considero que no siempre tengo que tener la misma
vehemencia para defender nuestros posicionamientos. Pero en cuaquier caso le puedo decir
que estoy totalmente convencido de lo que he dicho, totalmente convencido. ¿Y por qué?
Porque al final es que estamos llevando al debate, y fíjese usted y fíjese usted también Sr.
Brull, estamos llevando al debate no al nuevo sistema que se está implantando mediante
este Real Decreto sinó que estamos llevando al debate si el precio de un máster puede ser
más o menos caro, fíjense ustedes. Es decir, al final el debate no es si la reforma implantada
por el Gobierno de España es correcta o no es correcta, si nos adaptamos así al marco
europeo o no nos adaptamos así al marco europeo, no, ese no es el debate, el debate final
que estamos teniendo aquí en este Pleno es si un máster es más o es menos caro que en el
resto de los países europeos. Entonces, al final, ustedes implícitamente me están dando la
razón porque me están diciendo, Sr. García tiene usted razón, con esta reforma lo que
hacemos es adaptarnos al panorama europeo pero claro, es que aquí hay algunos máster
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que son demasiado caros, vale, entonces si quieren debatimos de esa otra cuestión. Pero
por ese motivo no plantee usted la petición de derogación o de modificación de un Real
Decreto cuando en el fondo usted está también de acuerdo Sr. Brull porque me lo acaba de
decir aquí. Está de acuerdo porque lo único que usted me plantea o me rebate es el tema de
los precios de los máster. Y claro, si nos vamos al precio de los máster, perdone Sr. Brull,
acabo, podríamos hablar de muchas cosas, es que pasamos de un sistema y no es que
pasemos, es que al final son las universidades las que tienen esa opción de escoger entre el
uno y el otro, ojo, que eso lo he querido reiterar en varias ocasiones durante mi
intervención. Usted ha manifestado que no y ha leído aquí un apartado de la ley, pero es
que si quiere vuélvalo a leer que yo se lo explico, vuélvalo a leer. Lo que dice la ley es que
aquellas universidades que no alcancen determinado número de créditos como máster lo que
tendrán que hacer es implantar más créditos de grado ¿eso qué significa? Mantenerse en el
sistema actual, ni más ni menos Sr. Brull, eso es lo que usted tiene que interpretar de lo que
acaba de leer. Pero es que además de eso, además de eso, hay una cuestión que es
evidente, pasamos de lo que es un sistema 4+1 a un sistema 3+2, es decir, estamos
rebajando un año de grado y estamos incrementando uno de máster, con lo cual, oiga, al
final habrá que hacer números genéricos de lo que nos ahorramos por un lado y lo que se
incrementa por el otro. Por lo tanto, aquí no todo son verdades absolutas, no todo son
verdades absolutas y yo lo veo así. Nada más.

Sr. Brull:
-Mire, yo para finalizar creo que lo más importante, sobretodo uno de los pilares vitales en
una sociedad como la nuestra, como es la Educación, se debe al consenso, eso yo creo que
es lo más importante, podemos debatir si es más caro o no, los pilares que sostiene nuestra
sociedad, el conocimiento como personas y como seres humanos eso es lo más importante y
ustedes lo único que intentan, igual que lo hicieron con la LOMCE y lo vuelven a hacer ahora,
no escuchan a nadie y así no hacemos país y así no hacemos sociedad. Y vuelvo a repetir, es
una lástima que el futuro de nuestro país pase por decisiones unilaterales que toman
ustedes.

Sr. Henar:
-Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
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-Bé doncs, tot i que no hem sigut nosaltres els qui hem presentat aquesta moció però sí que
em veig amb l’obligació de respondre a algunes informacions que s’han fet per part del Grup
Popular. Miri, d’entrada la Conferència de Rectors, en tot cas volem explicar clarament
perquè nosaltres hem plantejat i hem defensat aquesta moció, perquè entre d’altres coses
en primer lloc, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, Sr. García, és gent
suspitosa de pertànyer al Partit Socialista, vostè sembla que els posa al mateix bloc, la
reforma que la va fer el Partit Socialista, perdoni, una reforma que la va fer el Partit
Socialista, perdoni, una reforma que es va fer, un procés que es va fer, que feia temps que
era necessari en l’etapa del Govern del Partit Socialista i, en aquest cas, el que la
Conferència de Rectors està dient no és que es replantegi la qüestió o la possibilitat de
replantejar-se la duració dels graus, això no ho està dient, parla de moratòria, parla de
moratòria. Miri, escolti, el dia 2 de febrer la Conferència de Rectors va fer un manifest de
quatre punts dient clarament, demanant no només al Govern que portés a terme aquesta
moratòria sinó sollicitant a les Comunitats Autònomes i a la resta de les universitats i a totes
les facultats del país que no s’iniciessin els processos abans del setembre de 2016 per tal
que aquesta moratòria es pogués portar a terme. I per quina raó? O per quines raons entre
d’altres? Doncs clar que és important parlar del preu dels graus, faltaria més, abans s’ha
comentat per part del Sr. Otal, faltaria més. El preu del grau, perdó, dels màsters, és un
element essencial de la igualtat d’oportunitats. Qui podrà fer els màsters en aquest país si
continuen mantenint-se els preus del màster actual i la gran diferència existent entre el grau
i el màster? Les classes amb més recursos econòmics, claríssimament. Tornem a l’etapa del
S. XVIII, només poden estudiar aquells que tenen recursos econòmics i això trenca el nivell
de l’estat del benestar que tant ha costat, que tant sacrifici ha costat a la població europea,
al nostre país, entre d’altres. Clar que hem de parlar d’aquesta qüestió. I hem de parlar
també de la gran diferència existent entre el preu del màster per exemple a França o a
Alemanya i del grau, ja s’ha citat, en relació al preu del grau i el màster actual. Per tant, què
diu en el tercer punt la Conferència de Rectors, el dia 2 de febrer? Diu justament que
implantar aquest model sense prèviament estudiar el model de finançament que garanteixi la
igualtat d’oportunitats és un error gravíssim que pot malmetre i posar en perill la qualitat de
l’oferta universitària. Aquesta és la qüestió, aquesta és la qüestió.
Bé, en tot cas, és a dir, evidentment jo entenc que vostè defensi Sr. García la postura del
Partit Popular, al cap i a la fi és el seu partit, però no em negarà que els arguments que
s’estan donant des de l’altre costat són de pes. Gràcies.

Sr. García:
-Sí, i simplement ja acabo Sr. Alcalde. Sr. Zacarias jo, a veure, abans quan he fet la defensa
del nostre posicionament doncs ja l’hi he dit, és que no és una qüestió que sorgeixi de nou,
és que a l’any 2006 ja es proposava, textualment ho he llegit abans, la Conferència de les
Universitats Espanyoles el que proposava era que es podria optar per una posició més
flexible en la qual existissin graus entre 180 i 240 crèdits, això ja ho estaven dient a l’any
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2006. A banda d’això, es parla aquí o vostè comenta el tema de la implantació diguem que
immediata d’aquest reial decret però és que això tampoc ho diu el reial decret. La
implantació de títols no té perquè produir-se obligatòriament a l’any 2015 o 2016, el curs
2015-2016, sinó que es pot optar per una implantació progressiva, es pot optar per aquesta
possibilitat d’aplicació progressiva, segona qüestió. Tercera qüestió, les universitats no tenen
perquè acollir-se a aquest nou sistema obligatòriament, també ho he dit i ho he reiterat. I
quarta i última qüestió, tornen a parlar dels preus dels màsters però no parlen de la
compensació, per dir-ho d’alguna manera, que es produiria quan es rebaixa aquest curs de
grau, és a dir, només es parla del car que són els màsters però no es parla d’aquesta rebaixa
que podria comportar una compensació amb el preu del màster amb aquesta rebaixa d’un
curs de grau.

Sr. Henar:
-Només una qüestió, si em permet Sr. Granados. A veure, el 2006, vostè no ho ha citat ara
però abans sí, va ser la Conferència de Rectors qui va plantejar la possibilitat d’estudiar i
analitzar la modificació i flexibilització de la duració dels graus i els màsters, la Conferència
de Rectors, la mateixa organització que al 2015, el 2 de febrer, diu que prèviament no es
faci aquesta reforma sense un estudi profund i seriós amb participació de les entitats i
organismes implicats, és la mateixa, si tenia valor al 2006 té valor al 2015, al 2006 semblava
que anava en sintonia amb certs plantejaments del Partit Popular, el que deia al 2015
sembla que no li agrada al Partit Popular, aquesta és la gran diferència. Res més.

Sr. Alcalde:
-Bé, crec que ja hem debatut força, han tingut rèplica, dúplica, requetedúplica, etc. Jo
només voldria fer una reflexió en aquest sentit perquè aquí hem tingut una prova del que
significa o signifiquen les modificacions de les Lleis d’educació. Jo crec que és un dels pilars
bàsics d’una societat el tema de la regulació de les lleis que diuen quin tipus de formació
volem pels nostres joves, i per part de la classe política, per part dels partits polítics hauríem
d’arribar a una entesa que per aquí s’estava fent referència per part del portaveu del Grup
Socialista i crec que també ho feia el Sr. Zacarias Henar, amb un consens suficient per part
de tots els grups polítics, tots els partits polítics per tal d’evitar això, per tal d’evitar que cada
vegada que hi hagi un canvi de governs, sigui del color que sigui, ens trobem en què hi hagi
d’haver una reforma educativa perquè en definitiva qui paga les conseqüències de tot això és
l’alumnat. Per tant, hauríem d’aprendre ben bé d’altres països i veurem com hi ha lleis
d’educació que estan sine die vigents i que no canvien pel fet que hi hagi un canvi de govern
i això va per tothom perquè jo crec que el millor que podríem fer els polítics justament és
això, pensar més en la societat que no pas en les ideologíes.
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300.- ASSUMPTES URGENTS

De conformitat amb l’article 823 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, el
Ple de l’Ajuntament APROVA, per unanimitat, la urgència del punt que es tracta a
continuació.

Sr. Alcalde:
-Hem parlat prèviament els portaveus, estem d’acord amb la urgència. Per tant, aprovem la
urgència.

Sr. Henar:
-Jo els hi he de dir que com a portaveu no hi era però sí que estic d’acord amb la urgència.

Sr. Alcalde:
-Però hi havia la Rosa Pasquina que s’ha presentat com a representant del Grup, Sr.
Zacarias, per això ho donava per fet.

Sr. Henar:
-Molt bé.

Sr. Alcalde:
-Gràcies pel seu matís.

301.- RESOLUCIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L'OCUPACIÓ I
EXPLOTACIÓ COMERCIAL D'UNA PARADA DE GRAN SUPERFÍCIE EN EL MERCAT
MUNICIPAL DE SALOU, DESTINADA A LA VENDA DE PRODUCTES D'ALIMENTACIÓ
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CONGELATS, FORMALITZAT EL 23 D'ABRIL DE 2004 AMB L'EMPRESA CONGELATS
REUNITS S.A., ACTUALMENT DENOMINADA LA SIRENA ALIMENTACIÓN
CONGELADA S.L.U. (EXPEDIENT 1899/2014)

Fets

1. El 23 d’abril de 2004, l’Ajuntament de Salou i l’empresa CONGELATS REUNITS SA
(actualment denominada LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SLU) formalitzen el
contracte de concessió administrativa de servei públic per a l’ocupació i explotació
comercial d’una gran parada d’aliments congelats al mercat municipal de la Via Roma,
per un cànon d’adjudicació de 131.708,00 € i un termini que s’estén fins el 5 d’abril de
2030.
En la mateixa data, i com a requisit previ a la formalització del contracte, l’empresa
constitueix a la caixa municipal en concepte de garantia definitiva un aval bancari de
l’entitat Banco de Sabadell SA, registrat amb número 362162, per import de 20.000 €.
En l’exercici 2004 l’explotació del servei concedit estava gravada amb un cànon anual
irreductible de 14.175 €, revisable anualment segons l’IPC, i una taxa d’ocupació de
20.602,50 € anuals, també de caràcter irreductible, quantia equivalent a 15 llocs o
parades estàndard de venda.
2. El 27 de març de 2014, LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SLU (en endavant LA
SIRENA) presenta escrit, registrat d’entrada amb el núm. 3460, mitjançant el qual
comunica la voluntat de cessar l’activitat i sollicita que, una vegada concretats els detalls
i les dates d’aquesta, l’Ajuntament resolgui el contracte per causa no imputable a
l’empresa.
La concessionària justifica aquesta decisió en la inviabilitat econòmica del negoci explotat
en el mercat municipal, amb pèrdues acumulades a partir de l’exercici 2007 com a
conseqüència de la disminució de les vendes i l’excessiu cànon anual que abonen per
l’ocupació.
3. El 5 de maig de 2014, LA SIRENA reitera en un nou escrit (registre d’entrada núm. 4812)
que l’Ajuntament declari l’extinció de la concessió amb efectes de 31 d’octubre de 2014,
acordi la devolució de l’aval constituït i repercuteixi a l’empresa el cànon anual únicament
en la part proporcional fins a la data en que cessi l’activitat, reproduint els motius que
empenyen a la societat a prendre aquesta decisió: la insostenible situació econòmica del
negoci derivada d’una dràstica disminució de les vendes amb motiu de la greu crisi
econòmica, agreujada encara més per l’exigència d’un excessiu cànon d’ocupació, tot el
que situa a l’activitat en pèrdues.
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4. El 29 de setembre de 2014, el regidor delegat de Serveis Interns, Contractació i
Patrimoni incoa expedient contradictori per acordar, a instància de l’empresa contractista
LA SIRENA, la resolució de la concessió administrativa i per a la determinació dels efectes
que se’n deriven per a les parts; i dóna tràmit d’audiència a l’empresa i a l’entitat
bancària avaladora Banc de Sabadell, SA (decret núm. 4841/2014).
5. El 28 d’octubre de 2014, el secretari general certifica:

1. “Que el 8 d’octubre de 2014, LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SLU i
l’entitat bancària avaladora Banc de Sabadell, SA reben la notificació del
decret núm. 4841/2014, iniciant-se el tràmit d’audiència per un termini de
deu dies per tal que puguin allegar el que estimin convenient en defensa
dels seus drets i interessos.
2. Que el 17 d’octubre de 2014, LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SLU
presenta escrit d’allegacions (núm. de registre d’entrada 10.714).
3. Que el 23 d’octubre de 2014, la cap de l’O.A.C. informa que no consta en el
Registre General de l’Ajuntament cap escrit d’entrada per part de l’entitat
Banco Sabadell SA dins del termini d’audiència concedit.”
6. El 3 i el 4 de novembre de 2014, el vicesecretari i l’interventor de fons emeten,
respectivament, els informes previs i preceptius (documents AUPAC amb codi COPYI2TC i
INTYI067) al l’acord de l’òrgan de contractació que afecti a la resolució del contracte, a
l’empara del que disposa l’article 275.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
7. El 10 de novembre de 2014, el regidor delegat de Serveis Interns, Contractació i
Patrimoni resol sollicitar a la Comissió Jurídica Assessora dictamen de caràcter preceptiu
i previ a l’acord de resolució de la concessió i suspendre el termini de resolució de
l’expedient contradictori incoat pel temps que transcorri entre la petició de l’informe a la
Comissió Jurídica Assessora i la seva recepció(decret núm. DEC/5495/2014).
8. El 17 de novembre de 2014 l’empresa LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SLU i
l’entitat avaladora Banco de Sabadell SA reben la notificació del decret de suspensió de la
tramitació de l’expedient.
9. El 13 de novembre de 2014, l’alcalde tramet al Departament de Governació i Relacions
Institucionals l’expedient instruït i sollicita el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.
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10. El 19 de gener de 2015, l’arquitecte municipal cap de la Secció de Projectes Urbans i un
representant de l’empresa LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SLU formalitzen
l’acta de recuperació d’espai municipal en concessió, amb caràcter favorable, en no
haver-se observat cap desperfecte, dany o perjudici pel qual l’empresa hagués de
indemnitzar a l’Ajuntament.
11. El 19 de març de 2015, la Comissió Jurídica Assessora emet el dictamen 79/2015, sobre
la resolució d’una concessió d’ocupació i explotació d’una parada la mercat municipal a
favor d’una empresa de congelats.

Fonaments de dret

1. De conformitat amb la clàusula 25 del plec de clàusules administratives particulars i
d’Explotació de la concessió (PCAPiE) de la gran parada del mercat municipal destinada a
l’activitat de venda de productes d’alimentació congelats, l’òrgan de contractació té la
prerrogativa de d’acordar-ne la resolució i els seus efectes, dins dels límits i amb
subjecció als requisits i efectes assenyalats en el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques i en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
En la part expositiva ha quedat acreditat que, en la tramitació de l’expedient de resolució
del contracte, l’Ajuntament de Salou ha observat el procediment i requisits establerts en
l’article 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP) i en l’article
275 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que els informes emesos per l’interventor de fons i el vicesecretari municipal
desestimen les allegacions presentades per LA SIRENA en tràmit d’audiència i a la vista
del que disposen la lletra d) del referit article 109 del RGLCAP i l’article 8.3, lletra e) de
la Llei 5/2005, de 2 de maig, que regula la Comissió Jurídica Assessora, és preceptiu el
dictamen d’aquest òrgan sobre els expedients de l’Administració local referents a les
matèries següents:
e) Resolució i nullitat de concessions i d’altres contractes

administratius, en els casos que estableix la normativa de contractació administrativa.”
L’article 59 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de contractes de les administracions públiques, estableix que “és preceptiu

l’informe del Consell d’Estat o l’òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma
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respectiva en els casos següents: a) Interpretació, nul.litat i resolució, quan el
contractista formuli oposició.”
2. A l’empara de l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, “l’acceptació d’informes

o dictàmens serveix de motivació de la resolució quan s’incorporin al text d’aquest”
(motivació in aliunde). A tal efecte, es reprodueixen com annex al present acord els
documents següents:


Fonaments jurídics IV i V i la conclusió del dictamen emès el 19 de març de 2015 per
la Comissió Jurídica Assessora, sobre la resolució d’una concessió d’ocupació i
explotació d’una parada la mercat municipal a favor d’una empresa de congelats
(dictamen núm. 79/2015).



Fonamentació jurídica i les conclusions de l’informe emès el 3 de novembre de 2014
pel vicesecretari de la Corporació.



Informe de l’interventor de fons de 4 de novembre de 2014.

3. De conformitat amb el que disposa l’article 63 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, la caixa municipal “ha d’executar les garanties a instància de

l’òrgan de contractació d’acord amb els procediments que estableix la normativa
reguladora”.
4. De conformitat amb l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica
Assessora, l’òrgan que ha formulat la consulta, en cas que el dictamen sigui preceptiu, ha
de comunicar la resolució que adopti a la Comissió Jurídica Assessora.
5. La competència per resoldre aquesta concessió administrativa de servei públic correspon
al Ple de la Corporació, en tractar-se de l’òrgan municipal de contractació que va
convocar el procediment de licitació i va acordar la seva adjudicació.

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Resoldre el contracte de concessió administrativa de servei públic per a l’ocupació i
explotació comercial d’una gran parada d’aliments congelats al mercat municipal de la Via
Roma, formalitzat el 23 d’abril de 2004, per causa imputable a l’exclusiva voluntat de
l’empresa LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SLU, d’abandonar el servei.
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2. Confiscar la garantia definitiva constituïda en el contracte per import de 20.000,00 €. A
tal efecte, ordenar a la Tresoreria municipal que executi l’aval del Banc de Sabadell SA,
inscrit en el Registre Especial d’Avals amb núm. 362162, de 29 de març de 2004 (núm.
operació 2004 33007025, de 23 d’abril de 2014).
3. Notificar aquest acord a LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SLU i al Banco de
Sabadell SA., amb l’advertiment dels recursos que s’hi poden interposar en contra, i
donar-ne trasllat a la Intervenció de fons i a la Tresoreria.
4. Notificar aquest acord a la Comissió Jurídica Assessora.

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

ANNEX
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Informe de Secretaria
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400.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

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

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias.
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Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Un prec i una pregunta. El prec té a veure amb un altre prec que
vàrem plantejar a l’equip de Govern al darrer Ple sobre com pensava l’equip de Govern
recuperar els 76.429 € que l’Ajuntament havia dipositat davant la Lliga Nacional de Futbol
Sala en concepte de dipòsit al que dita lliga obligava al Club de Futbol Sala Laguna Playas de
Salou.
Doncs bé, vostè, Sr. Granados, va donar la paraula al Sr. Barragán que va contestar
literalment, segons consta a l’acta i va dir: “La veritat és que vostè pregunta, vostè es
contesta, sí que s’ha fet, sí que s’ha fet i per part del Departament de Gestió Tributària s’està
fent el seguiment, el que passa és que aquí no tinc l’expedient, no sé exactament com està i
a la propera Comissió em comprometo a donar-li tota la informació, no es preocupi que es fa
el seguiment tal com es fa a tothom. D’acord?”, va acabar dient el Sr. Barragán.
I després d’un petit debat en el qual jo posava en dubte que fos així, el Sr. Barragán va
reblar el clau tot dient literalment: “Ho donaré en aquest Ple perquè tothom ho sàpiga i
quedarà en evidència una vegada més”, això és el que va dir vostè Sr. Barragán. Aleshores
vostè Sr. Granados va acabar dient: “Escolti, al proper Ple i si vostè té tant d’interès no
esperi, demà mateix pugi al seu Departament i ja li donarà totes les explicacions hagudes i
per haver, no esperi aquí perquè hi ha públic a fer tot això que estem fent”. Doncs bé,
vàrem anar a la Comissió, Sr. Granados, i se’ns va dir que en la propera Comissió. Avui estic
segur Sr. Granados, que el Sr. Barragán, tant de bo m’equivoqui, però tampoc no crec que
en aquest Ple em digui res al respecte malgrat el seu compromís. Han passat més de 20 dies
i no se’ns ha donat cap informació. Sr. Granados, Sr. Barragán, la paraula donada i
compromesa públicament en aquest Ple sembla no tenir importància per vostès en una
qüestió de defensa dels legítims interessos del municipi de Salou. Nosaltres esperarem a la
propera Comissió, esperarem, tot i que serà d’aquí a dues setmanes, però ja els hi vull
avançar, com els hi vaig dir en el seu moment, que si vostès han fet alguna gestió posterior
al prec que vàrem fer el dia 4 de febrer i té resultats positius a l’hora de tornar els 76.000 €
que se’ns deuen, ja ens semblarà bé. Però, insistim que ens reservarem el dret de portar
aquest tema davant dels tribunals si no han fet cap gestió al respecte o, simplement, volen
tancar administrativament la qüestió amb algun informe o gestió administrativa que justifiqui
o que consideri incobrable el deute. No seria la primera vegada que s’emeten informes
tècnics després de la resolució d’algun expedient, i com a mostra els citaré l’expedient de
convocatòria de subvencions a associacions i entitats esportives que es va resoldre per part
del regidor delegat d’Esports, amb data de 2 de març de 2015, i denunciat a la Comissió
corresponent que la resolució no estava sustentada en cap informe tècnic, aquest informe es
va incorporar el dia 13 de març, és a dir 11 dies més tard d’haver-se signat la resolució.
Esperem, desitgem, que en aquest expedient no passi res semblant perquè complicaria
encara més la resolució favorable a l’ajuntament del cobrament d’aquest deute. Això pel que
fa al prec. Si em volen contestar poden fer-ho perquè em queda una pregunta.
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Sr. Barragán:
-Ja li vaig contestar a la passada Comissió perquè aquesta pregunta ja me la va fer en la
pròpia Comissió i ja li vaig dir que no estava tota la documentació, que l’estaven ordenant i
que tindria complerta informació en la propera que es celebrés i aquest compromís està
ferm. No li puc donar avui tot l’expedient perquè, entre d’altres coses, el tècnic que porta
l’expedient no hi és. Però tranquil, tranquil i sobretot tranquils a la resta de persones perquè
l’expedient es segueix, no ha caducat i l’expedient és plenament vigent.

Sr. Henar:
-Sr. Barragán deu ser un expedient voluminós perquè ordenar que costi tant de temps, era
tan senzill, tan senzill com dir, escolti, doncs vingui i en parlarem. Per tant, el Ple va ser el
dia 4 de març i ahir era dia 24, han passat uns quants dies. Però, en tot cas, esperarem,
esperarem. Però sí que ha de quedar clar Sr. Barragán que la seva paraula no s’ha complert,
vostè no està donant explicacions en aquest Ple, tampoc no es va complir el compromís de
l’alcalde en el sentit que es donaria compte en la propera Comissió, tampoc no s’ha fet i en
vull deixar constància.

Sr. Barragán:
-Bé, no li volia dir però vostè va estar dos anys governant i es va gastar 7.000 € en un
advocat per a demanar aquest deute i encara no hem vist per cap lloc la resolució, 7.000 €,
està la factura en aquest expedient. Aquest expedient s’està ordenant perquè entre d’altres
coses vostès ho van deixar com ho van deixar, per tant, esperi, tranquil, jo sí que estic molt
tranquil, hi ha uns tècnics molt competents per aquests temes i, per tant, se li donarà
complerta informació. Però que sàpiga tothom que vostè es va gastar 7.000 € i no va
aconseguir res.

Sr. Henar:
-Sr. Barragán això no és veritat, això no és veritat, no és veritat. Però, en tot cas, en tot cas,
en el suposat cas que fos veritat i que haguessim sigut tan manotes que l’haguessim
desordenat de tal manera, 6 anys han estat vostès per ordenar-los, 6 anys i encara estem a
les beceroles. Escolti, jo sincerament, si fos vostè callaria aquí i no faria més el ridícul,
sincerament.

Sr. Barragán:
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-Sempre li dic el mateix, el qui ha de callar és vostè perquè vostè té molt a callar.

Sr. Henar:
-Hechos són amores y no buenas razones.

Sr. Barragán:
-No es preocupi que jo sí que ho resoldré, vostè no ho va resoldre que va estar dos anys
governant.

Sr. Henar:
-Sis anys porta.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias i ara la pregunta, si us plau.

Sr. Henar:
-La pregunta és molt senzilla, no tindrà, espero cap debat de cap mena, és molt senzilla.
Aquest dissabte dia 28 de març tindrà lloc la inauguració del nou pavelló municipal d’esports
Salou Ponent. La pregunta és, Sr. Granados, quan es posarà aquest pavelló a disposició de la
ciutadania?

Sr. Alcalde:
-El dia següent Sr. Zacarias. A disposició dels clubs esportius i demés. I no es preocupi vostè
que volem que estigui en funcionament perquè tenim una gran demanda per part dels Clubs
esportius i, en especial, els clubs de futbol sala i, per això, hem fet aquest pavelló Sr.
Zacarias, perquè hi ha molta demanda i, per tant, l’abans possible.

Sr. Henar:
-Molt bé. Moltes gràcies.
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Sr. Alcalde:
-Alguna pregunta més? Alguna intervenció més?

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sr. García, si us plau.

Sr. García:
-Bien, en mi caso le formularé un ruego y dos preguntas. En primer lugar, el ruego, le
anticipo primero el ruego y luego le doy la explicación del porqué del ruego. El ruego es que
intentemos ser un poco más puristas a la hora de tramitar los expedientes administrativos
que se realizan en esta Casa. Y ¿por qué? Pues mire, revisando un poco por encima
documentación que nosotros recibimos mensualmente uno de ellos que hemos encontrado,
por ejemplo, un decreto mediante el cual se adjudica el contrato público de servicios en
régimen de derecho privado para la prestación de publicación y difusión mediática de las
fiestas de verano, de las Nits Dauradas del año 2014. Todos sabemos que las Nits Dauradas
se celebran en el mes de agosto del 2014 y lo curioso del caso es que el decreto, la
adjudicación de este contrato se realiza el 19 de enero del 2015. Entonces, claro, a nadie se
le escapa de que la adjudicación de los contratos en la administración pública debe ser
previa, nunca posterior. Por lo tanto, sí que les solicito, ese es mi ruego, que por favor
hagamos, intentemos hacer las cosas un poquito bien en esta administración porque es que
nadie entiende nada. Primero publicitan, posteriormente al cabo de más de seis meses lo
que se hace es adjudicar, es el mundo al revés, esta administración es el mundo al revés.
Entonces yo les solicito una vez más que por favor tramiten los expedientes con el mayor
purismo posible. Ese es el ruego.

Sr. Barragán:
-¿Me puede dar cuenta del número de expediente para revisarlo?

Sr. García:
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-Sí, expediente de contratación menor número 183/2015.

Sr. Alcalde:
-Usted sabe que puede haber errores materiales con lo cual son subsanables en cualquier
momento Sr. García.

Sr. García:
-Por supuesto, yo lo único que le hago es ese ruego, no digo nada más señor alcalde.

Sr. Alcalde:
-Ya le diremos al funcionario que lo mire bien, gracias.

Sr. García:
-Y luego pues tenía un par de preguntas. La primera pregunta, bueno antes, un poco en
colación con la pregunta que también le ha formulado el Sr. Zacarías, es en referencia a la
próxima inauguración que vamos a tener el día 28 del pabellón municipal y bueno pues a
este Grupo Municipal le han llegado ciertas inquietudes por parte de los vecinos de Cap
Salou en el sentido que temen que la inauguración de este pabellón municipal les pueda
afectar a ellos respecto a que los servicios que se están prestando actualmente en el
pabellón de Cap Salou se puedan ver reducidos y la pregunta es muy simple. ¿Va a suponer
la inauguración del nuevo pabellón, que está en la calle María Castillo, una reducción horaria
o de servicios del pabellón de Cap Salou?

Sr. Alcalde:
-Sr. García, primera reflexión, justamente nosotros ayer estuvimos, o anteayer, con los
vecinos de Cap Salou y esa intranquilidad le digo yo a usted que es inexistente, entre otras
cosas porque los vecinos de Cap Salou son pocos los que utilizan el pabellón de Cap Salou.
Si usted se fija en las personas y en los perfiles de las personas que lo utilizan son clubs
deportivos que son del centro de Salou. Dicho esto y aclarado, se lo digo porque si usted
tenía que hacer la pregunta posiblemente la introducción se la podía haber evitado porque
pone de manifiesto que la realidad no es así.
Segunda cuestión, pues mire, no, porque ya lo he dicho y parece que usted no lo ha oído
bien, este pabellón se hace porque hay necesidad de uso de más pistas de las que ya
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tenemos, con lo cual no se preocupe usted que se va a utilizar el de Cap Salou, el de Salou
centro y el de Ponent.

Sr. García:
-Me alegra escuchar esa respuesta por su parte Sr. Alcalde.

Sr. Ortiz:
-Mario, perdona, pero me gustaría saber qué persona del Cap de Salou está utilizando.

Sr. García:
-Usted quiere saber mucho Sr. Ortiz. Acérquese usted por la zona y hable con los vecinos,
acérquese por la zona y hable con los vecinos.

Sr. Alcalde:
-Nadie. Que se lo ha inventado, que se lo ha inventado, es para hacer la pelota, hombre.

Sr. Ortiz:
-Que yo sepa no lo están utilizando, son las entidades. Me gustaría que me contestara.

Sr. García:
-Ya le he contestado. Acérquese usted por la zona y hable con los vecinos.

Sra. Gómez:
-Pero si vive ahí.

Sr. García:
-Ejerza sus funciones como regidor responsable del Área, Sr. Ortiz.
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Sr. Ortiz:
-No Mario, sólo te estoy diciendo que quién te lo ha dicho.

Sr. García:
-Ejerza sus funciones como responsable del Área, Sr. Ortiz. Hable con los vecions de la zona,
no solamente con las entidades deportivas, hable también con los vecinos de la zona, Sr.
Ortiz.

Sr. Alcalde:
-Sr. Ortiz que no hay nadie, hombre, tranquilo. Sr. García ¿alguna pregunta más?

Sr. García:
-Sí, una pregunta más Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Dígame.

Sr. García:
-La segunda pregunta que les quería formular es la siguiente. Vamos a ver, a finales de año
se produjo la baja de una trabajadora de esta Corporación, pidió la rescisión contractual y
como consecuencia de esa rescisión contractual se amortizó la plaza, se amortizó la plaza,
era una plaza que estaba adscrita al Área de Alcaldía y hasta ahí bien, nada que reprochar,
nada que decir. Pero cual es nuestra sorpresa que repasando las actas de las Juntas de
Gobierno nos encontramos con una acta de la Junta de Gobierno, de fecha 17 de febrero de
2015, mediante la cual lo que se aprueba es la contratación del servicio de gestión técnica,
diseño publicitario y mantenimiento informativo de los medios de comunicación municipales,
web y redes sociales. Y que sorpresa la nuestra cuando uno lee un poco el contenido de ese
acuerdo de la Junta de Gobierno, cuando se argumenta de la siguiente manera esa
adjudicación de contrato, dice lo siguiente: “donades les circumstàncies següents, baixa
d’una tècnica del departament, que no era tècnica, que era administratiu, baixa d’una
tècnica del departament i l’augment del nombre de mitjans municipals d’informació i difusió”.
Y claro, yo me pregunto porque es la pregunta que se haría cualquier persona con dos dedos
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de frente Sr. Alcalde, o sea, primero, una trabajadora de esta Casa pide la rescisión
contractual, a continuación lo que hace la Corporación, el equipo de Gobierno, es amortizar
ese puesto de trabajo en la relació de llocs de treball, y a posteriori, lo que hace es decir no,
es que claro debido al volumen de trabajo que tenemos en el Área lo que tenemos que hacer
es hacer una adjudicación. Perdone, para amortizar una plaza de la RLLT precisamente lo
que se dijo en su día es lo que dijeron ustedes, que no lo dije yo, lo que dijeron ustedes en
su día es que se podía amortizar esta plaza porque no era necesaria, porque además es la
justificación que hay que dar a la hora de amortizar una plaza de la RLLT y nos encontramos
a posteriori que justifican esa adjudicación del contrato en base a que ha habido la baja de
una técnica y hay una aumento, atención, atención, y hay un aumento del número de
medios municipales de información y difusión. Y yo les pregunto ¿qué aumento de medios
municipales de información y difusión ha habido? ¿Me lo pueden explicar? Porque yo desde
luego no me he enterado, a lo mejor alguno de mis compañeros de esta sala lo sabe, yo no
me he enterado, a lo mejor el público lo sabe.

Sr. Alcalde:
-Este es su problema Sr. García, que no se entera.

Sr. García:
-Es que hay más, hay más, hay más, yo no me he enterado. O sea que ustedes las
justificaciones que dan para adjudicar este contrato no se sustentan de ninguna de las
maneras, de ninguna de las maneras Sr. Alcalde, de ninguna. Pero vamos a más, este
contrato lo adjudican por un periodo de cuatro meses, cuatro meses, es decir, hasta que
finalice el presente mandato electoral y además dice en el mismo que claro, que hay que
colgar cosas en les xarxes socials, a facebook, a twiter, a youtube, es decir, hacen una
adjudicación para que haya una persona que actualmente ya está, colgando cosas en
facebook, en youtube y en twiter. ¿Y cuánto les cuesta esto a la ciudadanía de Salou?
¿Cuánto le cuesta esto a la ciudadanía de Salou? El módico precio de 14.531,03 €, este es el
precio de la adjudicación Sr. Alcalde, 14.531,03 €, y mi pregunta es ¿bajo qué criterios de
eficacia y de eficiencia nos regimos para hacer este tipo de adjudicaciones? ¿Bajo qué
criterios? Porque esto al final lo están pagando todos los vecinos de Salou, todos, todos y no
se sustenta de ninguna manera Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Mire, es su parecer.

Sr. García:
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-No es mi parecer, es una realidad.

Sr. Alcalde:
-Escúcheme déjeme hablar a mi. Escúcheme, es su parecer y es un parecer erróneo y yo
entiendo que a usted esto no le vaya nada bien, lo entiendo perfectamente. Pero mire, es el
mismo sistema por el cual aquí se ha contratado otro tipo de servicios en el que usted ha
firmado durante tres años decretos, y uno porque estaba de vacaciones y lo tuve que firmar
yo. Le hablo de lo que es el educador medioambiental. Con lo cual aquí no estamos
descubriendo nada. Segunda cuestión, el precio que dice usted, mire Sr. García, si
tuviésemos que convocar una plaza fija en la RLLT costaría 35.000 € más, la necesidad claro
que es existente, evidentemente que es existente Sr. García, claro que hay muchos más
medios. Y una cuestión que usted se deja y es que Salou por lo que es necesita estar a la
vanguardia de las nuevas tecnologías, evidentemente que sí, yo sé que a usted esto no le va
bien porque está en la oposición, si estuviese en el gobierno lo vería de otra manera. Dicho
lo dicho no estamos descubriendo nada, ahorramos dinero y oiga lo de los cuatro meses,
evidentemente, sí Sr. García no haga así porque usted de concejal ha despilfarrado lo que ha
podido y más y no en beneficio del municipio de Salou ¿vale? Y no tengo ganas de hablar, ya
hablaremos un día. Y lo de los cuatro meses es lógico Sr. García, está adscrito al
Departamento de Alcaldía, hay unas elecciones y no podemos hipotecar la nueva
corporación, quien esté ya decidirá lo que quiere hacer ¿o es que usted esto no sabe que
funciona así? Pues siempre ha funcionado así.

Sr. García:
-Mire Sr. Alcalde, dicen que Salou tiene que estar a la vanguardia, por supuesto, todos
estamos de acuerdo. Pero es que ustedes tienen muy mala previsión, eh, de verdad, muy
mala previsión. O sea es que a finales del año 2014 amortizan, le vuelvo a repetir, amortizan
una plaza de la RLLT diciendo que no hay faena y en enero, perdón, en febrero, adjudican
un contrato precisamente argumentando lo contrario. Y dice usted que esto sale más barato,
oiga mire, no habría que convocar una plaza fija porque la plaza que estaba ocupando esa
persona en la RLLT era de interina, era de interina, no era plaza fija, eso para empezar. En
segundo lugar, no me diga usted que una plaza de auxiliar administrativo sale por el importe
de 3.600 € al mes, que es el prorrateo que yo le hago de esta adjudicación, 3.600 €, sí, más
barato, perfecto.
Hay más cuestiones ¿sabe lo que pasa aquí? Que si hubiésemos tenido que cubrir esa plaza
de interino debería de haberse hecho conforme establece la reglamentación y la legislación
vigente, publicidad, méritos, etc, etc. De esta manera ¿qué es lo que conseguimos? Hacer
una contratación que lo voy a decir con todas las letras, fraudulenta, porque esa persona lo
que está haciendo, esa persona lo que está haciendo es suplir a un cargo de confianza, así
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de claro se lo digo Sr. Alcalde, suplir a un cargo de confianza, ni más ni menos, ni más ni
menos. Es así y usted puede aquí argumentar todo lo que quiera pero lo que es, es y lo que
no es, no es, fíjese que fácil.

Sr. Alcalde:
-Bueno, a usted le parece esto Sr. García, yo ya he dicho los motivos, las razones, allí está,
está todo informado y está todo correcto. Usted ha firmado durante tres años documentos
en los que cada año se ha contratado a un educador en las mismas condiciones que esto y
además a otras personas, con lo cual escúcheme, yo entiendo que usted está en la oposición
y que esto le vaya fatal pero mire, como aquí de lo que se trata es de poner el Ayuntamiento
de Salou en la vanguardia en todos los temas pues mire, así están las cosas. Lo siento que
no le guste pero tampoco lo voy a lamentar. ¿Alguna cuestión más Sr. García?

Sr. García:
-Sí, simplemente que no me ha contestado, yo le he preguntado que bajo qué criterios de
eficacia y de economía se habían regido para hacer esta contratación y lo único que me
contesta es que usted también también firmó no sé qué. Entonces usted ni me contesta a mi
ni le contesta a la ciudadanía de Salou, así de fácil Sr. Granados. Usted dice, entiendo que
no le guste, no, no es que no me guste a mi, es que esto a quién no le va a gustar es a la
ciudadanía de Salou, no tenga la menor duda.

Sr. Alcalde:
-Bueno, Sr. García yo ya le he dicho lo que hay y le guste o no le guste es así. Si no hi ha
cap intervenció més jo sí que voldria fer unes intervencions. La primera va dirigida a la
nueva regidora, la Sra. Pilar Álvarez de la Concha, ya ha visto usted como al final usted es
regidora de este Ayuntamiento, ha tenido que pasar por la vía de urgencia porque si el
documento hubiese llegado antes del cierre de la orden del dia de la sesión plenaria
evidentemente hubiese estado en el orden del día. No obstante eso, en el momento en el
que me he enterado yo de que ha llegado este documento que ha sido hoy al mediodía
pasadas las 13:00 horas, he hablado, he llamado yo al Sr. Mario García para proponerle,
porque lo propone el Alcalde, de que había llegado este documento y que si lo veían bien yo
quisiera que esto pasase por vía de urgencia. Ha sido así con lo cual usted ya ha tomado
posesión de su cargo en este mismo plenario y desearle en nombre de la Corporación que
tenga muchos éxitos en esta nueva función Sra. Álvarez, que tenga muchos aciertos,
sabemos. Somos conscientes que queda poco tiempo pero las circunstancias son las que
son, con este poco tiempo se puede hacer un buen trabajo, con lo cual le animo a que
trabaje en beneficio de Salou como no podrá ser de otra manera. Enhorabuena y éxito Pilar.
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El otro tema al que quería hacer referencia es el siguiente, ustedes saben muy bien que ayer
fuímos a Barcelona, y se firmó l’acord d’execució de les obres del nou endegament del
barranc de Barenys y nos vinimos con una certificación en la mano en la que hay a
disposición 4.200.000 € para pagar las expropiaciones. Esto significa que este acuerdo
determina de forma clara y contundente no sólo el compromiso de la Generalitat que ya lo
hizo en su día, a pesar de las dificultades que hubo para poderlo conseguir y se consiguió
gracias al tesón mío y del apoyo por parte de concejales y concejalas de este Ayuntamiento
para que siguiese para adelante en esta situación porque veían que era necesaria la defensa
de los intereses del municipio de Salou y aquí tenemos la realidad, con lo cual a partir de
ayer hay 4.200.000 € a disposición para practicar, insisto, las expropiaciones y finalizar, que
aquí constan los plazos y las cantidades, finalizar por fin, por fin, con las inundaciones del
Barrio de la Salut. Dic això perquè veritablement va ser un dia històric, perquè la
problemàtica del nostre municipi en relació al barranc de Barenys és històrica, hi ha hagut
molts intents d’intentar buscar una solució però no ha sigut possible, ara s’ha fet realitat, ara
ja ho tenim i l’únic que ens cal és començar ja amb les expropiacions i iniciar les obres que
ja els hi avanço que seran per la part de dalt, per l’inici de terme perquè com tenim el traçat
ferroviari fins que no s’aixequin les vies evidentment no podem començar a treballar per
baix. Per tant, aixecades les vies, que això calculem, si tot va bé, que a finals d’any deixaran
de passar els trens per la nostra localitat podem dir que en dos anys i una miqueta més el
barranc de Barenys estarà fet i acabat. Per tant, Salou es beneficiarà d’un acord bo pel
municipi, un acord aconseguit pel Govern i per alguns regidors i regidores que hi van donar
suport al seu dia perquè vam creure en aquest pacte, en aquest acord i per part del Govern
de la Generalitat de Catalunya. Per tant, això és un fet per celebrar i per estar ben contents
com a salouencs. Gràcies.

Sr. Otal:
-Sr. Alcalde. Puc comentar només una cosa?

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

Sr. Otal:
-Bé, ja ho he conegut per la premsa però ja que vostè ho diu, m’alegra molt saber que
malgrat, com ja vaig reconèixer públicament, les imperfeccions i indefinicions que hi havia a
l’acord, que crec recordar que es va signar el mes de novembre, haver estat jo
personalment, tot i estar a l’oposició, en una posició arriscada però que jo confiava en la
Generalitat i que ara s’ha demostrat que suposa donar una complementació al finançament
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de l’any vinent. Per tant, s’ha complert el que jo pensava, que tot i que hi havia indefinicions
i imperfeccions doncs s’ha complert.

Sr. Alcalde:
-Molt bé Sr. Otal. S’aixeca la sessió. Gràcies a tots per a la seva assistència. Bona nit.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 20:18 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el secretari
general, en dono fe i estenc la present acta, que signa amb mi el senyor alcalde.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL,
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