SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT
CELEBRADA EL 13 DE JUNY DE 2015
Regidors assistents:
Joan Callau Bartolí
Filomena Cañete Carrillo
Juan Carlos Ramos Sánchez
Ruth Soto García
José Luís Martínez Cardoso
Pedro Rivero Hidalgo
Pedro Sánchez Álvarez
Óscar Marjalizo Hernández
Francisco Navarro Castellón
Joan Josep Belda Montes
Basilio Perona Cortés
Dolores Murillo García
Gregorio Belmonte Ferrer
Gregorio Camacho Alcalde
Isabel Marcuello García
Juan Vizcaíno Alonso
Rubèn Arenas Garcia
Antoni Vélez Barajas
Jesús A. Gacía Bragado
Andreu Marín Muñoz
Xavier Soley Manuel

A la casa consistorial de Sant Adrià de
Besòs, essent les dotze hores del dia
tretze de juny de dos mil quinze,
concorren, de conformitat amb els
articles 195 de la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del règim electoral
general, i el 37.1 del Reglament
d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel
Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els regidors electes a les
últimes eleccions convocades pel Reial
Decret 233/2015, de 30 de març, els
quals s’expressen al marge, que
constitueixen la majoria de regidors
electes, ja que essent aquests vint-i-un,
n’han concorregut vint-i-un, per tal de
celebrar la sessió pública extraordinària
de constitució de l’Ajuntament.

Declarada oberta la sessió, el secretari general manifesta que, segons
disposen els articles 195.2 de la Llei orgànica del règim electoral general i el
37.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, s'ha de constituir una Mesa d’Edat, integrada pels electes de
major i menor edat.
D’acord amb les dades existents a la Secretaria General, el regidor electe de
major edat és Joan Callau Bartolí i el de menor edat és Joan Josep Belda
Montes.
Joan Callau Bartolí pren la paraula i manifesta que, tot i que té un informe
del secretari que diu que no existeix cap incompatibilitat per formar part de
la Mesa d'Edat, ell considera més correcte abstenir-se i així se sent més
còmode.
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El secretari diu que el següent regidor de major edat és Pedro Rivero
Hidalgo.
La Mesa de referència queda constituïda en la forma indicada i passa a
ocupar el lloc destinat a l'efecte.
El secretari, per ordre del president, dóna lectura a la convocatòria de la
sessió extraordinària i dels articles 195.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, de règim electoral general, i 37 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.
La Mesa d'Edat constata, amb la certificació de l'acta de proclamació de
regidors expedida pel secretari de la Junta Electoral Provincial, quines llistes
han obtingut llocs a l’Ajuntament i quins han estat proclamats regidors
electes.
La Mesa d'Edat comprova les credencials presentades per tots els regidors
proclamats electes.
El secretari general dóna lectura als articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que regulen el
sistema d'incompatibilitats. Acte seguit, la Mesa d'Edat, per mitjà del seu
president, invita els regidors a expressar en aquest acte si els afecta alguna
causa d'incompatibilitat.
La Mesa d'Edat, per mitjà del seu president, declara constituït l’Ajuntament
atès que concorre la majoria absoluta dels regidors.
La Mesa d'Edat, per mitjà del seu president, anuncia que, tot seguit, els
regidors proclamats han de prestar jurament o promesa d'acatament a la
Constitució, de conformitat amb allò que disposa l'article 108.8 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general. El president de
la Mesa d'Edat dóna lectura a la fórmula de jurament o promesa següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat de Catalunya, i respectar i
fer respectar la Constitució i l'Estatut de Catalunya?"
Els regidors, per ordre alfabètic, juren o prometen acatament a la
Constitució.
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Rubén Arenas García promet per imperatiu legal i, a més,
paraules més abaix transcrites (1)
Joan Josep Belda Montes promet per imperatiu legal
Gregorio Belmonte Ferrer promet per imperatiu legal
Joan Callau Bartolí promet
Gregorio Camacho Alcalde promet
Filomena Cañete Carrillo promet
Jesús A. Gacía Bragado jura
Isabel Marcuello García promet per imperatiu legal i, a més,
paraules més abaix transcrites (2)
Andreu Marín Muñoz promet
Óscar Marjalizo Hernández promet i planteja un incident (3)
José Luís Martínez Cardoso promet
Dolores Murillo García promet per imperatiu legal
Francisco Navarro Castellón jura
Basilio Perona Cortés promet
Juan Carlos Ramos Sánchez promet
Pedro Rivero Hidalgo promet
Pedro Sánchez Álvarez jura
Xavier Soley Manuel promet per imperatiu legal i, a més,
paraules més abaix transcrites (1)
Ruth Soto García promet
Antoni Vélez Barajas promet per imperatiu legal i, a més,
paraules més abaix transcrites (1)
Juan Vizcaíno Alonso promet per imperatiu legal i, a més,
paraules més abaix transcrites (2)
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afegeix les

afegeix les

afegeix les
afegeix les
afegeix les

(1) “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto
a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat
de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015,
per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb
totes les institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ”.
(2) “I per donar compliment al full de ruta sobiranista que comparteix
l'objectiu comú que Catalunya pugui exercir plenament " EL SEU DRET A
DECIDIR"
(3) “Solicito una cuestión de orden. Ante la fórmula utilizada para la toma
de posesión realizada por el Sr. Rubèn Arenas, que podría implicar un
fraude de ley y desnaturalización del contenido del juramento/promesa
necesaria para la toma de posesión, solicito que conste en acta total y
literalmente el texto empleado”
El president de la Mesa d'Edat respon que donada la reclamació, la Mesa
considera que el regidor ha llegit la fórmula legal corresponent com primer
acte i que el següent acte és un acte posterior i que és el que ha provocat la
queixa del Sr. Marjalizo. Per això donen per bona la promesa. Que si el
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regidor Marjalizo i el seu grup tenen alguna qüestió legal a plantejar, que ho
facin en els òrgans pertinents.
La Mesa d'Edat, per mitjà del seu president, anuncia que, a continuació,
s'elegirà l’alcalde de l’Ajuntament d'entre els membres que el componen. El
secretari general dóna lectura a l'article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de
19 de juny, de règim electoral general, que regula l'elecció esmentada. El
president explica que la votació dels candidats es farà mitjançant papereta
que, un cop introduïda en el sobre corresponent, cridats nominalment els
regidors, per ordre alfabètic, lliuraran al president de la Mesa perquè la
dipositi a l'urna.
La Mesa d'Edat, mitjançant el seu president, pregunta quins regidors
presenten la seva candidatura a l’Alcaldia de Sant Adrià de Besòs.
CANDIDAT
Joan Callau Bartolí
Pedro Sánchez Álvarez
Isabel Marcuello García

LLISTA ELECTORAL
PSC
C's
MES

VOTS OBTINGUTS
3.481
1.661
1.114

La Mesa d'Edat, mitjançant el seu president, proclama els candidats a
l’Alcaldia i s’efectua la votació corresponent.
El secretari general crida d'un a un i per ordre alfabètic els regidors, que
lliuren els sobres que contenen les paperetes al president, que els diposita
dins de l'urna.
Acabada la votació, es fa l'escrutini dels vots emesos. El secretari general
llegeix en veu alta cada una de les paperetes, que lliura després als
membres de la Mesa, i es verifica el recompte de vot, amb el resultat
següent:
CANDIDAT

VOTS OBTINGUTS
En lletra
En números

Joan Callau Bartolí
Vots a favor

vuit

8

Pedro Sánchez Álvarez
Vots a favor

tres

3

Isabel Marcuello García
Vots a favor

dos

2

Abstencions

vuit

8
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A continuació la Mesa d'Edat, mitjançant el seu president, proclama l’alcalde
JOAN CALLAU BARTOLÍ, que encapçala la llista presentada pel PSC.
La Mesa d'Edat, mitjançant el seu president, pregunta al candidat electe si
accepta el càrrec d’alcalde.
Tot seguit i als efectes de presa de possessió del seu càrrec com a alcalde
formula el jurament, tal com regulen els articles 40.2 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, i 18 del
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 de abril, pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Un cop fet el jurament, els regidors de la Mesa d’Edat lliuren a l'alcalde els
atributs del càrrec: banda, insígnia d’argent, bastó de comandament i
medalla de l’alcalde.
Tot seguit, l'alcalde lliura la medalla i la insígnia d’argent als regidors.
Seguidament, l’alcalde electe ocupa la presidència de l’Ajuntament, que és
abandonada pels components de la Mesa d'Edat, els quals s'incorporen als
seus escons.
A petició dels portaveus dels Grups Municipals s’obre el torn d'explicació de
vot.
Xavier Soley (CiU) manifesta:
Il.lustre senyor alcalde, regidors i regidores
En primer lloc, vull felicitar al nou alcalde i molt especialment als nous
regidors. Felicitar i desitjar a l'Alcalde encert i molt d'èxit en aquesta nova
legislatura.
El regidor que us parla té la representació que té i es deu als seus votants,
però també a la resta de ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià.
D'això n'hem de ser tots molt conscients. La ciutadania ens dóna una nova
oportunitat per dignificar la política. Ara, més que mai, amb el descrèdit
evident de la classe política, la ciutadania espera de nosaltres que actuem
amb esperit de servei, de manera honrada i transparent, defugint
d'opacitats i corrupteles i pensant sempre en el conjunt dels ciutadans. No
els podem defraudar. Hem d'estar a l'alçada.
Davant del canvi de situació política el que ara cal es una altra manera de
governar, com?: 1) mà estesa; 2) més capacitat de diàleg i de pacte; 3)
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"mà esquerra" 4) màxima sensibilitat envers les persones i les famílies que
més pateixen per fer possible una ciutat amb major justícia social.
Amb la nostra abstenció volem fer possible que la força més votada tingui la
oportunitat de formar govern.
Penso que tots coincidirem en quin ha de ser el principal objectiu ara: fer
que Sant Adrià deixi de tenir l'honor de ser la ciutat de l'Àrea Metropolitana
amb major índex d'atur. Li demano que aquest sigui no només l'objectiu,
sinó l'obsessió principal del nou equip de Govern.
Què pot esperar del regidor de CiU?
Doncs pel que fa als temes de ciutat, màxima col·laboració i si em permet, li
oferirem propostes i idees.
I en aquest moment pel que fa als principals temes de ciutat, ja sap que té
4 temes cabdals damunt la taula, que a partir de dilluns haurà de fer front:
1) Nou mercat: cal promoure urgentment un nou concurs amb preus
atractius pels futurs paradistes
2) Piscina del poliesportiu Ricart. Voldríem veure un compromís per
reobrir-la el 2016
3) Desenvolupament urbanístic del front del litoral i l'entorn de les tres
xemeneies. Impuls real amb transparència i participació de la
ciutadania.
4) La Mina: li demano un canvi d'orientació per tornar a refer el diàleg
amb els veïns afectats i cercar noves solucions. Vostè ja sap que en
aquesta legislatura serà impossible modificar el Pla especial de
reforma i millora del barri de la Mina. Per tant, sota aquesta premisa,
cal fer un nou plantejament i buscar solucions alternatives.
I per descomptat, ens tindrà al seu costat en tots aquells projectes o
iniciatives econòmiques que ajudin a generar més ocupació i més benestar
per les persones.
Com veurà, des de CiU oferim una actitud col·laborativa. Volem tenir un
paper actiu i no amagar em el cap sota l'ala. Per part nostre: mà estesa i
aportació d'idees i solucions.
Però per contra, tindrem una actitud crítica i d'oposició en allò que tingui a
veure amb la manca de transparència, la manca d'iniciativa i la incapacitat
per aportar solucions per la millora del benestar dels ciutadans i ciutadanes
de Sant Adrià.
Per acabar, reiterar-li la nostra felicitació i animar-lo a treballar de valent
per la ciutat, malgrat no disposar d'una àmplia majoria.
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I com diria la nostra amiga Consol Aroca: "endavant les atxes!
Moltes gràcies

Jesús A. García (PP) manifiesta:
Nosotros hemos votado en blanco porque lo que se acaba de votar es
simplemente la prórroga de un alcalde en funciones. Usted quedará en
cuidados intensivos hasta que haya nuevas elecciones y a la expectativa de
ver cual de las dos posiciones toma. Está claro que después de las
aritméticas que han salido en este Ayuntamiento, hay dos opciones sobre
las cuales, a partir de septiembre, el alcalde y su equipo tendrán que tomar
una decisión valiente y escoger entre una de ellas. Y según que decisión
tomen, tendrán al PP de su lado o enfrente.
Referente a los temas de ciudad, quedan pendientes todos los temas
enumerados por el regidor de CiU. Quedan pendientes todos los problemas
(por ejemplo el mercado de abastos y polideportivos), y como nadie nos ha
venido a solicitar nuestro voto con un proyecto de ciudad y que a día de hoy
consideramos que el partido socialista todo lo que tenía que hacer en esta
ciudad ya lo ha hecho, emitimos nuestro voto en blanco, esperando que
pasado el verano todo vaya hacia una dirección y que el partido socialista
tome una decisión valiente y sepa con quien tiene que hacer esta
legislatura.
Rubèn Arenas (ERC) manifesta:
Benvolguts,
En primer lloc voldria agrair a totes les persones que ens acompanyen la
seva presència, agrair també als 1.094 adrianencs i adrianenques que ens
han votat i que ens han donat la possibilitat al meu company Antoni Vélez i
a mi de ser els primers regidors d’ERC a Sant Adrià des de la República.
Gràcies de tot cor.
Avui comença una nova legislatura i una nova etapa en la història de la
nostra ciutat. Volem ser protagonistes d’aquesta nova etapa i el nostre
compromís amb la ciutat reflectit al programa amb el que vàrem concórrer
a les eleccions, deia que volíem construir una nova ciutat, un nou Sant
Adrià. Les nostres propostes tenen el propòsit de dur a terme aquest canvi.
Ara ha arribat el moment de traduir les paraules i els compromisos en fets.
Tenim prou força com per aconseguir complir part del nostre programa i
tenim el deure emanat de la ciutadania de fer-lo complir.
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La nostra manera de fer política no serà la de l’enfrontament ni la de la
crítica buida, sinó la de la crítica constructiva i l’acció política per tal de
complir els objectius amb els que ens hem compromès amb la ciutadania i
que són necessaris per tal de fer avançar a Sant Adrià. Per això, la nostra
postura ha estat la de l’abstenció o vot en blanc a la investidura.
Volem que es llegeixi la nostra abstenció dins d’aquest clima constructiu i
les nostres ganes d’ajudar tant com calgui al proper govern municipal per
tirar endavant el canvi i la construcció d’aquest nou Sant Adrià que
imaginem. Polítiques de ciutat que sorgiran del debat i el concurs de més
d’una força política d’aquest Ple. L’aritmètica ens brinda una magnífica
oportunitat de conjuminar esforços i aconseguir consensos i majories
amplies per blindar un model de ciutat nascut del sufragi dels ciutadans i
ciutadanes.
Són molts els temes prioritaris i urgents que requeriran de tota la nostra
atenció i col·laboració per tal de resoldre’ls, entre ells: el més sagnant i
feridor la gran taxa d’aturats de la ciutat, el nou Mercat municipal, la gestió
dels poliesportius i el futur de la piscina Ricart, així com el Pla de
Transformació del barri de la Mina i la seva problemàtica concreta envers
l’edifici del C. Venus; d’altres que ens portaran més temps ja que configuren
aquest model futur de ciutat com per exemple el Front Litoral o el Campus
Universitari Diagonal-Besòs o fer un consistori més àgil, eficient i amb les
parets de vidre, totalment transparent i que aposti per la participació com a
eina de relació amb els ciutadans i reforçant la qualitat democràtica.
I d’altres que tot i que puguin semblar molt llunyans, no ho són. A ningú li
pot passar per alt que el proper 27 de setembre hi hauran unes eleccions
que ens impliquen a tots, unes eleccions que són plebiscitàries perquè ens
donaran la oportunitat de decidir quin és el futur d’aquest país i quines
polítiques volem que s’executin si aconseguim proclamar la República
Catalana. Qui us digui que el que passi el 27 de Setembre no té cap relació
amb el que passa a la nostra ciutat no us diu la veritat. La Generalitat deu
quatre milions d’euros al nostre Ajuntament, diners que reclamem
enèrgicament, ningú ha d’oblidar però que aquesta manca de finançament
respon a un ofec financer sistemàtic per part de les institucions de l’Estat
espanyol, el 27-S decidirem el futur Govern de la Generalitat i el futur
estatus polític del país i aquesta és una gran oportunitat per disposar de
més recursos econòmics per poder fer-hi front amb garanties. Per això
també demanem al nou govern municipal que respecti el procés i que del
resultat que se’n desprengui de les eleccions sàpiga prioritzar els interessos
de la ciutat i si cal, ajudar a Sant Adrià a tenir el protagonisme que mereix
en un eventual procés constituent.
El nostre vot és doncs un vot de confiança per assolir acords i crear un
clima d’entesa en el que puguin comptar amb ERC per tal de tirar endavant
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la ciutat i a la vegada una demanda de respecte pel procés nacional que viu
Catalunya on desitgem que Sant Adrià tingui un paper rellevant.
Moltes gràcies!
Visca Sant Adrià!
Isabel Marcuello (MES) manifesta
Alcalde, regidors, regidores, veïns i veïnes de Sant Adrià, quan preparava la
intervenció per explicar el posicionament del nostre Grup Municipal, em va
venir al cap el títol d'un manual que rebem tots els electes, i que porta per
títol ‘Sóc regidor, i ara què?’. Doncs bé, ara què? Ara coherència!
Coherència cap als 1.114 adrianencs que han votat a Moviment d’Esquerres,
aquí representats avui amb dos regidors. Coherència perquè es així com ho
hem estat demostrant fins ara. Coherència per ser lleials als ciutadans i al
projecte. I coherència perquè ha hagut un abans i un ara. Coherència
també, Sr. Callau, amb els ciutadans i les ciutadanes que han dipositat la
confiança en nosaltres i als que vostè ha ignorat! Als qui vostè en la seva
carta als veïns publicada en el “Viure” de juny, falta a la veritat. Un altre
cop falta a la veritat. Diu en el seu escrit que "a l'hora d'escriure aquestes
línies he parlat amb els caps de llista". Sr. Callau, amb nosaltres no ha
parlat, ni tan sols (malgrat ho digui el seu escrit) per felicitar Moviment
d’Esquerres com a nova formació política que ha obtingut representació. Tot
el contrari del que nosaltres vam fer. Un desprecio a los 1.114 adrianenses,
nuestros convecinos, los de Juan y míos. ¿Quizás porque depositaron la
confianza en nosotros?
Vostès han entès el que la ciutadania adrianenca ens ha dit a tots? A uns
més que a altres? “No nos representan”. Así que, nuevas opciones. La crisis
de la socialdemocracia y la no transparencia nos ha llevado hasta aquí, a
una sociedad desigual, a que los instrumentos que representaban las clases
populares se rompieran, de ahí el vacío, de ahí lo del ¡basta ya! La
desigualdad provoca pobreza. La expresión ciudadana en las urnas en Sant
Adrià ha demandado: canvi, altres formes, diàleg, transparència,
participació, etc.
Pues permítame, Sr. Callau, más de lo mismo. También en este impasse
antes de que comenzara a andar la nueva legislatura, usted sigue en su
línea. Ara coherència, perquè per la regeneració democràtica necessitem:
parets de vidre, conductes, formes, diàleg, transparència, participació real,
etc. Sant Adrià té molts fronts oberts. Això necessita de bona política, idees,
compromís, proximitat i també passió per la ciutat. I cadascú ha d’assumir
el seu nivell de responsabilitat. Aquí no tot val. Totes i cadascuna de les
formacions aquí presents portem als nostres programes blocs semblants.
Tots tenim un denominador comú, Sant Adrià i els adrianencs.
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Creiem que les prioritats que té aquest Ajuntament són la lluita contra
l’atur, la pobresa en vers les persones, els infants, la pobresa energètica,
l’habitatge i el treball seriós i compromís en matèria d’educació. No tenim
les competències, però si el deure moral i la responsabilitat per reforçar i
treballar tots plegats per garantir l’assistència i l’èxit escolar. El impulso al
comercio de proximidad, nuevas soluciones a los paradistas del Mercado de
Abastos, el Frente Litoral, La Mina, La Catalana, Monsolís, que no solo es un
polígono industrial, también es un barrio, el drama de los equipamientos
deportivos de la ciudad, el civismo y la convivencia, sin perder de vista los
detalles del día a día, aquellos que mejoran la calidad de vida de la
ciudadanía.
Per això diem, justícia social, persones, ciutat, llibertats, etc. Aquests i
altres son els nostres objectius. Els dos regidors de Moviment d’Esquerres,
treballarem per aconseguir-los i ho farem des de l'oposició, de forma
seriosa, responsable i molt crítica. Per això els hi deia, coherència.
Treballarem des de l’oposició perquè, sentint-ho molt, no confiem en la que
ha estat la força més votada.
Si em permet, Sr. Callau, vull citar textualment una frase d’algú que a vostè
li sonarà molt: “Ser Alcalde no es tener grandes debates ideológicos, es
simplemente buscar soluciones a los ciudadanos” (Martin Schulz). He vivido
en primera persona la falta de diálogo, de transparencia, la falta de
liderazgo, de capacidad para trabajar en equipo, el incumplimiento de
acuerdos, etc. Lo he vivido como oposición, pero también como miembro
del Gobierno. Así pues, nuestro voto es a la coherencia, a la voluntad por
unanimidad de nuestra Asamblea Local, el diálogo no se ha producido, eso
no es bueno, por otro lado no ha sido una sorpresa.
Éste ha de ser un nuevo tiempo y unas nuevas maneras de gestionar. Con y
para los adrianenses, con humildad pero con liderazgo, desde Sant Adrià y
para Sant Adrià. Juan y yo misma lo tenemos muy claro, como siempre
estaremos al servicio de todos los adrianenses, y a partir de hoy más
todavía. Entendemos la representación que nos han otorgado los
ciudadanos, estamos al servicio de todos ellos. Gracias, muchísimas gracias
por vuestra confianza, a todos los que nos votaron y también a los que no
lo hicieron.
Tenemos por delante cuatro años, una nueva legislatura en la que
permitidme que como mujer hable de igualdad. Este Consistorio ha hecho
un retroceso, un gran retroceso. Tendrá una mínima representación
femenina, solo cuatro regidoras. ¡Como política es decepcionante y como
mujer me indigna! Se impone una reflexión a nivel de partidos políticos, una
profunda reflexión. Quiero reivindicar la presencia de la mujer en la política,
y lo voy a hacer lamentando que algunas de las que han sido mis tres
compañeras de Consistorio no estén. Mujeres honestas, con coraje,
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preparadas, luchadoras, mujeres reivindicadoras de la justicia social y de
las libertades. Os aseguro que igual que ellas, otras mujeres también
merecían
ocupar algunas de estas sillas.
Tenim per davant un nou camí, en el que serem fidels als compromisos dels
nostres conciutadans, a la ciutat i a les nostres conviccions i principis. Avui
comença de veritat una nova manera de fer política municipal, aprofitem la
oportunitat per a la regeneració. Avui és el primer dia d’un nou camí. Juan i
jo el farem mirant endavant, però també aturant-nos quan calgui per mirar
enrere i aprendre dels errors. Mai és tard, l’important és saber reconèixerlos.
Hem après de la nova política elements que ja hem anat incorporant,
recollint els valors de la socialdemocràcia. També és des de Sant Adrià on
reivindiquem el socialisme sobiranista català. La nostra defensa dels drets
socials i les llibertats seran molt decidides. Perquè, adrianencs i
adrianenques, aquests dos regidors us prometem des d’avui que caminarem
al vostre costat.
Moltes gràcies.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:
Bon dia a totes i tots.
Primer de tot felicitar a l'Alcalde Joan Callau per la seva pressa de
possessió.
Donar la benvinguda als nous i noves regidores que s'incorporen al Ple
Municipal i les noves forces polítiques que tenen per primera vegada
representació.
Les passades eleccions municipals han estat una etapa més d'un canvi de
època social i polític que s'esta gestant. Que anem a un nou escenari, a una
nova època, a un nou món, avui ja pràcticament ningú ho discuteix. Ara,
que aquesta nova època sigui millor per la gent treballadora, encara ho
haurem de veure, o millor dit: encara ens queda molt per lluitar i canviar si
volem que el canvi sigui en benefici de la classe treballadora.
La crisis del 2008 2009 2010 i seguits ha frustrat la vida i els somnis de
viure millor de molta gent, Tot seguit a aquesta frustració, la indignació va
omplir les places, “las mareas” en defensa de la educació publica, de la
sanitat publica, per les pensions van omplir els carrers. La plataforma
d'afectats per les hipoteques va sacsejar les consciencies i va generar un
gran corrent de solidaritat.
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Aquestes grans mobilitzacions, la profunditat de la crisis i la corrupció
política que omple avui els telenotícies, ha gestat una resposta ciutadana a
les eleccions europees, municipals i autonòmiques que ens ha portat a
trencar el bipartidisme, a trencar les majories absolutes i tenir
representacions institucionals més plurals i més diverses. Però
alerta¡¡¡¡¡¡ les places han quedat buides i els carrers no veuen transitar a
“las mareas”.
Nosaltres ICV-EUiA som de la tradició que diu: “que sense mobilització no hi
ha transformació”. Només amb el treball a la institució no es possible
canviar les coses. Cal un peu en la institució i un peu en la mobilització. Cal
evitar allò que el sistema sap fer molt bé: “desconnectar la mobilització
amb les moquetes de la institució”
Més enllà del trencament del bipartidisme i la pluralitat hem vist com les
confluències socials i polítiques en diverses formules i candidatures dites
ciutadanes “Guanyems, en comuns, movem, sumem, etc..” han tingut un
excel·lent resultat electoral i algunes d'elles avui son escollides alcaldes i
alcaldesses de molts municipis. A Sant Adrià no va ser possible que la
nostre coalició ICV-EUiA es sumés a aquesta confluència i avui tenim a Sant
Adrià en Comú com a tercera força municipal amb un excel·lent resultat i
nosaltres com a quarta formació amb pràcticament el mateix nombre de
vots de 2011, però amb la pèrdua de una regidora, Irene Aldabert, que
volem aprofitar per agrair la seva tasca i dedicació en aquest quatre anys
anteriors.
“La confluència, la suma, la unitat popular, els fronts d'esquerres” son
necessaris per avançar en la transformació de la societat, i Iniciativa i
Esquerra Unida volem contribuir en aquesta unitat.
En aquests dies no hem tancat un acord de govern amb el PSC com en les
legislatures anteriors, perquè volem un govern d'esquerres ampli i estable,
juntament amb Sant Adrià en Comú que té mes representació i vots que
nosaltres i poden ajudar clarament a fer un govern fort i ampli capaç
d'aplicar un programa de govern d'esquerres.
Volem fer camí junts i per això cal guanyar confiances i que cadascú faci el
procés necessari de reflexió i creixement. Nosaltres no renunciem a
governar, per això ens presentem a les eleccions, però avui cal posar la
mirada una mica més enllà i pensar en objectius mes ambiciosos.
El nostre vot a favor d'en Joan Callau, és en responsabilitat de la nostre
tasca de govern de les legislatures anteriors on hem participat en la millora
de la ciutat, en la garantia de les polítiques publiques, de les propostes
socials, de formació i inserció laboral i la educació. Deixem un ajuntament
sanejat econòmicament que pot afrontar el futur amb molta tranquil·litat,
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el nostre grup municipal ha estat fidel al seu programa i amb la gran
tranquil·litat que no hem enredat a ningú i em anat de cara en totes les
accions que hem desenvolupat.
Joan: Hem votat en favor teu com alcalde des de la confiança d'aquests
anys de treball conjunt, des del convenciment de la teva honradesa i del teu
bon criteri. Joan: no tens res a envejar a anteriors alcaldes, els nostres
acords els has respectat i hem fet molta feina en aquests dos darrers anys.
“Fins i tot has millorat en la teva elecció de corbates”
I així continuarem, amb compromís de futur per les polítiques d'esquerres,
des de la oposició però amb responsabilitat. Tenim línies clares que hem
desenvolupat en el nostre programa i en la nostre campanya municipal i
que demanem al nou govern municipal que las posi en marxa:
Millora de la participació i la transparència, fer de la política municipal una
eina de poder per la gent treballadora, amb pressupostos participatius i
audiències publiques.
Manteniment dels pressupostos en serveis socials, educació i promoció
econòmica.
Canvis en la policia local per que sigui una veritable policia de proximitat a
la ciutadania.
Millora del civisme i la convivència
Que les polítiques d'infància i joventut siguin una prioritat.
Que el desenvolupament de la ciutat continuï sent en benefici de tothom i
no dels interessos privats.
Que la inversió es faci en tots els barris, no podem obrir mes escletxes
socials entre la nostre ciutadania.
Compromís de futur, compromís de treball, compromís de propostes des de
l'esquerra, compromís en definitiva amb la nostre gent, la gent treballadora,
es avui en resum el nostre full de ruta.
Joan Josep Belda Montes (SAeC) manifesta
D’acord amb l’establert a l’assemblea decisòria del passat 11 de juny, els i
les presents vam decidir que Sant Adrià En Comú i els seus càrrecs electes
s’abstindrien en l’elecció de l’alcalde.
Els motius que han portat a aquesta decisió són molts i de diversa índole,
però sobretot va influir-hi la possibilitat de tirar endavant els punts en comú
del programa amb el conjunt de les forces polítiques d’esquerres alhora que
reivindiquem el caràcter rupturista de les noves formes municipalistes
davant els models de gestió anteriors.
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D’altra banda volem ressaltar la bona sintonia amb la resta de forces
polítiques amb que ens hem reunit i que ens han fet veure la voluntat de
realitzar una oposició crítica, responsable i activa. La nostra activitat política
estarà destinada a la construcció d’un model de ciutat més just, democràtic
i basat en la transparència i la participació ciutadana.
Els temps de les majories absolutes han quedat endarrere, a partir d’ara el
debat polític s’haurà d’enriquir i democratitzar. La nova política municipal
s’haurà de destinar a la recerca del consens.
Moltes gràcies a totes i a tots pel vostre suport, hem fet una primera passa
de gegant en la construcció d’un nou Sant Adrià i aquesta passa l’hem feta
en comú.
Pedro Sánchez Álvarez (C's) manifiesta:
En primer lugar, felicito al nuevo alcalde y a todos los regidores que,
durante los próximos cuatro años, tendremos el privilegio de representar a
Sant Adrià del Besòs.
Quisiera aprovechar nuestro turno de palabra para explicar por qué hemos
votado por mi, en tanto que cabeza de lista de Ciudadanos, aún a sabiendas
de que será un voto en apariencia inútil. Con ello hemos querido dejar claro
que no tenemos pactos con ninguna otra fuerza, y que si no hemos
participado en negociaciones para formar parte del gobierno no es porque
nos asusten las responsabilidades: tenemos la ambición para asumirlas,
pero también humildad para aceptar nuestros resultados y trabajar desde la
oposición.
Nosotros, ante todo, nos debemos a nuestros votantes, quienes han
apostado por un ideario y un programa que intentaremos tengan un reflejo
en las decisiones que se tomen en este Pleno. Pero también tenemos una
responsabilidad frente al conjunto de los adrianenses, por lo que asumimos
el compromiso de evitar hacer una oposición frentista.
Creemos que la actual estructura del Pleno tiene que servir para que las
decisiones que se tomen pasen por un proceso de profunda reflexión, en la
que se tengan en cuenta diferentes puntos de vista, pero en ningún caso
debe ser motivo de paralización de este ayuntamiento. Queremos que la
actual situación redunde en beneficio de la ciudadanía no en su perjuicio.
Colaboraremos con el resto de grupos para encontrar soluciones a los
problemas que afronta Sant Adrià de Besòs en este momento, muchos
derivados de la dilatación y el enquistamiento de estos problemas. Como la
situación en que se encuentra actualmente el barrio de La Mina, a
consecuencia de las tensiones derivadas de la eternización del conflicto del
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bloque Venus; como la situación del mercado municipal, que no podemos
permitir que se convierta en el primer mercado que, habiendo sido
proyectado como un mercado de referencia, abra como un mercado vacío;
como la situación de los polideportivos Ricart y Marina-Besòs; como la falta
de actuación frente al incivismo, que, de distintas formas, está minando la
convivencia en nuestros barrios; como la decadencia comercial que están
sufriendo barrios como Sant Joan Baptista o Besòs. Y esto es solo una
muestra de los problemas acuciantes, por lo que no entraré en los
problemas cuya situación tiene que plantearse a medio y largo plazo, como
las dificultades de comunicación entre barrios o el desarrollo del frente
litoral.
Está claro que Sant Adrià afronta múltiples retos y que tenemos que dejar a
un lado nuestras diferencias para centrarnos en aquello que a todos a los
que estamos aquí nos une: el deseo de trabajar por nuestra ciudad y por
todos los ciudadanos para hacer de Sant Adrià una ciudad para vivir,
trabajar y disfrutar, una ciudad de la que todos los vecinos se sientan
orgullosos.
También, quiero añadir que en Ciudadanos creemos firmemente en la
democracia. Pero para que haya democracia tienen que darse una serie de
circunstancias, como la libertad y el respeto a la ley. Y en España tenemos
una ley que es de la que dimanan todas las leyes y que constituye la base
de nuestras libertades: la Constitución.
Los regidores de Ciudadanos no tendremos ningún problema en trabajar
codo con codo con todas y cada una de las fuerzas políticas que están aquí
representadas, con independencia de su ideología, seremos flexibles en la
búsqueda de acuerdos que permitan solucionar problemas de ciudad. Pero
seremos absolutamente inflexibles a la hora de defender los principios
constitucionales, lo cual empieza por el acatamiento expreso e incondicional
de la Constitución y continúa por el respeto a los símbolos que nos
representan oficialmente a todos los ciudadanos: la bandera española y la
senyera. Estas son nuestras líneas rojas.

Sinceramente, creemos que los ayuntamientos están para gestionar los
pueblos y ciudades, que no deben de ser el campo de juego de las políticas
parlamentarias. Tenemos suficientes problemas en nuestra ciudad como
para que nos centremos en ellos y no perdamos tiempo con cuestiones que
tienen que dirimirse en otras instancias.

13.06.2015

16

Por ello finalizo reiterando nuestra invitación a trabajar todos juntos por
Sant Adrià, dejando de lado nuestras diferencias y centrándonos en lo que
realmente importa: nuestra ciudad y sus ciudadanos.
Filomena Cañete Carrillo (PSC) manifesta:
Benvingut alcalde, regidors, regidores, veïns i veïnes i en especial donar la
benvinguda als nous regidors i regidores i grups municipals que entren de
nou al consistori.
El nostre vot ha sigut pel candidat que després de passar un procés de
primàries intern va ser escollit pel partit dels socialistes de SAB per afrontar
l'alcaldia aquests darrers dos anys de legislatura i el que ara ha estat
legitimitat per la ciutadania per ser alcalde en aquesta nova legislatura ja
que ha encapçalat la llista més votada en aquestes municipals.
Joan Callau representa allò que es necessita per presidir , amb garantia, el
govern d'aquesta ciutat, serenitat, honestedat, honradesa, equilibri personal
i tarannà de consens per propiciar el diàleg i l'acord.
El moment actual, no excepcional al SAB, el descriuria, des del punt de vista
polític, no de difícil sinó de diferent amb l'entrada de noves forces
polítiques. La diversitat de partits i la seva atomització obligarà a seguir el
camí, si o si, del diàleg i del consens i aquí ens trobareu sempre que
l'objectiu final sigui clarament en benefici del municipi i el benestar dels
nostres veïns i veïnes i no per treure rèdit partidista ni per assolir interessos
personals.
Des del any 2003 els socialistes hem aconseguit majories però sempre hem
volgut apostar per configurar govern amb les forces d'esquerres per tal de
posar en valor tot allò que l'esquerra defensa davant la societat: Justícia,
igualtat d'oportunitats i atenció als més febles. Ho hem fet durant 12 anys i
ho hem fet des de la convicció fugint de la prepotència. Així és com ens
hem presentat aquests dies davant dels partits que considerem que
defensen principalment un projecte de ciutat sota el prisma de l'esquerra i
ho hem fet amb la intenció de composar un govern més fort.
El context actual respecte a la força de govern està clar que és diferent, els
socialistes estem en minoria però els arguments son els mateixos que fa 12
anys, el nostre objectiu per governar, sumar esquerres. A nivell de
programa les coincidències han sigut múltiples, les diferències mínimes
deixant a banda una natural com és el posicionament en quant el tema
sobiranista. Entenem, perquè tenim capacitat empàtica, que estem davant
d'una postura d’estratègia per part dels partits que esperen què passarà en
el desenvolupament dels propers comicis; autonòmics i generals, però
també volem entendre que tindrem el suport necessari i puntual, per part

13.06.2015

17

de la majoria, per tirar endavant tot allò que sigui d'interès social i de ciutat
a l'espera que puguin decidir formar part de la responsabilitat que implica
prendre decisions des del govern de la ciutat. Aquesta porta resta oberta.
De totes maneres, durant el temps que hagi de donar-se la situació actual,
desitgem que es compleixi allò que tant hem sentit aquestes setmanes i que
ha sigut l’expressió “ nosaltres farem una oposició constructiva”.
Esperem que cap grup municipal prengui el relleu de PXC amb un discurs i
un manera de fer crispant i destructiu que tan mal ha fet en aquests anys
perquè això seria sempre un perjudici vers la ciutadania i només en benefici
de projectes personalistes . El que està clar és que l'interès que ha de
guanyar per sobre de tot ha de ser el de continuar transformant SAB,
explotar les seves oportunitats de futur i afavorir una millor qualitat de vida
del nostre veïnatge. Els socialistes ho tenim molt clar perquè sempre ha
sigut el nostre projecte i per tant el seguirem liderant amb força.
Em permetreu fer una menció especial a Hugo Ferrer, regidor fins al dia
d’ahir del grup municipal socialista i que el capritx del destí ha fet que ni tan
sols pogués ser-hi avui a la sala per acompanyar-vos a causa de la pèrdua
d’un familiar. Per a nosaltres el seu buit és molt significatiu i no per una
qüestió de suma aritmètica sinó precisament perquè ha estat una figura que
ha sumat i molt a la feina feta en aquests anys. Ha mostrat ser una persona
íntegra, amb principis i que ha construït amb el seu esforç. En nom de tot el
grup municipal et desitgem molta sort i molts èxits futurs.
Per últim, voldria recordar les paraules de Pedro Rivero en la seva
intervenció a la investidura de Joan Callau com alcalde al 2013 i a on va
instar a començar una nova tradició a SAB i és la del compliment que la
persona que ocupi l’alcaldia de SAB ha de ser per sobre d’altres qualitats,
una bona persona, reflex de la gent humil i treballadora de SAB.
Joan, ho has demostrat sent alcalde en especial aquests dos anys i
d’aquesta manera podem garantir que la tradició continua instaurada.
Endavant amb molta força Joan !
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Tot seguit, aixeca la sessió, essent les tretze hores i trenta minuts del dia
de la data.
L’alcalde

El secretari

