Sant Adrià de Besòs, 25 de gener de 2016
Essent les dinou hores, a la sala de sessions, es constitueixen, en primera
convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan Callau Bartolí, per tal de
dur a terme la sessió ordinària que correspon al dia d’avui, els membres del
Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per mi el sotasignat
secretari de la corporació, Josep Reverendo Carbonell. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

Pedro Rivero Hidalgo
Filomena Cañete Carrillo
Juan Carlos Ramos Sánchez
Ruth Soto García
José Luís Martínez Cardoso

Regidors:

Pedro Sánchez Álvarez
Óscar Marjalizo Hernández
Francisco Navarro Castellón
Joan Josep Belda Montes
Basilio Perona Cortés
Marc Alloza Quesada
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

Vist que assisteixen tots els membres del Ple de l’Ajuntament, el president
obre la sessió.
ALCALDIA
1. Prendre coneixement de la renúncia del regidor Juan Vizcaíno
Alonso
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“Fets
1. En data 20 de gener de 2016 el regidor Juan Vizcaíno Alonso ha
presentat la seva renúncia com a regidor municipal.
Fonaments jurídics
1. L’article 9 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organitzación, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entitades Locales, diu que:
“El Concejal, Diputado o miembro de cualquier entidad local perderá
su condición de tal por las siguientes causas:
1. Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación.
2. Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión
judicial firme.
3. Por extinción del mandato, al expirar su plazo, sin perjuicio de que
continúe en sus funciones solamente para la administración ordinaria
hasta la toma de posesión de sus sucesores.
4. Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno
de la Corporación.
5. Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos
en la legislación electoral.
6. Por pérdida de la nacionalidad española.”
2. L’auto del TC 7/1984 diu que perquè la renúncia produeixi efectes no cal
que sigui acceptada pel ple. No obstant això, la STC 214/1998, d’11 de
novembre, diu que aquesta no és definitiva fins que el ple en pren
coneixement.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
1. Prendre coneixement de la renúncia del regidor Juan Vizcaíno Alonso i
donar-ne trasllat a l’Administració Electoral perquè proclami el seu
substitut.
2. Facultar indistintament l’alcalde i el regidor delegat perquè realitzin tants
actes i gestions com calguin per executar el present acord.”
Juan Vizcaíno diu:
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Buenas tardes Sr. Alcalde y gracias por darme la oportunidad de poder
hablar en este pleno.
Buenas tardes también al resto de regidores.
Hoy es un día muy extraño para mí, una decisión difícil la de comunicar mi
renuncia como regidor de este ayuntamiento.
Hace no muchos meses la que hoy es mi compañera, Isabel Marcuello, me
propuso poder participar en un nuevo proyecto político bajo las siglas de
MES, Moviment d’Esquerres. Un partido socialista, de izquierdas y
municipalista, dónde nuestro programa electoral era atractivo y rompía
estereotipos, se apostaba por una política diferente, de gente comprometida
con sus barrios, críticos para construir una ciudad mejor para todos, más
próxima, un gobierno transparente, representantes públicos cercanos a la
ciudadanía, sueldos justos y sin puertas giratorias, una participación activa
con la creación de los diferentes consells, presupuestos participativos, gran
pacto social, igualdad de oportunidades, lideraje desde nuestro
ayuntamiento del futuro del frente litoral y las 3 chimeneas, plan estratégico
para fomentar la ocupación, en fin respuestas al día a día de nuestros
ciudadanos.
A pesar de mi nula experiencia política, todo esto me motivó y me ilusionó
tanto que quise formar parte de este gran proyecto, creía que mi
experiencia de más de 20 años en una asociación infantil y juvenil, podía
ayudar a construir una nueva forma de hacer política, desde la base,
creando comisiones de trabajo, consensuando temas importantes de ciudad
y trabajando para ello; frescura nueva, innovación, ideas y visiones hacía
una política moderna y participativa, que es lo que piden los ciudadanos, no
a la vieja política. Esta política que he vivido no la entiendo y no me gusta,
además de divergencias internas que no han ayudado, solamente en poco
más de 6 meses de mandado me es suficiente para decir no.
Quiero recordar que no entré en política por un cargo ni por un sueldo,
gracias a Dios tengo un trabajo fijo y todo lo que he recibido del
ayuntamiento en concepto de nómina de indemnizaciones de asistencias a
plenos y comisiones han sido donadas al grupo municipal MES Sant Adrià.
También transmito a toda la oposición de ser fuertes y reivindicar vuestras
acciones de vuestros programas electorales, que la verdad es que la
mayoría tenemos muchas cosas en común en beneficio de nuestra ciudad y
marcar de cerca a nuestros compañeros del equipo de gobierno, recordando
que son minoría y que el diálogo es esencial y democrático, con
independencia de la ideología política. Todos los que estamos sentados aquí
y no me cabe la menor duda, es mejorar la calidad de vida de todos
nuestros ciudadanos.
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Para finalizar me siento muy orgulloso por haber formado parte del
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, agradeciendo también a toda la
corporación del trato que he recibido y sobre todo mi agradecimiento
especial a todos los adrianenses por haberme dado su confianza y la
oportunidad de conocer mejor la ciudad y sus ciudadanos.
Me voy con un sabor agridulce porque podía haber aportado mucho más,
pero no me han dejado o no han aprovechado mi experiencia para este
reto.
Gracias a todos, hasta siempre.
Isabel Marcuello (MES) manifesta.


Que avui és un dia trist perquè s'acomiada un company, el seu regidor
de MES Sant Adrià.



Que van començar una nova etapa, amb una nova formació política
desconeguda. Que a nivell municipal, mostraven cares conegudes amb
anys d'experiència al govern de la ciutat, coneixement dels barris, de les
seves necessitats, proximitat, valors, amb anys d'experiència de base
d'una altra formació política, i amb cares noves, veïns i veïnes de la
ciutat, provinents de tots els barris.



Que amb il·lusió, amb ganes i amb força van enllestir una candidatura
nova que presentaven orgullosos davant la ciutadania. Que no va ser
gens fàcil, però el resultat va ser aquests dos regidors, representants de
1.114 vots de ciutadans que el van atorgar la seva confiança, mitjançant
en Juan i ella mateixa.



Que sabien que no seria fàcil per la desconeixença de la política
municipal de tots o gairebé tots dels seus membres, però que la il·lusió,
les ganes, el compromís i la dedicació per a Sant Adrià sempre han estat
per damunt de tot i creuen que són les seves credencials.



Que no ha estat fàcil, però que entre tots, la Junta Local i l'Assemblea
Local, han anat cosint i teixint la posada al dia d'un partit petit, humil,
seriós, però amb molta il·lusió i ganes de treballar per a la seva gent, els
seus conciutadans.



Que amb el seu programa electoral, com a full de ruta, han treballat
junts fins avui, aquesta va ser la seva carta de presentació i el seu
compromís cap a la ciutat.
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Que per a tots ells, en Juan representa una de les seves banderes, la
solidaritat, el compromís per la infància en risc, el compromís per aquells
més vulnerables. Que en el seu haver hi ha molts anys de dedicació i
treball en aquest àmbit. Que estan orgullosos d'allò que representa,
valors i compromís amb els més febles és una bandera que comparteixen
i que continuaran compartint.



Que estan segurs que continuaran treballant plegats amb ell, perquè tots
són necessaris, perquè creuen en els compromisos que van adquirir en
aquell full de ruta.



Que la política municipal no és fàcil. Que si un està en el govern té unes
implicacions directes en la gestió amb les complicacions del dia a dia i les
satisfaccions de la feina feta, i si un està a l'oposició té poques
satisfaccions i moltes complicacions, però que han de ser-hi per procurar
que el govern pugui incorporar tants aspectes com sigui possible del seu
full de ruta, i vetllar perquè la transparència i participació ciutadana
s’incorporin en el bon fer de la nova política municipal.



Que creu de veritat que el seu company Juan, el numero dos, no ha
tingut prou temps de involucrar-se en la política del dia a dia, que
cadascú assumirà les seves autocrítiques. Que en el debat hi ha la
riquesa i, per desgràcia, no han pogut treballar conjuntament tant com
haurien volgut.



Que tant els seus companys com ella mateixa ja li han dit que respecten
el pas que ha fet, però que no el comparteixen, que els agradaria que
pogués continuar en el seu lloc de regidor.



Que li desitgen el millor, que és un gran home, amb principis i de grans
valors; que és el seu company i ho continuarà sent.



Que avui el seus companys de la Junta Local li han fet arribar un text
d'Antonio Machado que diu : "El mundo es como un libro abierto, quien
no viaja, solo ha leído la primera página."

Pedro Sánchez (C's) diu que lamenten la seva marxa, que ha estat un plaer
col.laborar amb ell i confien en què això no sigui un adéu sinó un fins aviat,
perquè estan segurs que continuarà implicat en la política de Sant Adrià.
Pren la paraula Carmen Llavería i manifesta:


Que es una lástima que Juan Vizcaíno renuncie a su acta de regidor. Que
igual que ella creyeron que MES Sant Adrià era un nuevo partido que
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significaba un cambio político con más transparencia, más participación,
más socialista, más municipalista, lo hicieron con mucha ilusión,
pensando en el bien de la ciudad, pero por desgracia eso no ha sido así.
Que no ha sido posible trabajar en equipo.


Que le parece increíble que Juan Vizcaíno renuncie como regidor, su
renuncia no es por motivos personales, ni de trabajo, se va porque le
han hecho la vida imposible, no le han dejado trabajar, ni aportar todo lo
que podía y quería, porque se le ha hecho la vida imposible, porque la
regidora que tenía al lado no contaba con él, su compañera.



Que en las comisiones, dos minutos antes de entrar, se le comunicaba lo
que se iba a hablar, que lo mismo pasaba en los plenos y se sentía
atrapado en la dinámica del trabajo tan diferente que se había
comprometido.



Que ha tenido al lado una regidora que no ha contado con él para nada,
que este es el motivo de su dimisión.



Que es una pena deshacer lo que hicieron con tanta ilusión de trabajo
para conseguir la representación de un nuevo partido.



Que casi 50 personas han estado detrás de ese trabajo, con una relación
casi de familia y es una pena que a los siete meses una persona se dé
cuenta que es un cero a la izquierda.



Que le da mucha pena que Juan los deje, que lo entiende y le da gracias
por intentarlo.

L'alcalde li agraeix el tarannà. Que en aquesta vida totes les experiències
ajuden a créixer i a madurar.
2. Moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla
Hidrològic de la conca de l'Ebre
“El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos
decrets que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al
període 2015-2021) entre els quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha
tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que rega el riu
Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià).
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en
compte les al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i
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institucions van presentar per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça
que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el
delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres
que s’hi desenvolupen.
El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre aprovava, amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una
proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres
propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Així, segons les
conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec
hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de
7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més,
s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de
sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals
ambientals que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de
l’activitat pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser presentada en
forma d’al·legacions per la Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el
nou Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no va ser atesa.
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100
hm3/anuals (sense diferenciar anys secs o humits) és a dir,
5.000
3
hm /anuals menys, que els proposats per la Comissió per la Sostenibilitat de
les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi, tindrà un impacte
equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete al
Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els
cabals ecològics en el cent per cent de les masses d'aigua, el de l'Ebre
estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de l'aigua.
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les
concessions de nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou
regadiu de tots els plans de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La
majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56 noves
infraestructures de regulació (embassaments).
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va
presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments
que havia fet la Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser
acceptades. La Comissió va constatar que mancava molta informació als
diversos plans de conca espanyols per adaptar-se a les normatives
europees, i va requerir al Govern espanyol que ho modifiqués. La Comissió
va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el contingut del Pla de
Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les quals eren
idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de
l’Ebre.
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Tant ERC com PSC denuncien aquest pla nefast, que atempta contra la
sostenibilitat i l'equilibri ecològic d'una zona d'alt interès i fragilitat com el
delta de l'Ebre. Sant Adrià de Besòs coneix de primera mà el significat de
poder gaudir d’un riu ple de vida, amb un cabal suficient i en les condicions
mediambientals necessàries per a la seva conservació. El riu Besòs, és, en
molts aspectes, l’eix vertebrador de la ciutat, tant a nivell urbanístic com
simbòlic, i el seu estat actual, lluny de la grisor, la contaminació i la falta de
vida en ell d’altres èpoques, recorda de forma diària l’esperit de superació
de la ciutat de Sant Adrià de Besòs.
Per això mateix, davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de
conca per al futur socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre,
el delta de l’Ebre i els seus pobles, els grups municipals d’Esquerra
Republicana de Sant Adrià de Besòs i del PSC proposen al Ple de
l'Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca
de l’Ebre, que va tenir lloc en Consell de Ministres el proppassat 8 de
gener de 2016.
2. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin
contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.
3. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments,
així com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió
Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional amb
l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
4. Demanar a l’Àrea de Medi Ambient de la Comissió Europea que vetlli per
l’adequació i el compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les
directives europees d’Aigua, Aus i Hàbitats.
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la
Conselleria d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat
de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern
espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en
Defensa de l’Ebre.”
Defensa la moció Antoni Vélez (ERC) i manifesta:
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Que fa molt anys, quan passejaven per prop del riu Besòs, la imatge que
tenien eren torres elèctriques, escombraries i, en el millor dels casos, si
passaven per algun pont, veien aigua de colors marrons, per la qual cosa
convidava poc a pensar que aquell riu que tenien tan a prop de casa
podria esdevenir alguna cosa que fes que els ciutadans se sentissin
orgullosos.



Que ara els adrianencs són gent orgullosa de la recuperació que han fet
del seu riu i no només d'això, sinó de tot el potencial que tenen com a
ciutat amb el seu delta.



Que s'han convertit en una ciutat que no viu d’esquenes al riu, sinó que
hi conviu, la gent hi passeja, hi fa esport, hi va amb els animals, o
simplement quan passa per algun dels seus ponts pot mirar i veure una
gran catifa de color verd.



Que, per aquest mateix motiu, els adrianencs han de demostrar tota la
seva solidaritat amb els seus conciutadans de les terres de l'Ebre, ja que
ara són ells els que veuen perillar el seu riu.



Que el Consell de Ministres espanyol en funcions, el 8 de gener de 2016,
amb nocturnitat i sense cap mena de consens, va aprovar dos decrets
que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període
2015-2021) entre els quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el
rebuig no només de Catalunya, sinó també del País Basc, Navarra i el
País Valencià.



Que durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre,
ni la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut
en compte les al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i
institucions van presentar per denunciar l’impacte negatiu i la greu
amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram
final del riu i el delta de l’Ebre, com per a les activitats econòmiques,
agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen.



Que ERC Sant Adrià denuncia aquest pla nefast, que atempta contra la
sostenibilitat i l'equilibri ecològic d'una zona d'alt interès i fragilitat com
el delta de l'Ebre.



Que Sant Adrià de Besòs coneix de primera mà què significa poder
gaudir d’un riu ple de vida, amb un cabal suficient i en les condicions
mediambientals necessàries per a la seva conservació. Que el riu Besòs
és, en molts aspectes, l’eix vertebrador de la ciutat, tant a nivell
urbanístic com simbòlic, i el seu estat actual, lluny de la grisor, de la
contaminació i de la falta de vida d’altres èpoques, els recorda de forma
diària l’esperit de superació de la ciutat.
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Que, per això mateix, davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla
hidrològic de conca per al futur socioeconòmic i mediambiental del tram
final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus pobles, el Grup municipal
d’Esquerra Republicana de Sant Adrià de Besòs proposa aquesta moció al
Ple.

Xavier Soley (CDC) diu que amb la fixació dels cabals establerts pel Pla
Hidrològic es posa en risc la sostenibilitat de l'entorn del delta de l'Ebre.
Jesús A. García (PP) diu:


Que aquí lo que están discutiendo son criterios políticos, sobre una
política que se reduce a que en función de lo que ha hecho el anterior
gobernante pues el que viene hace lo contrario si cambia de sentido
político o de posición.



Que esa política hidráulica, a veces, como sucedió en el anterior
gobierno socialista, simplemente se ha reducido a no tener unas
inversiones reales y todo lo demás quedarse en papel mojado y
proyectos.



Que lo único que ha hecho este gobierno es no perder ayudas que
vendrían de la UE y realizar una política hidráulica sostenible, es decir
que dos tercios del consumo de agua son para agricultura e industria y el
resto para consumo humano.



Que por tanto, están hablando de una cuenca mediterránea que es muy
importante para la economía del país, que tanto es así que hay un
corredor mediterráneo proyectado para poder mejorar el trasvase de
mercancías al resto de Europa.



Que, en cuanto a criterios técnicos, este plan contiene tres elementos
fundamentales que es una memoria explicativa de como serían estos
repartos de agua, como se han de asignar a cada cuenca y las reservas
futuras con una normativa jurídica, objetivos ambientales y criterios de
prioridad, compatibilidad de usos y un régimen de caudal ecológico, es
decir, que en ningún momento se trata de transformar el río Ebro en lo
que era la cloaca del río Besòs anteriormente.



Que el agua es de todos y no se puede repartir en función de criterios
políticos sino de criterios más técnicos y una política hidráulica más
seria.
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Gregorio Camacho (ICV-EuiA) diu:


Que si es retalla tal i com vol el govern del PP, es produirà una
salinització, és a dir, en la mesura que l'aigua dolça no arriba amb força
l'aigua salada acaba entrant.



Que en aquest país no han canviat les coses i es continua amb una
política de amb els pocs recursos hídrics que tenen intentar repartir quan
no es pot repartir.



Que en agricultura s'hauria de canviar el regadiu d'inundació, s'ha de
tecnificar molt més el camp per intentar que aquest bé que tenen es
pugui mantenir de la millor manera possible perquè un riu és vida.



Que s'hagués hagut d'incloure en la moció el cicle de l'aigua. Que
l'anterior govern de la Generalitat tenia un conflicte i encara el té que és
Aigües del Ter – Llobregat, que és la privatització de l'aigua, que encara
està als tribunals i no saben com acabarà.



Que ells com a coalició en el Parlament sempre havien defensat que
l'aigua no ha d'estar en mans privades i això té a veure en part amb
aquesta moció, per això demana fer esment que l'aigua és un bé públic i
que, per tant, això que ha passat amb Aigües Ter-Llobregat aquest
govern ho hauria de tenir en compte.



Que sobre les depuradores que tenen a veure amb el govern de la
Generalitat, hi ha hagut molts problemes i en la legislatura anterior ja
van demanar que això no arribés a mans privades sinó que hi hagués
una tutela des de l'àmbit públic.



Que també s'hauria d'afegir implementar que els cabals hídrics o
ecològics en el riu també poden ser possibles si aprofiten el que ara es
tira al clavegueram, que són 7 hectòmetres cúbics anuals i això amb una
petita inversió podrien aconseguir que aquesta aigua no anés al
clavegueram.

Pedro Sánchez (C's) manifesta:


Que el seu grup està en contra d'alguns punts del Pla, sobretot, els
cabals ecològics, però malgrat tot, per part del Consell competent s'ha
aprovat en un gran consens i en aquest consell hi estan representades
l'Administració General de l'Estat, comunitats autònomes i ajuntaments,
organismes de conca, organitzacions professionals i econòmiques,
consideren que si un organisme, eminentment tècnic ho ha aprovat, no
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s'hi han de posar en contra, que això no vol dir que C's no utilitzi totes
les eines per assegurar que es garanteixi el compliment de totes les
directives europees, no només de l'aigua sinó també d'aus i hàbitat. Que
en aquest sentit donaran suport a les actuacions de control de la CE i
treballaran per garantir que s'avaluïn l'estat de totes les masses d'aigua
abans de plantejar altres infraestructures que puguin causar el seu
deteriorament.
Antoni Vélez (ERC) diu:


Que cap problema amb allò que ha dit Gregorio Camancho i sobretot
amb l'aigua freàtica, que hi estan molt d'acord i que s'han de posar a
treballar-ho.



Que ell ni és biòleg ni ambientòleg, però que la Comissió per la
Sostenibilitat de les terres de l'Ebre va recomanar un cabal ecològic de
5.871 hectòmetres cúbics anuals en un any molt sec i en un any humit
de 9.907, que la proposta unilateral del PP parla de 3.100. Que a la
Comissió Europea hi ha diversos expedients oberts i 32 discrepàncies, 10
de les quals eren idèntiques a queixes que havia fet la Plataforma en
defensa de l'Ebre, que va presentar 4.030 al.legacions, però que no en
van acceptar cap.

Jesús A. García (PP) dice:


Que políticamente la gente del delta del Ebro ha sido más afín a las ideas
del PP, posiblemente el no haber explicado bien las cosas ha hecho que
no se haya entendido bien en el delta del Ebro.



Que la salinidad y muchas otras cosas posiblemente a lo mejor tienen
más que ver con otro tipo de concepto.



Que si se ha de hacer una política hidráulica que algo habrá beneficiado
a todo el territorio supone que se ha de mantener e intentar que ésta
sea mejorable.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: quinze (15) – ERC (2), PSC (6), SAeC (3), ICV-EuiA (2), MES
(1) i CDC (1)
Abstencions: tres (3) – C's
Vots en contra: dos (2) - PP
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3. Moció de suport a la Resolució 1/XI, del Parlament de Catalunya,
relativa a l'inici del procés de creació d'un estat català independent
en forma de república
“El passat dia 9 de novembre de 2015 el Ple del Parlament de Catalunya va
aprovar la Resolució 1/XI que manifesta el següent:
Resolució
Primer.- El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic
obtingut a les passades eleccions del 27 de setembre de 2015 es basa en
una majoria en escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que
Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria
sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés
constituent no subordinat.
Segon.- El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés
de creació d’un estat català independent en forma de República.
Tercer.- El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés
constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar
les bases de la futura constitució catalana.
Quart.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les
mesures necessàries per a fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè.- El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini
de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat
social i d’hisenda pública.
Sisè.- El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a
expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de
desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les
decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal
Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran
de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè.- El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per
a obrir aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera
democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la
ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i
integradora.
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Vuitè.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir
exclusivament les normes o els mandats emanats d’aquesta cambra,
legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin
resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com
els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè.- El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions
per tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català
independent en forma de república, i acorda posar-ho en coneixement de
l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat
internacional.
Annex.- Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar
drets fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat
espanyol
1. Pobresa energètica.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi
privada de l’accés als subministraments bàsics, el futur govern ha de
desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica aprovades per la
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera
que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua
potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació
de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de
l’accés a un habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del
nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processos
de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats
familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder
fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les
persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme
modificacions normatives que permetin fer efectives les disposicions de la
dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de les
meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions
d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats
especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat.- En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de
garantir l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà
del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a
Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raons d’origen, tingui
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o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i
amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà
no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur
a terme nous concursos per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació.- El Parlament de Catalunya va interposar un recurs
d’inconstitucionalitat contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica
8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs que
fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els
preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències
que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model
educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als
consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. En coherència
amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en
matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències
establertes en favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els
consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques.- El Parlament de Catalunya va
interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei
orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou
admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els
preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets
fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració universal
dels drets humans o el Conveni europeu dels drets humans i per la
jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb
aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria
de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets
fonamentals esmentats.
6. Administracions locals.- Amb l’afany de garantir les plenes
competències de les administracions locals catalanes en servei de l’interès
general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de BOPC 7 9 de
novembre de 2015 1.10. Resolucions 5 suport necessàries per a deixar
sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,
promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril,
d’estabilitat
pressupostaria
i sostenibilitat
financera,
dictada
en
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la
limitació de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a
l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
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7. Refugiats.- A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària
que viuen els refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions
amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb
l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades,
més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament.- En matèria de dret a l’avortament, el futur
govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol,
d’igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute.- Per tal
d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin
reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un
servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament
excessiu respecte als tipus d’interès i a les taxes d’inflació actuals. Així
mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a
redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les
inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el
cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha
d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de
despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en
què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la
despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis
que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats
al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el
futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de
renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.
Per aquest motiu els grups municipals d'ERC i CiU, amb el suport extern de
la territorial de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), proposen al Ple de
l’'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs l’adopció dels següents
ACORDS:
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1. Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
2. Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI).”
Defensa la moció un representant de l'ANC i manifesta:


Que ja sap quina serà la resposta de molts dels grups municipals i que
s'imagina quins arguments usaran per votar-hi en contra, que els
acusaran de dividir, de trencar i de pensar només en la independència i
això vol dir que no han entès res.



Que si es llegeixen la Resolució del Parlament veuran que la paraula
independència només hi surt una vegada i és per demanar una sanitat
en què ningú sigui exclòs amb independència de si la persona consta o
no en el padró.



Que demana als regidors que es llegeixin la Resolució i els diguin si estan
a favor o en contra de garantir l'accés a l'habitatge; a favor o en contra
de garantir l'accés universal a l'atenció sanitària; a favor o en contra de
vetllar per la millora de la qualitat educativa; a favor o en contra de
donar asil al màxim nombre de refugiats; a favor o en contra de garantir
el dret a l'avortament de les dones; a favor o en contra d'un pla de xoc
social etc., perquè és d'això que va aquesta resolució, de solucionar els
problemes de la gent, d'oferir solucions als ciutadans.



Que, per fer-ho, s'han de dotar de la millor eina, l'inici d'un procés
constituent, un estat que legisli a favor de la gent, que garanteixi tots
aquests drets o per defensar-los han de desconnectar d'un estat que
actua en contra dels ciutadans, que actua en contra dels ciutadans quan
utilitza el TC per suspendre lleis del Parlament que combaten la pobresa
energètica, quan utilitzen el TC per suspendre lleis que protegeixen els
ciutadans davant les clàusules abusives dels bancs... i així un llarg
etcètera.

Xavier Soley (CDC) manifesta:


Que és una declaració política d'intencions carregada de contingut i és el
tret de sortida que evidencia el que és una legislatura amb una majoria
parlamentària determinada.
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Andreu Marín (PP) diu:


Que no sabe si algunos no se enteran o no se quieren enterar, porque en
las últimas autonómicas, los adrianenses hablaron muy claro: los
partidos constitucionalistas obtuvieron el 70% de los votos y dejaron
claro que no quieren la independencia y algunos vuelven a este pleno
con la misma cantinela.



Que cada vez que vengan mociones y declaraciones de este tipo, serán
contundentes en defensa de la unidad de su país.



Que cada vez que alguien intente mancillar el nombre de la Nación
Española, encontrará una respuesta por parte de este grupo.



Que discrepa sobre el uso del término soberanía, porque según la RAE es
el “poder político supremo que corresponde a un Estado independiente”.



Que Cataluña no es ninguna nación ni mucho menos un Estado, es una
región o división administrativa dentro de una única nación llamada
ESPAÑA.



Que de él, jamás escucharan aquello de “España es una nación de
naciones”. Que esas posturas acomplejadas e históricamente inexactas
son las que nos han llevado a este callejón sin salida. Y los partidos
constitucionalistas deben ser autocríticos.



Que han estado 30 años intentando convencer a los nacionalistas a base
de cesiones y de abandonar la presencia del Estado en Cataluña. ¿Para
qué? Para que, desde las competencias en educación, fuesen creando un
ejército basado en el culto del odio a España, PPara que fueran
construyendo lo que ellos llaman las “estructuras de Estado” para
provocar una insurrección contra la democracia española.



Que los que quieren balcanizar España se pondrán etiquetas de buenos
demócratas, pero estos “buenos demócratas” son los que escondieron a
su candidato a la Generalidad como número 4 por Barcelona y ahora,
nos cuelan como Presidente a un radical que iba como número 3 por
Gerona.



Que estos “buenos demócratas” son los que afirmaban que había que
corregir el resultado de las urnas mediante fórmulas fraudulentas de
cesión de diputados.
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Que los separatistas, al contrario de lo que ellos piensan, no han
inventado nada nuevo, representan un movimiento genuinamente
norcoreano.



Que copian la misma estrategia de comunicación que ya usaban los nazis
en los años 30:
- Uso masivo de propaganda política.
- Creación de un enemigo externo culpable de todos los males.
- Manipulación de los medios de comunicación.



Que cuando en una democracia, se persigue y se señala al que discrepa,
se entra en el ámbito del pensamiento único y del totalitarismo.



Que han llegado a un punto en el cual los nacionalistas han convertido
en enemigos de la patria a aquel que osa apartarse de las versiones
oficialistas.



Que los nacionalista se vanaglorian de desobedecer las sentencias de los
tribunales. Que creen estar por encima de la ley; creen que el poder
político es ilimitado. Que ese no es el modelo de la inmensa mayoría de
españoles que se dieron unas reglas de juego en la Constitución para
que fueran respetadas, las cuales son la garantía de los ciudadanos para
que los políticos no actúen a su antojo; para evitar la tiranía del poder
político.



Que dado que los independentistas no están por la labor de someterse al
Estado de Derecho, solamente les queda una vía: el artículo 155 de la
Constitución.



Que desde aquí, reivindica la necesidad de adoptar las medidas
excepcionales y oportunas para hacer frente a este desafío secesionista,
porque son los poderes públicos quienes están sometidos a la ley y no a
la inversa.



Que a él, esta resolución fuera de la ley no le merece ningún tipo de
respeto; que rompe con esta ilegalidad, rompe, en definitiva, con este
Golpe de Estado contra el orden constitucional.

Isabel Marcuello (MES) manifesta:


Que MES Sant Adrià està molt d'acord amb el pla de xoc que aborda la
pobresa energètica, l'habitatge, la sanitat, l'educació, la garantia de les
llibertats publiques, les administracions locals, el refugiats, el dret a
l'avortament, del pla de xoc social i la gestió del deute.
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Que aquest grup s'abstindrà perquè actuen dins l'àmbit local i són
coherents amb la gent que els va donar la confiança, amb la gent que
representa l'Assemblea Local i amb la gent que representa la direcció
local, on hi ha moltes sensibilitats i molta diversitat, i per això, per
respecte sempre han estat a favor del dret a decidir.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:


Que creu que aquest procés polític s'estudiarà més endavant a la
Facultat de Ciències Polítiques, perquè és força interessant, ja que la
realitat és una cosa i els responsables polítics n'expliquen una altra.



Que ells van anar a votar el 27 S a unes eleccions per escollir diputats i
diputades al Parlament de Catalunya, però algú diu que va ser un
plebiscit i no és veritat.



Que, a més, la llei electoral és tramposa, no val el mateix el vot d'un
ciutadà o una ciutadana de Lleida que el de Barcelona, per tant, es pot
dir que hi ha una majoria de diputats i diputades que defensen un estat
independent, però amb una llei electoral que no seria la que aplicarien a
un referèndum o en un plebiscit, i si s'ajusten als vots que hi van haver
la majoria no és independentista.



Que a Catalunya Sí que es Pot hi ha de tot, qui votaria en un referèndum
no a la independència, i qui votaria que sí, per tant, no es compten ni en
un lloc ni en l'altre.



Que la realitat és molt tossuda i encara que expliquin una altra cosa, les
coses continuen sent igual.



Que ells sempre han defensat que hi havia d'haver un procés on
l'element social era bàsic i fonamental.



Que de savis és rectificar i ara s'alegra el partit de CDC farceixi aquesta
declaració amb un tema social: rescat social, pobresa energètica.



Que per molt que ho vulguin vestir amb els temes socials, és només un
procés de desconnexió, contradictori amb aquesta declaració, perquè en
un moment es diu que es farà una desconnexió i que els és igual les lleis
i després que faran un procés de negociació.



Que a la ciutadania no se li ha explicat què vol dir iniciar un procés on els
dóna igual què digui l'Estat espanyol, que hi ha gent que ho sap i sap
que tots els processos tenen les seves dificultats, però que hi ha molta
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gent que se suma que té ganes que la seva vida millori, que hi hagi unes
altes relacions amb l'Estat espanyol que creu que no acaba de saber que
inicien un procés que té les seves dificultats i les seves contradiccions.


Que la realitat és una cosa i se n'explica una altra, però la realitat és que
d'aquí a 18 mesos estaran una altra vegada d'eleccions, que el president
de la Generalitat ha dit que després d'aquest temps s'anirà a un
referèndum o si tornarà a ser allò d'explicar el que no és.



Que s'ha de ser més seriós i les eleccions del 20 D també expliquen
coses: a Catalunya va guanyar la seva formació En Comú, amb la
proposta d'un referèndum i ja han vist com ha acabat la negociació
després del 27 S, Artur Mas ja no és president, però el cert és que si hi
haguessin hagut unes altres eleccions, el resultat no se sap quin seria.



Que en la seva formació política i a Catalunya hi ha una coincidència que
és el referèndum, més del 80% vol que hi hagi un referèndum, però que
ells no donaran suport a aquesta declaració que parla de desconnexió
unilateral, però no explica què els pot passar, com ha de funcionar i
quins són els elements a favor i en contra en un món globalitzat on qui
mana és Angela Merkel, ja que creuen que la gent és madura i els
polítics han de ser responsables i deixar que el procés maduri el suficient
perquè per molta velocitat d'aquí a 18 mesos no seran independents.



Que els processos democràtics s'elaboren, es treballen, hi ha espais a
totes les ciutats on es pugui parlar, això és un procés constituent. Una
constitució feta des de la gent és iniciar un procés en el qual la gent
debat què vol, quina constitució han tingut, quines coses s'han
incomplert de la constitució, quines coses els partits polítics no han
volgut, perquè la constitució parla del dret a l'habitatge, però que els
partits que han governat, PSC i PP, s'ho han passat pel damunt, per tant,
el procés és una altra cosa, és molt més tranquil, on la gent s'hi suma
perquè vol, perquè vol caminar fins aquí, sense estridències, sense dirlos nazis i sense dir totes aquestes coses que són odioses i no
comparteixen, que ells estaran amb la democràcia de la gent, i la
democràcia de la gent és molt lenta, en 18 mesos no seran més feliços,
ni seran independents de l'Estat espanyol.

Joan Belda (SAeC) manifesta:


Que donen el seu suport a la resolució d’inici del procés d’independència
aprovada al Parlament de Catalunya.



Que en el si de la seva formació hi conviuen igualment independentistes i
federalistes, per aquest motiu i fruit del diàleg entre formacions
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polítiques que creuen que el procés iniciat a Catalunya no és només
l'oportunitat històrica de reivindicar un estat propi, sinó l’única
possibilitat dins el marc polític actual d’iniciar un procés de ruptura amb
la transició fallida del 78 i amb un sistema monàrquic que els converteix
en súbdits i no en ciutadans.


Que només des de la igualtat de condicions en una negociació es pot
assolir el marc d’una confederació amb la resta de repúbliques ibèriques i
iniciar el camí cap a un internacionalisme real on desapareguin els estats
liberals.



Que no creuen que l’actual govern de la Generalitat pugui respondre als
reptes i demandes socials en què els han abocat les polítiques liberals i
d’austeritat de les quals, en part, han estat partícips.



Que aquesta moció no ens demana suport explícit a un govern de Junts
Pel Sí, sinó reivindicar la legitimitat del procés i la sobirania del poble
català a l'hora d’escollir el seu futur.



Que els acords afegits a l’annex d’aquesta moció són només les bases
per construir un estat liberal modern, que és el que hauria d’haver estat
l’Estat espanyol i que no ha volgut ser tot i haver estat governat per
forces progressistes.



Que des d’una òptica socialista i rupturista volen concentrar tots els seus
esforços a portar el procés constituent que ara s’enceta fora de les
institucions.



Que si volen defugir del parany de les limitacions dels estats nació, la
República Catalana s’ha de construir barri a barri, mitjançant la
horitzontalitat, la transversalitat i garantint la participació de tots els
actors socials i del conjunt de la ciutadania, perquè el nou marc que ha
de regir les seves relacions sigui un reflex de les realitats quotidianes.



Que, en el seu cas personal, ha fet campanya per Catalunya Sí Que Es
Pot i per En Comú Podem, i és des d’aquest espai que reivindica aquest
posicionament.



Que des de la seva posició al Congrés Espanyol defensaran un
referèndum per tal d’escollir si Catalunya ha d’ésser independent o
cercar complicitats amb altres repúbliques per formar un autèntic estat
federal, però sempre reconeixen el poble català com un subjecte polític
propi lliure alhora de cercar el seu encaix amb l’Estat espanyol i amb
qualsevol altre.
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Que com han estat, com són i com seran, només el poble català pot
decidir el seu futur i desobeiran qualsevol intent d’Espanya o d’altres per
tal de posar límits a la seva sobirania.

Pedro Sánchez (C's) manifesta:


Que creuen que aquesta moció és una mica tramposa, ja que no és una
proposta real, perquè diu que no es parla d'independència, però que
eufemismes que signifiquen el mateix n'hi ha un munt.



Que el procés de desconnexió, segons diuen, s'ha de portar a terme de
manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica, però que s'han
oblidat de dir feminista i animalista.



Que els pregunta si són conscients que el primer que s'ha de fer és
modificar la Constitució, perquè si no es fa així no es podrà fer d'una
manera que estigui prevista a la llei, que un estat que sigui democràtic
de debò una il.legalitat no es pot fer mai de manera democràtica.



Que per construir un estat ideal fan una llista de les competències que
hauria de tenir la Generalitat , però que s'obliden de les que s'han assolit
des del 1978 i com s'han gestionat, s'obliden del tripartit, s'obliden com
funciona la justícia amb el cas Palau, de la lliçó de democràcia que els va
donar Junts pel Sí, amagant el candidat al quart lloc o del nomenament
de l'alcalde de Girona, etc., tot en la molt democràtica línia de voler ser
l'oracle del poble, que ells interpreten els desitjos dels ciutadans i volen
fer un país on es pugui prendre gelat per postre cada.



Que ells estan per la realitat i la realitat és que avui en un context de
desglobalització l'independentisme no és cap garantia per millorar les
condicions de vida de la població, si de cas la d'uns quants.



Que en aquest moment el que toca és que tots plegats es posin d'acord,
que tirin cap a la mateixa direcció, tant a nivell espanyol com a nivell
europeu.

L'alcalde diu:


Que el que ha passat aquí és un exemple clar que els nacionalismes són
excloents i perillosos, i que porten a anècdotes, com és la intervenció
d'Andreu Marín o la moció de CDC a Sant Hipòlit de Voltregà, que volien
no pagar el sou als funcionaris que es manifestessin públicament en
contra del procés.
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Que el perill és que un dia d'aquests alguna d'aquestes anècdotes es pot
transformar en categoria i llavors ja no farà tanta gràcia quan l'anècdota
es transformi en categoria.



Que entre els capdavanters del procés hi ha una dislocació entre allò que
diuen i allò que fan, i l'única forma de salvar-ho és el llenguatge: que
aproven una declaració al Parlament on diuen que no obeiran mai més el
Govern d'Espanya, i aleshores s'ha d'actuar en conseqüència, que com
que no ho fan, van forçant el llenguatge. Que ara ja diuen que no hi
haurà declaració unilateral d'independència, que vol dir que són en una
etapa postautonòmica i preindependent. Que ell creu que la mare dels
ous de tot el procés no és arribar sinó el mateix procés, perquè
mentrestant van destrossant partits, van mantenint el poder, i que el
gran guanyador és CDC i Artur Mas, per molt que molts diguin que l'han
tirat a la paperera de la història, ha guanyat temps i podrà continuar
intentar refer CDC.



Que com a alcalde amb els ciutadans no troba cap debat sobre la
independència, ara sobre la feina, penúries, etc., les que vulguin.



Que com a alcalde, hi ha coses que no entén com per exemple dir que
crearan la hisenda catalana, que vol dir personal i locals, tenint en
compte que deuen a Sant Adrià més de tres milions d'euros i l'escola
bressol aportació zero i la de música l'any passat 40.000 €.



Que ell, davant d'aquestes postures extremes i davant de la intervenció
com la d'Andreu Marín, té la tendència a anar al costat contrari.



Que els que tenen vocació d'estar al mig es troben més petits, que no
són el primer partit que s'ha dividit, n'hi hagut d'altres, és a dir, que això
és una màquina de destrossar partits.



Que per això és molt difícil estar units i intentar dir que societats
complexes només es governen i s'arreglen amb el diàleg, que no hi ha
miracles, el que hi ha són societats complexes amb els seus problemes i
que s'ha d'intentar sumar per coses possibles.

Filomena Cañete (PSC) es dirigeix a Andreu Marín i li diu que li sembla bé
que vingui per cobrir expectatives però que l'equip de govern rebutja les
maneres usades en la seva defensa. Que hi ha hagut posicionaments en
contra on el to ha estat de respecte, que ha generat reflexions i que fa
generar debat que és el que crea la política.
Filomena Cañete contiua i diu:
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Que hi votaran en contra i ho fan no només en base al seu
posicionament com a partit respecte a no donar suport a qualsevol acció,
iniciativa que pretengui donar continuïtat al procés en pro de la
independència, sinó que ho fan també basant-se en una resolució que
presenten la qual està anul·lada pel constitucional.



Que aquesta moció té clarament diferenciada dues parts. Que és una
moció trampa.



Que la segona part és difícil de no acceptar, encara que sigui només pels
títols i la voluntat de fer menció d'aquests, ja que els punts que es
plantegen han de ser si o si, des del punt de vista de línies prioritàries,
les que s’han d’afrontar tal i com està el context social de Catalunya.
Que algunes d’elles són curtes d’ambició, ja que només fan al·lusió al
compliment estricte de la llei, com és el cas de la pobresa energètica i
l’habitatge, i en general manca de propostes i mesures concretes per
executar a més d’un buit complert d’informació de com es finançarà el
pla de xoc social i la gestió de deute sense línies prioritàries d’acció, que
seria tot un debat que tocaria abordar-lo, si es deixa, al Parlament.



Que la primera part de la moció presenta la proposta de 9 punts de
resolució que les forces independentistes van aprovar en Ple del
Parlament i que només fan referència al procés constituent i tot el que
comporta, per la qual cosa no hi poden donar suport, ja que no és la
seva línia política i no són independentistes, encara que sí que estan a
favor d’un procés de reforma constitucional i d’un estat federal.



Que, no obstant això, estaran atents als esdeveniments que es propicien
referents al pla de xoc que fa menció el nou govern de Catalunya i
donaran suport a tot allò que sigui positiu per a la ciutadania catalana en
general i pel municipi en concret.

Rubèn Arenas (ERC) contesta:


Que considera que de tensió no n'hi ha, el que hi ha és un debat serè, on
partits com C's o PSC han pogut debatre i parlar sense problemes. Que
el problema que hi ha és que hi ha un grup municipal que vol convertir
aquest ple en un circ, que si el seu estil és la mala educació ells no
cauran en aquesta provocació.



Que això que ha fet Andreu Marín és molt greu, per tant, demana a la
resta de grups que condemnin les seves paraules i que creu que hauran
d'estudiar mesures legals perquè ha caigut en incitació a l'odi i apologia
del nazisme.
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Que si hi ha algú que no ha condemnat una dictadura ha estat
precisament el PP, quan diu “Gerona i Generalidad” el que fa es recordar
com el franquisme va canviar els noms dels topònims i això sí que és
persecució i legitimar una dictadura.



Que ells estan posant en valor la legitimitat democràtica enfront la
legitimitat legal.



Que segurament per Andreu Marín, que és molt constitucionalista, tot el
que diu la Constitució és sagrat i immutable, però que si hi ha una
majoria de catalans que volen canviar aquest “statu quo” no hi tenen
dret, com segurament en el seu moment les dones no tenien dret a
votar, com que no era legal ell també s'hi hagués oposat o abolir
l'esclavitud, segurament també s'hi hagués oposat perquè com que no
era legal no es podia fer.



Que creu la legitimitat democràtica està per sobre de la legitimitat legal,
i que hi ha una sentència del Tribunal Internacional que així ho
corrobora.



Que ja sap que MES és un partit municipalista, entén el seu
posicionament, però que no han d'oblidar d'on són, són MES un partit
que també té un abast nacional a tot Catalunya i que en conseqüència té
uns posicionaments polítics.



Que respecta els de Sant Adrià però que entén que Magda Casamitjana,
presidenta de MES és diputada de Junts pel Sí i ha votat aquesta
resolució, per tant, creu que entren en una contradicció i hauran
d'explicar molt bé als seus votants perquè fan la viu-viu, perquè els
enganyen deliberadament quan a Catalunya, al Parlament, voten una
cosa i a Sant Adrià en voten una altra.



Que de tots els que s'han posicionat en contra ningú ha fet cap proposta
per solucionar els problemes dels ciutadans, que ningú parla de la
dificultat de canviar la Constitució espanyola, que no es pot canviar la
Constitució si no hi ha una majoria bloquejant al Senat del PP, no es pot
canviar la Constitució amb 69 diputats, per tant, mentrestant els
ciutadans de Catalunya continuaran patint.



Que ningú ha dit que serà fàcil però que segur que si no ho intenten no
ho aconseguiran i que no hi veu cap altra alternativa.



Que ells interpreten les eleccions i no cap altra cosa i les eleccions són
molt clares: han donat 72 diputats a favor de la independència i 63 que
en teoria estan en contra, però que aquí mateix en aquest Ple, que hi ha
alguna formació que estaria dins d'aquests 63, no tots pensen igual, per
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tant, sí que creu que estan dins de l'obertura d'un procés constituent que
inclou la ciutadana i és per això que han portat aquesta moció al Ple,
perquè volen incloure tots i totes les ciutadanes, també els de Sant
Adrià.


Que el tercer punt de la Resolució diu que el Parlament de Catalunya
proclama l'obertura d'un procés constituent, ciutadà, participatiu, obert,
integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució
catalana, que aquesta sí que la poden fer, perquè depèn única i
exclusivament d'ells i tenen majoria al Parlament per fer-la, per tant,
aquesta sí que la poden fer i que no els venguin somnis que són
irrealitzables perquè aquests els tenen ara i aquí i que s'ha d'aprofitar el
moment.

Andreu Marín (PP) li respon:


Que está de acuerdo en que la Constitución no es inamovible y se puede
cambiar, en 2011 PSOE y PP cambiaron el articulo 135, que solo deben
convencer a dos tercios del Congreso y del Senado, lo que no pueden
hacer es que si no logran esos dos tercios hacerlo a su manera y en
forma de república bananera.



Que les ha llamado franquistas y que tanto su compañero como él no
son sospechosos de nada, y que a raíz de una intervención del portavoz
de Sant Adrià en Comú meses atrás ellos dijeron que condenaban
cualquier dictadura, se llame Cuba, Venezuela y evidentemente el
franquismo.



Que en ningún momento les ha llamado nazis, básicamente porque no
cree que los representantes de ERC lo sean, lo que ha dicho es que la
estrategia y la comunicación política que utilizan los separatistas en
Catalunya toma como referentes algunos elementos que le recuerdan a
Goebbels, por ello recomienda que lean un libro de Leonard Duff.



Que están acostumbrados a repartir carnés y fama de buenos y malos
catalanes y entiende que les duela que alguien les contraargumente y les
deje en ridículo en un proceso que es tan ilegal como irreal, y que
tendrán que acostumbrarse porque el constitucionalismo español ha
reaccionado tarde pero afortunadamente ya lo ha echo y que les
garantiza que España no se va a romper y los que quieren seguir siendo
tan catalanes como españoles lo van a seguir siendo durante mucho
tiempo.
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Que tanto Filomena Cañete como el alcalde tienen buena conexión a
nivel local con ERC, pero que defender la unidad de España i discutir
sobre el término soberanía no es extremismo.



Que antes de hablar de los demás, el PSC tendría que aclararse, puesto
que en algunos ayuntamientos han votado a favor de esta declaración.

Xavier Soley (CDC) li contesta:


Que l'extremisme no és defensar la unitat d'Espanya, que li respecta
molt, i que creu que aquí s'ha de poder dir i expressar tot allò que es
vulgui, però el que no està bé és el to que utilitza això sí que és
extremisme, perquè cada vegada que parla insulta més que parla, i
exemplifica amb aquest to el seu tarannà autoritari i feixista, que poden
discrepar i contraargumentaran, però sense aquest to.



Que les formes són importants i també fa autocrítica d'algú del seu partit
que pixa fora de text, i creu que els representants del PP haurien de fer
el mateix quan algú ha pixat fora de text en aquestes intervencions, que
si es diuen barbaritats s'ha de criticar, encara que siguin del mateix
partit.



Que voler aspirar algun dia a tenir una Catalunya independent no és una
qüestió de nacionalismes, és una qüestió formular propostes que han de
ser respectades, que han d'intentar buscar l'àmplia majoria social, que
algun dia o un altre s'haurà de votar, perquè aquesta haurà de ser la
voluntat majoritària del poble, si ho vol i amb aquest tarannà aquí en
poden parlar.



Que volen una majoria social per poder tirar endavant aquest procés i
per poder disposar d'una administració que permeti poder tenir recursos
suficients per poder solucionar el problemes d'aquesta ciutat.

Isabel Marcuello (MES) diu:


Que no li pot acceptar a Rubèn Arenas que digui que enganyen, que no
s'aclareixen i que són ambigus. Que el seu grup des del moment que es
va presentar ha estat molt coherent i sincer.



Que la seva formació que pertany a MES té l'absolut suport de la
presidenta del partit Magda Casamitjana, perquè potser són més
realistes que ERC.



Que a Sant Adrià es van presentar per defensar els temes locals.
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Que estan molt orgullosos que la seva presidenta sigui diputada de Junts
pel Sí, però que ells no van fer campanya per Junts pel Sí, precisament
perquè són coherents han respectat absolutament a cada un dels seus
companys, com els que han volgut fer campanya amb ERC, perquè aquí
és on radica la diversitat del seu partit.



Que ja saben què pensen sobre aquest tema, perquè són respectuosos
amb la gent que els ha votat, i aquí ha votat un munt de gent respectant
aquesta pluralitat, gent que defensa la independència, gent que defensa
el referèndum i gent que defensa el dret a decidir, per tant, li demana
també a Rubèn Arenas respecte.



Que cada cop que ERC presenti mocions d'aquestes, MES Sant Adrià
sempre s'abstindrà.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:


Que el seu grup municipal fa molt temps que tenen propostes.



Que el patiment de la ciutadania de Catalunya va començar el 2010,
quan Artur Mas va començar amb les retallades.



Que Marinao Rajoy va ser alumne avantatjat d'Artur Mas i que les
polítiques que ha fet CiU a Catalunya són les mateixes que ha fet el PP:
retallades socials, ajustos, etc., per tant, votar avui a favor del procés no
els garanteix res, mentre continuï CDC tenint poder a Catalunya, amb el
permís de la CUP i Junts pel Sí.



Que està bé el procés de suma dels temes socials per intentar convèncer
més ciutadans i més partits, però amb 18 mesos no seran independents i
potser no canviaran la Constitució demà, però és més probable que
aquesta es canviï que no que es declari la independència a Catalunya de
forma democràtica, civilitzada i pacífica.



Que es pot fer una declaració unilateral i es pot fer una desconnexió però
això té conseqüències, perquè és possible que el president de la
Generalitat vagi a la presó i s'hagi de sortir al carrer a defensar això, per
tant pot acabar malament.



Que s'ha d'explicar que tots els processos d'independència revolucionaris
tenen les seves dificultats, que s'ha d'explicar que les coses són molt
més complexes i no tan senzilles.
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Que s'està produint un canvi. Que estan sorgint espais nous, noves
ganes de fer política, velles polítiques, que és veritat que estan en
moments de canvi, en una segona transició, és veritat que la gent està
votant diferent, s'ha trencat el bipartidisme i hi ha possibilitats.



Que creuen que s'ha d'explorar aquest camí, no han de vendre idees que
són complicades i difícils, i que per exemple recorda que l'abolició de
l'esclavitud no es va produir d'un dia per l'altra.

Pedro Sánchez (C's) diu:


Que Rubèn Arenas ha demanat que tots els grups condemnessin les
declaracions d'Andreu Marín, ells no condemnaran aquestes declaracions.
Que ha fet unes analogies que potser eren molt dures, però no creuen
que constitueixin cap delicte, que des del nacionalisme s'han fet
acusacions, atacs i analogies molt dures contra el conjunt d'Espanya i
contra determinades regions.



Que, malgrat tot, no estan d'acord en les seves formes, no han d'oblidar
que ells són regidors d'una ciutat petita i això fa que, en primer lloc,
siguin veïns i entre veïns és convenient que els diguin les coses amb
fermesa però tenint cura amb les formes i sense necessitat de ferir cap
sensibilitat.

L'alcalde diu a Andreu Marín:


Que les seves intervencions han estat truculentes.



Que li digui que té bones relacions amb ERC per a ell és una satisfacció,
ja que intenta tenir-les amb tots, perquè són veïns i han de tenir la
capacitat de fer-ho, perquè el dia que es trenquin el respecte i la
tolerància viuran en una ciutat perillosa.



Que les independències s'aconsegueixen de dues maneres, o perquè hi
ha un acord com a Txèquia i Eslovàquia, el Regne Unit, o com va passar
quan va caure el règim soviètic i van sorgir Lituània, Letònia i Estònia;
després de la Primera Guerra Mundial, amb molts milions de morts, es va
acabar l'Imperi Otomà i l'Imperi Austrohongarès i és de l'única manera, i
sobretot, quan es tenen suports internacionals, si no hi ha cap de les
dues coses, llavors s'intenta fer una cosa però no s'actua en
conseqüència, per tant, encara que els diguin que no ells tiren pel camí
del mig, provocaran un batibull, un procés revolucionari fins a
aconseguir-ho, que com que això tampoc no ho volen, van canviant el
llenguatge, ara diuen preindependent, i quan d'aquí a 18 mesos vegin
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que no és possible sortirà una altra paraula, que cada vegada surt una
paraula nova per anar allargant.


Que com ha dit abans li sembla paradoxal que treguin una milionada als
ajuntaments i s'estigui pensant seriosament a crear una seguretat social
i una hisenda pròpies, que si això fos cert, es pregunta d'on pagarà la
Generalitat la quota dels seus treballadors que han cotitzat fins ara o a la
nova, i quina pensió cobraran.



Que creu que Catalunya viu l'il.lusionisme màgic i aquest és el problema
la dislocació entre la realitat que és crua i dura, i el que un desitjaria.

Filomena Cañete (PSC) diu que en cap moment ha fet menció al contingut
sinó a les maneres.
Rubèn Arenas (ERC) contesta:
A Gregorio Belmonte


Que ell no vol participar d'un estat que vol enviar un president que està
escollit democràticament a la presó, perquè simplement vol representar
el que vol la majoria dels ciutadans de Catalunya expressats en unes
urnes.

A l'alcalde


Que per això van a Madrid per fer-ho de manera civilitzada, per això ERC
ha estat segona força en aquests eleccions del 20 D per anar a negociar
de manera civilitzada i tranquil.la, a dir adéu amb tota l'educació del món
i a posar-se d'acord, en definitiva, ERC sí que creu que és més possible
la independència que no canviar la Constitució.



Que no la canviaran 69 diputats ni sumant-s'hi altres forces com
Podemos i PSOE, perquè els socialistes ja han dit que no volen un
referèndum, per tant, dir que es pot canviar la Constitució abans que fer
la independència, quan ni tan sols tenen majoria o quan hi ha majories
de bloqueig al Senat li sembla que és enganyar la ciutadania, perquè és
mentida que hi haurà un referèndum, per tant, s'ha de donar una
resposta i aquesta és la que pot aprovar el Parlament de Catalunya.



Que farà totes les gestions possibles perquè puguin cobrar els tres
milions d'euros que els deuen, però que pensin en el FLA, diners que són
del país que se'n van a Madrid i que després tornen amb interessos,
perquè l'ofec de la Generalitat no només és culpa de la Generalitat, sinó
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de l'ofec financer que ve de l'Estat espanyol que ho ha fet amb totes les
comunitats autònomes, calculant a la baixa els dèficits per tal de no fer
la bestreta adequadament, per exemple.
Es desestima la moció amb el resultat següent:
Vots a favor: sis (6) – ERC (2), CiU (1) i SAeC (3)
Abstencions: una (1) – MES
Vots en contra: tretze (13) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2) i PP (2)
4. Moció per exigir informació a l'equip de govern sobre el grau
d'execució de les mocions aprovades en el Ple
“Dado que la moción es el principal instrumento de los grupos políticos
municipales para debatir propuestas en este pleno.
Dado que entendemos que el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs debe
incorporar con la máxima celeridad elementos de transparencia y
rendimiento de cuentas ante la ciudadanía.
Dado que detectamos una falta de control y de información sobre el grado
de cumplimiento de las decisiones acordadas en el pleno municipal y sus
plazos.
Dado que consideramos que esta información potencia nuestra democracia
local y acerca la política municipal a los vecinos de la ciudad, el grupo
municipal del Partido Popular propone al Ayuntamiento Pleno que adopte los
los siguientes
ACUERDOS
1. Exigir al equipo de gobierno local que se lleve a cabo una acción de
control e información sobre el grado de ejecución de las diferentes
mociones aprobadas en el pleno municipal.
2. Dar cuenta ante los representantes de los distintos grupos municipales
en la Comisión Informativa de Alcaldía.
3. Habilitar un lugar específico en la página web del Ayuntamiento para que
dicha información pueda ser consultada de forma clara y concisa por los
ciudadanos y las entidades de la ciudad.”
Defensa la moció Andreu Marín (PP) i diu:
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Que detectaron que aprobaban un amplio número de mociones en el
pleno y después no sabían qué sucedía con ellas.



Que nadie les daba información sobre su desarrollo y cumplimiento. Por
poner tan solo algunos ejemplos:
- Moción sobre Auditoría Externa Polideportivos
- Moción conjunta para la elaboración de un nuevo ROM



Que, por ello, han decidido presentar esta moción para que puedan
llevar a cabo un control exhaustivo del grado de cumplimiento de las
mociones aprobadas.



Que todos los partidos hicieron hincapié en campaña sobre la necesidad
de trabajar por incorporar elementos de transparencia en este
Ayuntamiento y hoy piden el voto favorable de todos los grupos para
trabajar en esa línea y en la de rendimiento de cuentas con los vecinos.



Que, además, no sólo quieren hacer partícipes de esta información a los
concejales, que sería un craso error, si no que, como entienden que la
política municipal debe acercarse a los ciudadanos, han incluido como
acuerdo que cualquier ciudadano o entidad pueda consultar en la web
del Ayuntamiento cómo avanza el grado de ejecución de cada una de las
mociones que van aprobando.



Que, en definitiva, la información nunca debe ser un obstáculo, deben
trabajar para facilitar el acceso para que los ciudadanos puedan fiscalizar
mejor la labor como concejales o como equipo de gobierno en este
Ayuntamiento.

Xavier Soley (CDC) manifesta:


Que la vigent llei de la transparència també obliga a fer aquest exercici
de rendiment de comptes, per tant, potser caldria exigir que es vagi
implementat allò que disposa aquesta llei.



Que d'aquesta manera creu que s'aconseguirà aquest objectiu, que és
lloable fer el seguiment de l'acció del grau de compliment de l'execució
de les mocions, però no s'ha d'oblidar que el més important és l'exercici
de la funció dels regidors en les comissions informatives i en el ple, i dels
mitjans d'informació locals.
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Rubèn Arenas (ERC) diu que els sobta que reivindiqui mocions que han
aprovat persones que ell mateix titlla de nord-coreans i nazis, però tot i així
estan d'acord amb el fons de la moció.
Isabel Marcuello (MES) manifesta:


Que hi ha dos dos tipus de mocions, les que insten directament a l'equip
de govern a portar a terme una determinada actuació i les que són una
declaració de principis.



Que hi estan d'acord i proposen que s'ampliï l'acció de control i
informació als precs i preguntes que es fan en els plens i que la majoria
no es contesten.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:


Que les mocions tenen dos objectius, una la discussió política en el ple
on la gent pot escoltar coses que no estan dins l'àmbit municipal, quin és
el posicionament polític en relació amb la seva ideologia, i això és el que
es discuteix amb les mocions.



Que creuen que per això hi ha les comissions informatives per preguntar
aquestes coses, creu que això no té rang de moció per presentar-la en
ple, i com que creuen que a les informatives es poden saber aquestes
coses.

Filomena Cañete (PSC) manifesta:


Que la dinàmica d'aquest equip de govern és adaptar-se a les necessitats
i a les demandes de tots els grups.



Que hi votaran a favor, que no tenen cap problema a tirar-ho endavant,
és el seu tarannà i la seva pretensió, però si que és veritat que
contínuament fan demandes que no és qüestió de voluntat política de no
executar-les o tirar-les endavant, sinó que el que provoca és una
sobrecàrrega a nivell tècnic i administratiu que fa que segons quines
coses costin de tirar-les endavant.



Que l'únic que s'ha de tenir en compte és que aquestes qüestions no
sobrecarreguin la feina administrativa i provoqui un bloqueig pels
processos del dia a dia de la feina.

25.01.2016

35



Que a les comissions informatives, que són molt llargues, tenen tot
l'espai per preguntar, per consultar, per demanar, etc., fins i tot, fan
reunions monogràfiques amb temes concrets específics.



Que miraran en quin lloc de la pàgina web es pot ubicar i que hauria
d'estar lligat amb el portal de la transparència.



Que si hi ha preguntes que no les contesten de seguida no és per
voluntat política de no fer-ho, sinó perquè potser el contingut no és prou
ferm per fer-ho, perquè potser pugui estar en una estat embrionari o
s'està gestant.

Andreu Marín (PP) diu que li sembla bé incorporar la proposta de MES.
Isabel Marcuello (MES) diu que vol que reconegui que molts regidors han
presentant preguntes i no s'han contestat, que ells s'adapten a les
situacions, per exemple amb el ROM, que com que sabien que hi havia una
sobrecàrrega de feina, va arribar a l'acord de fer-ho cap al mes de febrer.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: disset (17) – PP (2), PSC (6), C's (3), SAeC (3), MES (1) i ERC
(2)
Abstencions: una (1) – CDC
Vots en contra: dos (2) – ICV-EUiA
5. Moció per demanar el trasllat del Departament de Serveis Socials
al barri de la Mina
“Dado que la Mina es uno de los barrios con mayores niveles de pobreza y
exclusión social de toda Cataluña.
Dado que una de las prioridades del ayuntamiento es atender las
emergencias sociales y las situaciones de mayor vulnerabilidad.
Dado que una de las demandas de la Plataforma que agrupa las
asociaciones de vecinos de la Mina es la recuperación de los servicios
sociales en el barrio.
El Grupo Municipal del Partido Popular propone al Ayuntamiento Pleno la
adopción de los siguientes
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ACUERDOS:
1. Por motivos de eficiencia y proximidad, trasladar el área de servicios
sociales de este ayuntamiento al barrio de la Mina en un plazo no
superior a 6 meses.
2. Que dicho traslado sirva para prestar un mejor servicio en el barrio con
los niveles de paro y pobreza más elevados de todo el municipio.
3. Informar del desarrollo del mismo a los concejales de este ayuntamiento
a través de la Comisión correspondiente de Protección y Promoción
Social.”
Filomena Cañete (PSC) diu:


Que en la Junta de Portaveus han demanat que en una comissió
informativa els tècnics expliquessin la seva visió i que estaven a l'espera
que el portaveu de Sant Adrià en Comú fes una esmena, la qual podia
canviar l'orientació del vot, però que no s'ha presentat.

Defensa la moció Jesús A. García (PP) i diu:


Que es una obviedad las necesidades en materia de inserción social que
tiene el barrio de la Mina y otra obviedad es que la proximidad a
Barcelona tiene cosas positivas y cosas negativas.



Que la trayectoria histórica del barrio conducen a situaciones que
determinadas políticas de la administración no han sabido resolver, o
bien por acción o bien por omisión.



Que como cargos electos que son, los concejales tienen un deber para
con aquellas personas que les han elegido para ser sus representantes.



Que en la Mina existen votantes de todas las formaciones, pero que las
necesidades no hacen distinción entre derechas e izquierdas, ni
nacionalistas independentistas o los que no los, por lo tanto, si disponen
de unos servicios sociales en el municipio justificados por la proximidad a
Barcelona que dispone de los suyos propios para mantener un estatus
propio como pueda tener Madrid o el País Vasco, creen que éstos tienen
que ser lo más eficaces y eficientes posibles, estando próximo en los
lugares donde más hacen falta y en este caso es en el barrio de la Mina.

Xavier Soley (CDC) diu:
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Que no està d'acord a traslladar tot el departament sencer.



Que estarien disposats a estudiar la possibilitat de tornar a obrir aquest
espai a la Mina, d'acord a una clara resposta lògica a allò que és el
principi de proximitat de l'administració al ciutadà, ja que creu que no va
estar justificat el motiu del tancament.



Que si el Consorci del barri de la Mina continua es podria preveure
instal.lar-hi aquest espai i seria pròxim als ciutadans.

Rubèn Arenas (ERC) manifesta:


Que la Plataforma de Veïns demana que els serveis socials estiguin més
pròxims, que ells creuen que els serveis socials per excel·lència han de
ser uns serveis més pròxims al ciutadà, però que això s'ha d'abordar
amb el debat del Consorci del barri de la Mina.



Que, tenint en compte i escoltant les opinions dels tècnics, entenen que
els problemes que han precedit i el risc de la seva seguretat física val la
pena rumiar-ho, estudiar-ho, planificar-ho i abordar-ho en un debat més
ampli que seria el Consorci del barri de la Mina.

Isabel Marcuello (MES) diu:


Que vol saber si també volen traslladar els serveis següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Servei de primera acollida
Àmbit de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència
Àmbit Infància i famílies (que era el que estava a La Mina)
Àmbit promoció social
Programa d’Immigració
Persones amb discapacitats
Gent Gran
Drogodependències



Que en la legislatura anterior, el trasllat que es va fer obeïa a una
organització interna per donar molta més cobertura i per normalitzar tots
els barris i la Mina és un d'aquests barris.



Que en cap moment els veïns del barri han deixat d'estar atesos, però
tampoc la resta de ciutadans de Sant Adrià.
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Que el grup municipal del PP ho fonamenta amb l'argument que el barri
de la Mina és el que presenta els majors índexs d'atur i pobresa, i es
cert, però que també hi ha un alt índex d'absentisme escolar, incivisme,
convivència, etc., i en canvi no volen traslladar l'Àrea d'Educació o la
d’Espai Públic, Convivència i Civisme.



Que el famós document sobre el eixos de futur del Consorci, que segons
l'alcalde està fet i aprovat, potser és una molt bona eina per treballar-ho
amb el barri, per debatre els grups polítics, però no ho poden fer perquè
el desconeixen.



Que no estan a favor estigmatitzar el barri i aquesta moció els sembla
poc afortunada, ja que en cap moment els adrianencs han estat
desatesos pels Serveis Socials, ni els de La Mina, ni els de cap altre barri.



Que proposa que s'estudiï la conveniència o l'oportunitat
descentralitzar més serveis, estudiant les singularitats de cada barri.

de

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:


Que en la legislatura anterior, no van votar a favor de cap moció de
Plataforma per Catalunya perquè només venia a insultar i després
l'espectacle d'avui faran el mateix amb el PP.



Que no volen votar res a favor del PP per coherència. Que el PP va votar
en contra d'una partida que es donava a Pla de Besòs per a polítiques
socials al barri de la Mina, i ara demanen que per una major eficiència
es traslladin a la Mina.



Que va ser una greu error tancar els serveis socials al barri de la Mina,
que qui va prendre la decisió va ser l'alcalde i no perquè fos més eficaç,
sinó perquè hi havia veïns que amenaçaven i agredien els treballadors
municipals, i en lloc de protegir-los i dir als incívics que aquesta no era la
manera d'actuar, l'Administració va fugir i aquest és un mal missatge.
Que cal restituir els treballadors de Serveis Socials a la Mina, encara que
no posen en dubte que han estat igual d'atesos.



Que vol saber perquè no s'ha actuat igual amb els treballadors de la
Biblioteca.



Que l'Administració ha de tenir
atemorir davant d'aquells que
municipals, per això s'ha d'obrir
control d'accés, transparent, on
treballadors.

un missatge clar i és que no es pot
agredeixen o amenacen treballadors
serveis socials en un altre espai, amb
estiguin protegides les treballadores i
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Que no estan d'acord que el Consorci del barri de la Mina es faci càrrec
dels serveis socials, ja que és una competència municipal.

Joan Belda (SAeC) manifesta:


Que consideren fonamental que el barri de la Mina gaudeixi d’uns serveis
propis de proximitat, que hauria de donar el Consorci del barri de la Mina
ara que se sap que s'ha prorrogat.



Que aquesta àrea, però, no ha de comprometre la reorganització de
l’Àrea de Serveis Socials municipals que, d’acord amb els informes
tècnics, es constata la millora del servei després de centralitzar-se a
l’Ajuntament.



Que, a més, han de garantir a les treballadores i treballadors municipals
que aquest nou espai no comprometi la seva seguretat i han de
desenvolupar eines per tal d’evitar l’assetjament i les pressions que
puguin trobar en la realització de les seves tasques.

Pedro Sánchez (C's) diu:


Que volen diferenciar acció social i la detecció de problemes.



Que en aquesta moció no es fa aquesta distinció i per tant no és una
iniciativa que ajudi a normalitzar el barri.



Que és convenient parlar amb els tècnics, avaluar com ha funcionat
aquesta àrea des que s'ha centralitzat i buscar quins aspectes es poden
millorar i si hi ha aspectes de proximitat que s'hagi de treballar.

Filomena Cañete (PSC) diu:


Que és sorprenent la manera com s'ha fet una petició tant important
com és la de traslladar tota l’Àrea de Serveis Socials al barri de la Mina,
ja que no arriba a la plana d’un full l’exposició i la defensa d’una
proposta de tanta envergadura i rellevància i en la qual no s’ha cregut
necessari fer referència a cap estudi ni a cap informe que avali la postura
proposada ni, fins i tot, sense donar l’oportunitat a escoltar els
professionals del servei perquè puguin expressar la seva visió de tant
contundent qüestió abans de presentar-la, que sempre és important i
interessant valorar els informes tècnics.
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Que es planteja la realitat d’un barri en un parell de frases que a primera
vista donen a entendre com si en el barri de la Mina, sens dubte, un
barri amb un alt nivell de pobresa, vulnerabilitat i risc d’exclusió, no
intervinguessin els Serveis Socials del municipi i s’estigués reivindicant la
seva presència, i això és mentida.



Que els Serveis Socials, en termes generals, ha estat un dels serveis
municipals que ha hagut d’afrontar en major grau les conseqüències que
la ciutadania ha patit davant aquests anys de forta crisi. Augment
significatiu d’usuaris donant resposta a molt diverses demandes moltes
d’elles, fins i tot, no pròpies de la naturalesa d’atenció dels serveis
socials, però que s’han adaptat a fer-ho per la connotació social que ha
suposat. Un clar exemple, habitatge i els ajuts econòmics.



Que en tot aquest procés d’adaptació, que ha estat de manera
generalitzada en tot el món local, el municipi no ha estat una excepció i
també des de fa un parell d’anys va considerar la necessitat que el servei
s’havia d’adaptar i, per tant, havia de passar per una nova estructura
d’atenció a la ciutadania per tal d’optimitzar els recursos i assolir major
efectivitat mantenint la sensibilitat i l’atenció propera que els ha de
caracteritzar. Una proximitat mesurada des del servei que s’ofereix no
precisament des de la distància on es produeix.



Que aquesta nova organització que va començar al setembre del 2013
s’estructura per àmbits que venen definits en funció del col.lectiu
d’atenció del qual és objecte: Infància, Suport a la Dependència i
Promoció Social, a banda de serveis específics com discapacitat,
immigració i dinamització de gent gran. Treballar des d’àmbits implica
poder focalitzar i atendre més específicament l’atenció i a més fer-ho
d’una manera molt més coordinada entre els propis professionals de
cada àmbit i entre els diferents àmbits.



Que, des d’un inici d’aquest plantejament, la pretensió va ser abordar la
possibilitat que tots els àmbits poguessin compartir espai a l’Ajuntament
de cara a facilitar la interrelació optimitzant recursos i sent més eficients
gràcies al context més segur que dóna el propi Ajuntament. Que no s'ha
d’oblidar que Serveis Socials dóna suport a través d’ajuts econòmics,
incideix en les custòdies d’infants i proposa retirades d'aquests amb el
que tot plegat suposa: contínues amenaces i pressions.



Que els i les professionals són sensibles al context difícil i moltes
vegades vulnerable que pateixen moltes persones però no deixen de ser
treballadors i treballadores que dia a dia han de donar un servei que s’ha
de basar en criteris justos i no basat en la por i les pressions.
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Que, no obstant això, sent aquesta la primera visió es va valorar en el
seu moment mantenir els serveis en els espais que fins al moment
s’estaven utilitzant però ja en funció de la nova organització. L’àmbit
d’infància es va decidir que es quedaria al barri de la Mina.



Que mai havia estat la totalitat d'aquesta àrea al barri de la Mina, ni mai
ni des dels seus inicis del barri s’havia plantejat i que ho diu pensant en
el macroprojecte de Pla de transformació de la Mina que en el seu dia es
va planificar.



Que gairebé fa un any que es va prendre la decisió de marxar l’àmbit
d’Infància dels espais situats a Mina. Que va ser una decisió molt
reflexionada, analitzada i compartida amb veïns i entitats dels barri. Que
no nego que la marxa va ser precipitada arran dels fets greus d’agressió
que van patir directament els professionals, però que la idea d’arreplegar
tota l’àrea a l’Ajuntament ja existia d’abans.



Que va marxar un àmbit, un servei de caire purament assistencial, però
mai van deixar d’estar presents els serveis al barri i en l’actualitat
continua sent així. Que tot allò que significa servei comunitari es manté
al mateix nivell amb programes d’infància treballant amb mares, infants i
adolescents. Que continuen, com no pot ser d’una altra manera, amb les
visites a domicili; no han deixat de participar en el projecte educatiu del
barri Mina; la taula d’infància en risc rota i passa pel barri; el projecte
de medi obert, com a projecte específic del barri, adreçat a joves amb
dificultats i que pot esdevenir un gran projecte d’escola de segona
oportunitat s’està gestant en el mateix barri de la Mina. Que per això no
creu just parlar de la recuperació dels Serveis Socials quan al barri hi
estan presents.



Que els resultats que s’han observat durant aquests mesos que l’atenció
assistencial no s’ha donat des del propi territori, fan no només constatar
que no és idoni mantenir serveis assistencials directament en el territori
on hi ha més demanda social ,sinó que s’ha vist un canvi d’hàbits
positius dels propis usuaris, una millora en la normalització del servei i
menys pressió als professionals que fa que el servei es pugui donar amb
més qualitat i criteri. El model de… ‘passo por aquí y a ver si está mi
asistenta’ …no és saludable ni normalitzador. Que estan davant de noves
conductes, maneres d’interactuar molt més raonables, normalitzades i
menys condicionades. Que el volum d’usuaris no ha baixat, la qual cosa
significa que els usuaris estan sent capaços de sortir del barri i conèixer
altra realitats. Que s’estan produint adaptacions força positives i això en
un pla de treball personal que és l’objecte dels serveis socials, es valora
positivament.
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Que tampoc han d’oblidar que hi ha un aspecte molt important en tot el
que suposa desenvolupar el dia a dia d’una feina i és el concepte de
clima laboral. Que és imprescindible mantenir un nivell òptim d’ambient
laboral per poder obtenir bons resultats i en un servei tant sensible com
és el de Serveis Socials aquest punt és indiscutible i això s’està
constatant.



Que ja fa unes quantes setmanes que disposen de l’informe que va
encarregar al Servei sobre el canvi, però que no han valorat a a l’hora de
plantejar aquesta moció. Que, a més, els ha ofert la possibilitat de
mantenir una reunió amb representació de personal de Serveis Socials
per tal que puguin expressar la seva visió professional però no s’ha
tingut res en compte.



Que creu que el seu veritable objectiu és crispar l'ambient polític, crear
tensió entre la ciutadania i el pitjor és que ho fan basant-se en una part
del plantejament que fa la Plataforma d'Entitats que amb la proposta del
grup municipal del PP queda totalment desvirtuat. Que mostren,
d'aquesta manera, un tarannà poc dialogant, esbiaixat en el
plantejament i sense donar oportunitat a la reflexió ni al coneixement
dels efectes que es poden produir.



Que abans de prendre aquesta decisió es va reflexionar, es va parlar, es
van posar mesures de protecció als professionals, es va fer una feina
totalment directa amb el departament de Prevenció de Riscos Laborals,
al el de Recursos Humans i va arribar la situació on va arribar, que el fet
que ho va precipitar tot. Que es van fer protocols, però que no van
resultar, que hi estaria d'acord en una mena de servei de proximitat,
però que a hores d'ara ha de defensar que tal com està funcionant el
serveis socials el funcionament és positiu.

Jesús A. García (PP) diu:


Que las aportaciones de todos los grupos van a servir para convertir el
barrio en uno más, y tan normal como pueda ser cualquier otro de Sant
Adrià, con sus ventajas y sus desventajas y sus problemáticas.



Que cuando ha intervenido Isabel Marcuello parecía que estaba en el
equipo de gobierno.



Que sobre el informe de los técnicos, por ejemplo, el gimnasio low-cost
tenia un informe desfavorable de los técnicos, pero el equipo de gobierno
se empeñó en llevarlo adelante para aprobarlo.
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Que son los cargos electos los que aprueban o no los dictamenes no los
técnicos.



Que no cree que la partida tenga que servir para tapar los agujeros de
los ascensores por conductas incívicas que generan unos desequilibrios
en la empresa pública, consideran que se deben buscar otras soluciones,
no estar contínuamente insuflando a la empresa pública.

Isabel Marcuello (MES) li contesta:


Que ella no està a l'equip de govern, però defensa allò que creu que ha
de defensar, i per sobre de tot el que demanen és debat, participació i la
normalització d'aquest barri també passar per això.

Es desestima la moció amb el resultat següent:
Vots a favor: dos (2) – PP
Vots en contra: divuit (18) – PSC (6), C'S (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) i CiU (1)
6. Moció per a la regulació municipal de forns d'incineració de
cadàvers al municipi
“Sant Adrià de Besòs és una ciutat amb un passat recent industrial i la seva
població ha patit de forma important les conseqüències de la contaminació
atmosfèrica. Per això, no és d'estranyar que hi hagi una part de la població
que sigui molt susceptible a qualsevol notícia relacionada amb el
desenvolupament de noves activitats a la ciutat que puguin impactar en la
qualitat de l'aire que es respira.
Es per això que
•

Atès que la societat Tanatori del Litoral va adquirir al juny de 2015 al
Consell Comarcal del Barcelonès uns terrenys al municipi de Sant Adrià
de Besòs per la construcció d'un tanatori.

•

Atesa la possibilitat que aquest tanatori incorpori, des del moment de la
seva creació o amb posterioritat, un servei de forn per la incineració de
cadàvers.

•

Atès que el municipi de Sant Adrià de Besòs no regula la prestació del
servei d'incineració de cadàvers.
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El grup municipal de Ciutadans proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels
següents
ACORDS:
1. Demanar al govern municipal que apliqui allò que preveu l'article 20 del
Decret del Departament de la Presidència 297/1997, de 25 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria a Catalunya
i, en cas necessari, desenvolupi la regulació municipal que sigui pertinent
d'acord amb aquest Decret i la resta de normativa aplicable.
2. Donar una informació amplia i clara a la població de Sant Adrià de Besòs
sobre l'impacte de l'activitat d'incineració de cadàvers en la qualitat de
l'aire i la salut pública, abans de la posada en marxa de qualsevol forn
d'incineració de cadàvers a la ciutat.”
Defensa la moció Pedro Sánchez (C's) i diu:


Que l'empresa Tanatori del Litoral va adquirir al juny del 2015 uns
terrenys a Sant Adrià per a la construcció d'un tanatori, el qual hi ha la
possibilitat que incorpori un crematori.



Que no poden oblidar que en aquest municipi, pel seu passat industrial,
la gent ha patit problemes per la contaminació i hi ha gent que està molt
sensibilitzada, que ells són plenament conscients que existeix una
normativa molt estricta que garanteix la salubritat d'aquestes
instal.lacions i les activitats del tanatori, però això no vol dir que
l'Ajuntament no faci ús de la seva capacitat regulatòria en aspectes com
horaris o la disposició de cendres i urnes funeràries, que tard o d'hora
s'haurà de regular.



Que el que volen és informació, ja que hi ha veïns que s'han assabentat
del tanatori i quan parlen sembla que el Besòs s'hagi de convertir en una
mena de Ganges, per tant, abans que la gent comenci a preocupar-se,
s'hauria de donar una informació clara perquè sinó a la gent li dóna la
sensació que aquest tema és un secretisme.

Xavier Soley (CDC) diu:


Que creu que la ciutat necessita aquest equipament i que si han vingut a
través d'uns terrenys del Consell Comarcal i que després d'una subhasta
pública ha estat adjudicat a aquesta empresa, benvingut sigui.
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Que el que s'ha de fer és pedagogia, ja que no té sentit un tanatori
sense un crematori i més a dia d'avui, perquè el forn ja estava en el
projecte, si es dóna compliment a la normativa no ha de suposar cap
problema per a les persones, que les olors es poden tractar tècnicament
i que s'ha de tenir en compte que és un espai que està allunyat del teixit
urbà, i que cinc sales de vetlles no implicarà un ús constant del
crematori.

Isabel Marcuello (MES) manifesta:


Que estan d'acord amb aquesta campanya informativa per tal que els
ciutadans tinguin les coses més clares.



Que tota la informació que ella té l'ha llegit a la premsa.



Que creu que l'equip de govern hauria de demanar al Consell Comarcal
l’expedient complert del futur tanatori, el de la subhasta pública i el
projecte presentat per la UTE guanyadora de la subhasta).

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) manifesta:


Que d'aquests centres n'hi ha a tot Catalunya i i no hi ha hagut cap tipus
de problema, que creu que de problemes en tenen d'altres i que tenen a
veure amb la contaminació: la Ronda Litoral, tant des del punt de vista
de la qualitat de l'aire com des del punt de vista de la contaminació
acústica, la C-31 en què hi ha un estudi perquè es posin pantalles
sonororeductores.



Que també tenen la incineradora que crema al voltant de 500.000 tones
de residus d'orígens diferents que una part es tracte a l'Ecoparc i d'altres
van directament a incineració.



Que tots aquests temes els preocupen molt, tant a ells com a la
ciutadania, i que no calia fer una moció per això, i per aquest principi de
prevenció des del punt de vista sanitari que sempre s'ha de tenir en
compte.

Filomena Cañete (PSC) diu:


Que no tenen cap problema per informar i explicar tot en detall.



Que cap al març vindran de l'empresa a una comissió informativa per
explicar tot plegat.
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Que des de Medi Ambient es va fer una consulta a la Generalitat i que
aquesta activitat quedaria assimilada a l'activitat d'un crematori en un
hospital.

Pedro Sánchez (C's) diu que sí que era necessària la moció perquè han
detectat que hi ha gent que està preocupada, encara que sigui sense motiu,
i perquè creuen que tal com està redactat l'article que obliga els municipis a
establir una normativa no queda clar si aquesta es pot deixar fins a després
que estigui en funcionament el tanatori, i que ells creuen que és convenient
que l'Ajuntament s'avanci i que ho regularitzi abans que entri en
funcionament.
S'aprova per unanimitat.
7. Moció per demanar a la Generalitat de Catalunya que desenvolupi
un protocol educatiu contra la transfòbia i l'assetjament escolar per
identitat de gènere
“El día 27 de mayo de 2010, se aprobó en el Parlament de Catalunya la Ley
14/2010, de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia.
El día 2 de octubre de 2014, se aprobó en el Parlament de Catalunya la Ley
11/2014, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales,
transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la
transfobia.
El día 22 de julio de 2015, se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley
8/2015, para la protección a la infancia y a la adolescencia. Esta ley, junto a
la Convención de los derechos de los niños de Naciones Unidas, reconoce
que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y
considerado en todas las acciones y decisiones que le conciernan.
Esta última expone, además, que se tenga en cuenta la preservación de la
identidad, la cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual,
en definitiva, el libre desarrollo de su personalidad. Éste último punto
además, recogido también en el artículo 10 de la Constitución Española.
Estas tres leyes intentan responder a las necesidades de un sector
importante de la población, y por las que la mayoría de grupos
parlamentarios llegaron a un acuerdo para poder dar solución a las
necesidades que en gran parte estas leyes recogen.
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Y decimos intentan, porque a fecha de hoy, tanto la Ley 14/2010 y la Ley
11/2014, ambas autonómicas, carecen de disposiciones reglamentarias para
poder hacerla efectiva y como consecuencia de esta dejadez, tenemos que
asistir a episodios de acoso escolar como el ocurrido el pasado 24 de
diciembre donde Alan, menor transexual, tras el acoso continuado sufrido
en varios centros educativos donde estudió, acabó quitándose la vida.
Es por eso, por la voluntad de acelerar la implementación de soluciones ante
estos casos, presentamos el borrador de un protocolo, que intenta facilitar
la labor que en este sentido consideramos debe realizar tanto la concejalía
de educación, la concejalía de igualdad, como la Conselleria d’Ensenyament.
Un protocolo que queremos dejar abierto a entidades, centros educativos,
AMPAS, partidos políticos y a la ciudadanía en general.
Así, el grupo municipal de Ciutadans propone al Pleno del Ayuntamiento que
adopten los siguientes
ACUERDOS:
1. Instar a la Consellería d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a
que desarrolle un protocolo específico en el ámbito educativo sobre el
acoso escolar por orientación sexual o identidad de género.
2. Instar a la Generalitat de Catalunya a que desarrolle reglamentariamente
las leyes 14/2010 y 11/2014, aprobadas en el Parlament de Catalunya, y
que destine en el siguiente ejercicio presupuestario una partida con
recursos suficientes para que puedan desarrollarse de manera efectiva.
3. Que en el Consejo Escolar municipal, se presente la propuesta de
protocolo que les ofrecemos para que sea trabajada, enmendada y
enriquecida para poder implantarlo en la ciudad de Sant Adrià de Besòs
para posteriormente elevarlo al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.”
Defensa la moció Pedro Sánchez i manifesta:


Que l'objectiu d'aquesta moció és complementar i reforçar els protocols
que ja existeixen d'assetjament escolar, tenint en compte aspectes com
la transfòbia.

Andreu Marín (PP) diu que cal treballar amb la prevenció i amb una resposta
ràpida, però sobretot cal molta educació i molta pedagogia. Que també
celebren que en l'últim Consell de Ministres es torés endavant un esborrany
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de 70 mesures per regular la convivència escolar i desitgen que els últims
casos que han vist als mitjans siguin els últims.
Antoni Vélez (ERC) diu que creuen oportú treballar també qualsevol tipus
d'assetjament dels mateixos PEC dels centres, que tot el que sigui la lluita
contra l'assetjament escolar, sigui del tipus que sigui, s'ha de fer d'una
manera transversal dins de les pròpies dinàmiques del centre i a Sant Adrià
hi ha experiències molt interessants que han tractat alguns centres
educatius de fórmules no creatives però sí diferents, que s'han anat posant
en pràctica per justament intentar tractar l'assetjament. Que, per tant, s'ha
de dotar els mestres i professors, que són els que estan dia a dia en les
aules, no només de recursos sinó també de les eines suficients en termes
formatius dels professorat per poder detectar d'una forma preventiva totes
aquestes dinàmiques que s'han de treure dels centres escolar.
Isabel Marcuello (MES) diu:


Que són defensors de les llibertats individuals de la persona, però molt
més encara dels centres lliures de discriminació, per tant d’una societat
lliure de discriminació.



Que li agradaria afegir a l'expedient un pla que tenen a Berga aprovat al
2013, dins del pla d'igualtat i col·lectiu LGTB.

Pedro Sánchez (C's) li respon que hi estan d'acord.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:


Que ell demanaria la retirada d'aquesta moció, perquè es plantegen dues
coses, una instar la Generalitat que faci el protocol, ja que és qui té les
competències dels centres educatius i aquesta es pot dotar de totes les
persones especialistes des de la vessant d'orientació sexual, educativa,
etc., i que enviaran un protocol que ha elaborat C's, és a dir, un partit
polític, sense un treball, una base i que, a més, ell desconeix qui ha
treballat aquest protocol. Que amb tot això li envien feina al Consell
Escolar Municipal per tal que debati sobre aquest protocol. Que creu que
l'alcalde hauria de convocar el Consell Escolar Municipal i en tot cas si
aquest Consell vol debatre sobre això té eines, com treballs monogràfics,
taules rodones, treballs que li permetran arribar a un tema que els
preocupa, per tant considera que no és just que aquesta feina l'hagi de
fer el Consell Municipal.
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Que des de la regidoria de Polítiques d'Igualtat i des d'Educació s'hauria
de fer una base en què hi estiguin tots d'acord i això és el que haurien
d'enviar al Consell Escolar Municipal perquè hi hagi un debat.

Pedro Sánchez (C's) contesta:


Que els centres, amb independència dels protocols que desenvolupa la
Generalitat, tenen tota una sèrie de normatives internes, un pla de
centre en el qual tenen en compte qüestions com la formació en la
diversitat, evitar l'assetjament escolar, per tant, consideren que és bo
que dins les polítiques que ja existeixen en els centres per evitar
l'assetjament, que s'estudiï des dels centres incloure les qüestions
relacionades amb la transbòbia, i des d'aquest punt de vista consideren
que no és incompatible sol.licitar a la Generalitat que desenvolupi un
protocol i al mateix temps promocionar un debat a través del Consell
Escolar.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) li respon que s'aprovarà una moció que porta
dos protocols al Consell Escolar Municipal el de C's i el que aporta MES, i un
tercer que arribarà de la Generalitat, per tant, proposa aplicar el sentit
comú, que ningú està en contra de treballar contra l'assetjament, s'haurien
de donar el termini d'un mes, veure si el Consell Escolar té aquesta
necessitat, quins especialistes hi poden participar d'aquest protocol, etc.
L'alcalde diu que, tal com està redactat el punt, vol dir enviar-los això com a
element per incitar al debat i si els serveix de base.
Filomena Cañete (PSC) proposa traslladar al centres el neguit que hi ha des
del punt de vista municipal i que si tenen la necessitat perquè no tenen cap
tipus de protocol o perquè ho volen treballar, fer-los saber que tenen un
preocupació sobre aquests temes i si volen debatre aquest tema des de la
moció s'ha instat a la Generalitat que es faci i que tenen alguns exemples en
els quals es podrien basar si ho volen treballar, sense cap obligació.
Pedro Sánchez (C's) diu que no hi hauria cap problema, de fet està dins de
l'esperit de la moció, que no és imposar res sinó plantejar un debat i aquest
document s'ofereix com un punt de partida no com un protocol a seguir, ja
que demanen a la Generalitat que elabori un protocol perquè consideren
que una cosa és el protocol i una altra són les polítiques que es portin a
terme des dels centres educatius.
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Joan Belda (SAeC) diu que ells també hi veien una dualitat, és a dir, per una
banda instar la Generalitat que troben que és molt positiu i molt necessari,
que l'Administració s'ha d'avançar a les problemàtiques del dia dia, elaborar
protocols i evitar que hi hagi més problemes. Que creu que aquest protocol
no és vinculant, sinó que obre un debat dins dels centres educatius.
S'aprova per unanimitat.
8. Dictamen relatiu a la modificació de la periodicitat de les
comissions informatives i de les quanties de les indemnitzacions per
assistències a les sessions
“Fonaments de dret
1. Article 75.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
2. Article 166.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Article 13.6 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986.
Fets
La finalitat de les comissions informatives és l'estudi i dictamen dels
assumptes que ha d'aprovar el ple. Atès que el ple té una periodicitat
ordinària d'una sessió mensual el més lògic, i habitual en la resta
d'ajuntaments, seria que les comissions informatives també es reunissin un
cop al mes de forma ordinària. No obstant, des de fa molts anys en aquest
ajuntament les comissions informatives tenen sessió cada quinze dies.
Per altra part, amb el darrer cartipàs de l'any 2015, el nombre de
comissions informatives ha passat de quatre a sis.
Normalment, la majoria dels assumptes inclosos en el ple es debaten en les
comissions informatives que tenen lloc en les setmanes immediatament
anteriors al ple, de forma que les comissions que es convoquen en les
setmanes posteriors al ple no acostumen a incloure gaire assumptes. No
obstant la feina administrativa que es deriva de la convocatòria és la
mateixa quant a tramesa de l'ordre del dia, preparació de la documentació,
redacció de l'acta, etc.
Per tot l'exposat, el secretari ha manifestat que aquesta dinàmica està
generant un volum de treball difícilment sostenible i que en el millor dels
casos implica que la funcionària que actua com a secretària delegada ja
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estigui completament dedicada només al funcionament de les comissions
informatives.
Per tant, el secretari ha demanat als grups polítics que, sens perjudici de
convocar les comissions informatives extraordinàries que calquin i considerin
oportunes, la periodicitat de les sessions passi de ser quinzenal a ser
mensual, a fi d'optimitzar els recursos administratius que s'hi dediquen.
A fi que les compensacions econòmiques que perceben els regidors no es
vegin afectades per aquest canvi, caldria adequar-les a la nova situació
perquè el resultat final continuï essent el mateix. Així, si fins ara la
indemnització per assistència era de 100 € per comissió informativa, amb un
límit de sis sessions per mes, per tant, un màxim de 600 € per regidor i mes
independentment del nombre total de sessions; ara caldria fixar la
indemnització per assistència en 200 € per comissió informativa, amb un
límit de tres sessions per mes, per tant, un màxim de 600 € per regidor i
mes independentment del nombre total de sessions. Així s'adeqüen les
indemnitzacions a la periodicitat de les sessions sense variar la remuneració
total.
DICTAMEN
Per tant, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l'Ajuntament que
adopti el següent
ACORD:
1. La periodicitat de les sessions ordinàries de les comissions informatives
serà d'un cop al mes, les dues setmanes immediatament anteriors al ple,
sens perjudici de convocar les sessions extraordinàries que calguin.
2. La quantia de les indemnitzacions per assistència a percebre pels
membres de la corporació per la concurrència efectiva a les sessions de
les comissions informatives serà la següent: 200 €.
3. L'anterior quantia tindrà els límits següents:
a) El màxim de comissions informatives remunerades per regidor i mes
serà de tres.
b) Només es remuneraran les sessions de caràcter ordinari.”
Defensa el dictamen l'alcalde.
Andreu Marín (PP) manifesta:
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Que esta nueva forma de organización convertirá las comisiones en un
caos.



Que sólo se podría entender la celebración de una comisión al mes si
hubiera 3 o 4 grupos en este Ayuntamiento, pero no existiendo 8
partidos representados.



Que pregunta si se imaginan una comisión de Hacienda o de Seguridad
una vez al mes.



Que acabaran teniendo comisiones de 20 o 30 puntos, quedando la parte
de ruegos y preguntas como marginal.



Que a su juicio, lo que se está intentando con esta propuesta es limitar
el debate y la acción de la oposición. Y las comisiones pierden
funcionalidad.



Que, además, creen que la realización de comisiones semanales ayudaba
a seguir con mayor facilidad el funcionamiento de este Ayuntamiento y
permitía que los concejales de la oposición pudieran fiscalizar y controlar
mejor la labor del equipo de gobierno.



Que si su principal argumento es que las comisiones semanales implican
una carga de trabajo excesiva para la funcionaria que elabora las actas,
lo tienen fácil. Repartan el trabajo entre 2 personas; que cada una se
encargue de seguir 3 comisiones y, de este modo, elaborar las actas
cada 15 días.

Antoni Vélez (ERC) diu:


Que l'únic neguit que tenen és que aquestes comissions es converteixin
en maratonianes, en què tractin molts punts, i que ells no li veuen una
intencionalitat autodestructiva per part de l'equip de govern, sinó que
per la maneres de funcionar es trobaven en algunes comissions no hi
havia gairebé temes i en d'altres que eren tremendament llargues, per
tant, s'hauria de buscar un punt intermedi, en tot cas, si hi ha algun
tema especialment candent o complex, tractar-lo en una reunió que no
serà cap comissió.

Gregorio Camacho (ICV-EuiA) diu que ells ho agraeixen. Que no creu que hi
hagi una sobrecàrrega de punts a les comissions, que a vegades són o prec
i preguntes o “postureo”.
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Marc Alloza (SAeC) manifesta:


Que hi estarien d'acord, però que no poden treure les reunions dels
dimecres, perquè és l'únic espai on es troben i parlen, els notifiquen i els
informen de les novetats que van passant cada dues setmanes de les
diferents àrees, per tant, no podrien votar a favor si no hi ha aquest
compromís, fins i tot, trobar-se encara que no s'aixequi acta.

Pedro Sánchez (C's) diu que estan d'acord amb la moció, però que demanen
que al llarg del mes els vagin comunicant tots aquells temes que poden anar
a ple perquè els puguin anar preparant amb temps. Que creuen que
alliberar dos dimecres els permetrà que determinats temes que són més
espinosos, que requereixen un debat més profund puguin fer comissions
extraordinàries.
L'alcalde contesta:


Que això no és iniciativa de l'equip de govern i demana a tots els grups
que comparin i parlin amb companys i companyes d'altres ajuntaments
per veure si tenen l'accessibilitat als expedients i de tota la informació
que tenen aquí.



Que vol saber si hi ha algun tema important que no hagin debatut, per
tant, la tònica serà la mateixa.



Que quan hi hagi temes que s'hagin de debatre es poden aprofitar els
dimecres.



Que tots els temes del ple els ha de votar la comissió informativa.

Filomena Cañete (PSC) diu:


Que no tenen cap problema a anar passant els temes durant tot el mes
però sabent que l'expedient no estarà complert fins que no arribi la
comissió informativa.



Que els dimecres que no hi hagi comissió es poden fer reunions sobre
algun tema en concret i no necessàriament ha de ser una comissió
extraordinària.
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Antoni Vélez (ERC) diu que si són reunions que tracten temes importants sí
que caldria aixecar acta perquè hi ha d'haver una acta de tot allò que s'hagi
parlat.
Xavier Soley (CDC) diu que hi està d'acord amb el benentès que els altres
dimecres es poguessin derivar a comissions extraordinàries, temes
monotemàtics i també la presència de convidats.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) - PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) i CDC (1)
Vots en contra: dos (2) - PP
TERRITORI
9. Dictamen relatiu a declarar la inadmissió del recurs de reposició i
de les al.legacions presentades per Endesa Generación, SA, contra
l'acord del Ple de l'Ajuntament, de data 28 de setembre de 2015
“Fets
1. El Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària de
data 28 de setembre de 2015, va adoptar l'acord següent:
“1. Iniciar l'expedient de declaració de bé cultural d'interès local de les
construccions de les tres xemeneies i l'edifici de la sala de turbines de l'antiga
central tèrmica (referència cadastral núm. 6164301DF3866C0001MR) emplaçat
a l'avinguda d'Eduard Maristany, 106.
2. La suspensió, amb la finalitat d'estudiar la reforma del planejament urbanístic,
de l'atorgament i tramitació de llicències d'enderrocament de les construccions
de les tres xemeneies i l'edifici de la sala de turbines de l'antiga central tèrmica a
fi d'assolir uns objectius urbanístics concrets, explicitats i justificats en la
documentació de l'expedient.
La suspensió fa referència a les construccions de les tres xemeneies i l'edifici de
la sala de turbines de l'antiga central tèrmica (referència cadastral núm.
6164301DF3866C0001MR) emplaçat a l'avinguda d'Eduard Maristany, 106,
segons s'identifica en el plànol annex.
Aquesta suspensió de llicències es publicarà al BOP.
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Els efectes de la suspensió de llicències duraran un any a partir de la darrera
publicació.
La Comissió Informativa de Territori actuarà com a Comissió de Seguiment
d'aquesta resolució.
Facultar indistintament l'alcalde i la regidora delegada de Territori perquè
realitzin tants actes i gestions com calguin per executar aquesta resolució.
3. Notificar aquest acord al Consorci del Besòs, a l'Ajuntament de Badalona,
Endesa Generación, SA, a l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.”
2. Endesa Generación, SA va presentar, en data 6 de novembre de 2015,
recurs de reposició contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs de data 28 de setembre de 2015.
3. El Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària de
data 30 de novembre de 2015, va adoptar l'acord d'estimar parcialment
el recurs de reposició en el sentit de rectificar el peu de recurs de la
notificació de l'acord del Ple, i desestimar la resta d'al·legacions del
recurs de reposició.
4. Endesa Generación, SA va presentar, en data 8 de gener de 2016, un
segon recurs de reposició contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs de data 28 de setembre de 2015.
5. Endesa Generación, SA va presentar, en data 8 de gener de 2016,
al·legacions contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs de data 28 de setembre de 2015.
Fonaments jurídics
1. L'article 108 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú
estableix el següent: “Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo
procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna
de las circunstancias previstas en el artículo 118.1”. En aquest sentit,
amb l'estimació parcial del primer recurs de reposició, cal entendre que
l'acord del Ple de data 28 de setembre de 2015 va esdevenir ferm en via
administrativa. No procedeix, per tant, un cop l'acord ferm en via
administrativa, l'admissió d'un segon recurs de reposició ni l'admissió
d'al·legacions. Tal com comprèn el peu de recurs de la notificació de
l'estimació parcial del primer recurs de reposició contra l'acord del Ple de
data 28 de setembre de 2015, cal entendre que només procedeix
interposar els recursos següents:
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“a) El contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de
Barcelona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
recepción de esta notificación.
b) Cualquier otro que se considere procedente ante el órgano que se estime
competente.”
2. Es donen per reproduïts els fonaments jurídics compresos en l'acord del
Ple de data 30 de novembre de 2015.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els següents
ACORDS:
1. Declarar la inadmissió del segon recurs de reposició interposat per
Endesa Generación, SA contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs de data 28 de setembre de 2015.
2. Declarar la inadmissió de les al·legacions presentades per Endesa
Generación, SA contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs de data 28 de setembre de 2015.”
Defensa el dictamen Ruth Soto.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) - PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) i CDC (1)
Abstencions: dos (2) - PP
ESPAI PÚBLIC, CONVIVÈNCIA I CIVISME
10. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Reglament
d'organització i funcionament de la Comissió tècnica de Plans
d'autoprotecció de Sant Adrià de Besòs
El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i
centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut
d'aquestes mesures, que deroga el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, i el Decret
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127/2013, de 5 de març, de fixació d’un nou termini per presentar
determinats plans d’autoprotecció d’àmbit local i d’adequació dels plans
d’autoprotecció dels espectacles públics, de les activitats recreatives i dels
establiments i espais oberts al públic, estableix que els ajuntaments tenen
les funcions següents:
a) Elaborar l’informe tècnic previ preceptiu per a l’homologació dels
plans d’autoprotecció de les instal·lacions, centres, establiments o
dependències d’interès per a la protecció civil local d’acord amb
l’epígraf B de l’annex I, així com formular les al·legacions, si s’escau,
a l’homologació dels plans d’autoprotecció d’interès per a la protecció
civil de Catalunya de les instal·lacions, centres, establiments o
dependències situats al seu municipi.
b) Exigir, sobre la base de l’informe esmentat a l’apartat anterior, a les
persones titulars de les activitats, establiments o centres d’interès per
a la protecció civil local les modificacions que siguin necessàries per
garantir les condicions mínimes d’autoprotecció.
c) Elaborar, dins l’àmbit de les seves competències, i en
desenvolupament del que no preveu l’annex I B del present Decret,
les disposicions necessàries per, si s’escau, ampliar el catàleg
d’activitats o centres obligats a elaborar plans d’autoprotecció d’àmbit
local a l’efecte d’incloure les activitats, instal·lacions o dependències
que presentin un risc significatiu a criteri de l’Administració municipal
corresponent, amb l’informe motivat de l'òrgan municipal competent.
d) Executar, quan s'escaigui, un sistema de control i avaluació de la
implantació i del compliment de les obligacions imposades en matèria
d’autoprotecció objecte d’aquest Decret que hagin estat homologats
per la comissió de protecció civil local o organisme competent.
e) Als efectes d’aquest Decret, participar en l'exercici de la potestat
sancionadora, d’acord amb el que preveuen la Llei de protecció civil
de Catalunya i la normativa sobre el procediment sancionador
aplicable.
f) Aportar a la direcció general competent en matèria de protecció civil,
dintre del termini de tres mesos des de la seva homologació, a
l’efecte de la seva inscripció al registre electrònic de plans
d’autoprotecció, respecte de les activitats i centres d’interès per a la
protecció civil local, les dades especificades a l’annex IV i les dades
corresponents als plans d’autoprotecció homologats per la comissió
municipal de protecció civil o òrgan municipal competent.
g) Posar en coneixement de l’òrgan competent en matèria de protecció
civil de la Generalitat els casos en què es detecti que el personal
tècnic acreditat elabora plans d’autoprotecció que no s’ajusten als
requisits establerts en aquest Decret.
h) Les altres funcions que s’estableixin en aquest Decret, així com
aquelles designades per la seva naturalesa.

25.01.2016

58

Per aquests motius, es crea una Comissió Local Tècnica, que tindrà caràcter
consultiu, deliberant, coordinador; i en la qual estaran representats tots els
serveis que tinguin alguna relació remarcable amb els Plans d'Autoprotecció
d'àmbit municipal.
La creació de la Comissió comporta a la vegada l’aprovació d’un Reglament
que reguli la seva composició, organització i funcions, per garantir el seu
bon funcionament.
En funció de tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al Ple de
l'Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Aprovar el Reglament d’organització i funcionament de la Comissió
tècnica de Plans d'autoprotecció de Sant Adrià de Besòs, amb l’objectiu
de regular les funcions i composició d’aquesta comissió, i garantir el seu
bon funcionament.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies a
comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci corresponent en
el BOP corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
3. Disposar que Reglament d’organització i funcionament de la Comissió
tècnica de Plans d'Autoprotecció de Sant Adrià de Besòs, en els termes
esmentats en l’acord tercer, quedarà aprovat amb caràcter definitiu,
sense necessitat d’adoptar-ne nou acord, en el supòsit que durant el
període d’exposició pública de l’expedient no s’hagués presentat cap
suggeriment o reclamació o al·legació, de conformitat amb el que
disposa l’article 49 en relació amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article
66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”
Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) - PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) i CDC (1)
Abstencions: dos (2) - PP
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HISENDA I RECURSOS GENERALS
11. Donar compte d'una operació de tresoreria
Tot seguit, els assistents resten assabentats del decret de l'Alcaldia, de data
21 de desembre de 2015, pel qual es va adjudicar a CaixaBank una operació
a curt termini, amb la finalitat de cobrir necessitats transitòries de
tresoreria.
PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
12. Dictamen relatiu a l'adhesió a l'Associació Observatori de les
Dones als Mitjans de Comunicació
“Atès que existeix un projecte pioner a Catalunya anomenat Observatori de
les Dones als Mitjans de Comunicació, format per diversos ajuntaments, que
va sorgir amb l’objectiu de dinamitzar el debat públic sobre el paper dels
medis en la superació dels arquetips de gènere i té com a objectiu promoure
l’actitud crítica i la reflexió envers els mitjans de comunicació des de la
perspectiva de les dones i per una no-discriminació.
Atès que per assolir que els objectius del projecte es va constituir
formalment d’una figura jurídica que li dóna personalitat jurídica pròpia.
Atès que l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs considera positius els
objectius del Projecte i està interessat en adherir-se a l'Associació
Observatori, del qual formen part diversos ajuntaments com a mitjà de
participació ciutadana per promoure l’anàlisi i la visió crítica dels mitjans de
comunicació, en tots els seus formats i des de la perspectiva de les dones.
Per tant, aquesta Comissió informativa de Protecció i Promoció Social
proposa al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD:
Sol.licitar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a l'Associació
Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, amb l’objectiu de
promoure l’actitud crítica i la reflexió envers els mitjans de comunicació des
de la perspectiva de les dones i per una no-discriminació.”
Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
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S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) - PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) i CDC (1)
Abstencions: dues (2) - PP
13. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
14. Precs i preguntes
Andreu Marín (PP) pregunta pregunta si saben que la llei catalana fixava
com a termini màxim per al portal de la transparència el 31 de desembre de
2015.
L'alcalde li contesta que el tècnic responsable del portal de la transparència
va explicar que en aquests moments ja està tot preparat, estan pendents
d'una reunió interna i després ja convocaran a tots els grups per fer la
presentació.
Antoni Vélez (ERC) diu que la nit de la cavalcada es va fer un mapatge i el
nom del municipi constava de forma errònia, per tant, volen saber si això
era només responsabilitat de l'empresa o va ser una errada de l'Ajuntament.
L'alcalde li contesta que l'empresa va presentar un escrit que van lliurar a
tots els regidors.
Juan Carlos Ramos (PSC) diu que va ser un error de l'empresa que van
detectar els tècnics de l'Ajuntament i no hi va haver temps de canviar-ho,
es van excusar i van dir que preferien dir per escrit que s'havien equivocat.
Isabel Marcuello (MES) diu:


Que vol felicitar públicament Josep Maria Monferrer pel seu guardó,
distingit amb el MEMORIAL JOAN XXIII PER LA PAU 2015, el dissabte 16
de gener, per la UNIPAU, Universitat Internacional de la Pau. Que Josep
Maria, el profesor, el mediador, el pedagog, el veí, l'amic. Que tothom el
coneix, tothom coneix la seva gran tasca al barri de la Mina, també en la
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seva tasca en la recuperació de la memòria històrica del barri. Que per
això vol aprofitar la veu que li atorga la ciutadania, per felicitar-lo. Orgull
adrianenc.


Que també vol felicitar públicament l'equip d'atenció primària de la Mina,
i al Dr. Juan Manuel Mendive Arbeloa, metge de família de l'EAP Mina,
per l'estudi que ha presentat sobre els resultats de l'assaig clínic que
demostra la eficiència d'una intervenció preventiva per disminuir la
incidència de depressió en la consulta.



Que aquests premis han estar atorgats pel Col.legi oficial de metges de
Barcelona, REMIS A L'EXCEL.LENCIA PROFESIONAL, que reconeixen
públicament la tasca dels metges catalans que destaquen per la seva
activitat professional durant l'any. Que per això, FELICITATS EQUIP
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA MINA, ORGULL ADRIANEC.



Que demana que en l'edició dels Premis Ciutat de Sant Adrià, dins de la
categoria alcalde, s'atorgui a l'equip d'atenció primària de la Mina.

Basilio Perona (SAeC) diu:


Que la Mina té una població de 10.324 persones, que és similar a la de
l'època de les olimpíades. I que li agradaria saber si algú s'ha plantejat
perquè, però que aquest fet és a causa a l'existència de nous pisos, però
la sensació quan parla amb la gent és que molts fills han tornat a casa
dels seus pares, els pares a casa dels avis. Que a l'Ajuntament al 2015
hi havia 702 pisos buits i que el barri compta amb una ocupació mitjana
de persones que viuen sota un mateix sostre bastant superior a la
mitjana de tot Sant Adrià de Besòs. Que segons aquestes dades, aquest
barri és el que compta amb més població jove de tot el municipi. Que la
ràtio de recanvi de població activa va a la baixa i en els pròxims anys per
cada 100 nous jubilats hi haurà 106 joves sol.licitants de treball. Que
més del 33% de la població resident en aquest barri, és a dir, una de
cada tres persones no disposa de cap tipus d'estudi acadèmic, i 531 no
saben ni llegir ni escriure. Que al barri de la Mina no només hi viuen
persones gitanes sinó també d'altres cultures, procedències i algunes els
resultaran molt familiars, ja que no són ni gitanos ni immigrants, per tots
aquests motius volen fer públic que l'absentisme a l'escola és molt
preocupant, i que la manca d'actuacions efectives per part de
l'Administració és el que genera que aquesta població visqui cada dia
més d'allò que no volen que sigui, un gueto. Que no té por de fer servir
aquesta paraula ja que és real. Que els invita a anar-hi, que ningú no els
farà res, i així veuran tot el que està passant, ja que aquest barri té tot
allò que ningú no vol, bancs trencats esperant que algú els arregli,
contenidors d'escombraries cremats i oberts les 24 hores del dia,
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descampats amb cotxes cremats, arbres amb bosses d'escombraries
penjants, edificis sense bústies, amb sostres caiguts i cables penjat,
carrers que ningú no neteja, etc. Que els pregunta si s'imaginen sortir de
casa i trobar aquestes imatges. Que no és moment de culpabilitzar ningú
sinó que el que han de fer és començar a treballar tots junts sense
excusa. Que hi ha un cantautor que diu “Estoy harto de ser cómplice de
todo esto, harto de no saber cambiar nada sin el resto”. Que això els ha
de portar a la reflexió, ja que no és que estiguin farts sinó que estan
disposats a denunciar l'absentisme escolar, els pisos buits,
l'abandonament de l'espai públic i l'única forma de canviar això és
comptant amb ells, amb els que no viuen allà, només així podran dur a
terme accions on tots hi sortiran beneficiats. Que per tant, vol saber si hi
estan tots disposats.


Que a l'estiu un grup de veïns van veure la necessitat de crear una
associació de menjador social on poguessin de menjar els qui ho
necessitessin. Que es van constituir i buscar recursos econòmics i,
sorprenentment, tant la Creu Roja, Càritas com l'Obra Social la Caixa s'hi
van bolcar. Que aquesta iniciativa no hi entén de colors polítics, tots són
voluntaris que volen el bé comú de la gent. Que al gener es va reunir
amb l'alcalde i els va dir que encara no ho veia molt clar. Que l'únic que
pretenen és que la gent no passi gana, que els locals que els poden
valdre són els del carrer Rosalía de Castro, que el necessiten en aquesta
zona on actualment tots els locals són buits i que no creu que en en breu
es pugui activar la zona. Que vol saber quina és la seva postura.

L'alcalde li respon que aquest tema és molt seriós i que s'ha de portar per
institucions que estiguin contrastades. Que tant la regidora de Serveis
Socials com la cap del Servei ja li van dir que totes les necessitats
d'alimentació estan perfectament vehiculades. Que en el seu dia ja hi va
haver problemes amb una entitat pel repartiment d'aliments, per tant, no
creu que sigui una necessitat extrema, perquè els circuits d'atenció ja estan
coberts dels Serveis Socials.
Basilio Perona (SAeC) li contesta que com a alcalde ho veu d'una manera,
però que ell té una carnisseria i moltes persones a meitat de mes li diuen
que ja no tenen diners per menjar.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 23.10
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari, tots els assistents. Certifico.

