Sant Adrià de Besòs, 1 de febrer 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 extraordinària assenyalada per 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
Rubèn Arenas Garcia
Antoni Vélez Barajas
Jesús A. Gacía Bragado
Andreu Marín Muñoz
Xavier Soley Manuel

Vist que assisteixen tots els membres membres del Ple de l’Ajuntament, el
president obre la sessió.

̶

Abans de començar, l'alcalde dóna la paraula a Andreu Marín (PP) i
manifesta:
Que a l’últim Ple es van donar unes situacions que, un cop reflexionades,
no li han agradat.
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̶

Que durant la seva intervenció enuna de les mocions va voler destacar
que hi havia unes estratègies de comunicació i de màrqueting
políticament com podien ser la propaganda o l’ús de mitjans oficialistes
que no eren pas noves.
̶

Que volia advertir, sobretot, del perill que suposava dividir la societat
catalana en dues meitats i generar un conflicte com el que estan
generant actualment.
̶

Que no teniala intenció d’ofendre ningú, i que si així ho va fer, demana
disculpes tant a Rubèn Arenas com a Antoni Vélez, i tots els que es van
sentir ofesos.
̶

Que no creu que dues persones de 30 anys com són ells puguin tenir res
a veure amb coses com el nazisme, que no va ser la seva intenció
ofendre’ls, ni políticament ni personalment i que si s'hi van sentir
demana sincerament disculpes.
̶

Que, tanmateix, vol fer constar que els va saber greu que els
comparessin amb el franquisme i demana que retirin aquesta
comparació, perquè si en aquest Ple hi ha alguna persona que ha
condemnat aquesta dictadura ha estat ell i d’una manera contundent i
enèrgica.
Rubèn Arenas (ERC) accepta les seves disculpes i retira la comparació amb
el franquisme i ho fan perquè és cert que a continuació del que van dir van
condemnar el franquisme, encara que el PP no ha condemnat mai el
franquisme ni al Parlament de Catalunya, ni al Congrés dels Diputats ni al
Senat.
Andreu Marín (PP) li respon que no està d’acord amb alguns gestos de la
memòria històrica, ja que pretén reescriure la història. Que creu que en
abstracte qualsevol company del seu partit estaria en contra de qualsevol
dictadura i si no fos així, no es mereixeria la meva consideració.
HISENDA I RECURSOS GENERALS
1. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del pressupost de l’exercici
2016
“Visto el proyecto del Presupuesto General para el ejercicio 2016,
presentado por la Alcaldía-Presidencia, a tenor del artículo 168 del Real
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y de acuerdo con las disposiciones
vigentes.
Visto el informe de la Intervención de Fondos Municipales.
Atendido que las consignaciones en el Estado de Gastos son las necesarias
para cumplir las obligaciones exigibles y para desarrollar la labor que la
Corporación tiene encomendada, así como para ejecutar los proyectos de
inversiones previstos.
Atendido que en el Estado de Ingresos se han realizado las previsiones en
orden a las Ordenanzas Fiscales en vigor, a lo indicado en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TRLHL, y a la experiencia
reciente, así como a las diversas previsiones transmitidas por los
Organismos Oficiales y a las necesidades de financiación para las
inversiones.
Atendido que las Bases de Ejecución del Presupuesto General son las más
prudentes y adecuadas para una buena gestión del Presupuesto.
Atendido que el Presupuesto General no contiene déficit inicial.
Atendido que la plantilla del personal funcionario y laboral se ha
confeccionado siguiendo los principios de racionalidad, economía y eficiencia
y se ha establecido de acuerdo con la ordenación general de la economía.
Atendido, asimismo, que se han incorporado al expediente de tramitación de
los Presupuestos Generales todos aquellos documentos determinados en la
sección primera del capítulo primero del Título VI del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TRLHL, y en el capítulo
primero del R.D. 500/90, y disposiciones concordantes.
Esta Comisión propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes:
ACUERDOS:
1. Aprobar el Presupuesto General del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs,
con los anexos de los Presupuestos de las Sociedades Municipales EUSAB,
S.A. y Pla de Besòs, S.A., para el ejercicio 2016 según el siguiente
desglose por capítulos:
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ESTAT CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2016
INGRESSOS
Cap 1 Imp. Directes
Cap 2 Imp. Indirectes
Cap 3 Taxes, preus públics i altres ing.
Cap 4 Transf. Corrents
Cap 5 Ing. Patrimonials
Subtotal oper. corrents
Cap 6 Alienació Inv. R.
Cap 7 Transf. Capital
Cap 8 Actius financers
Cap 9 Paus Financers
Subtotal operac. capital
TOTAL INGRESSOS

AJUNTAMENT
17.061.000,00
706.181,00
3.492.204,00
10.935.690,00
4.269.084,00
36.464.159,00
0,00
2.175.262,00
21.721,00
0,00
2.196.983,00
38.661.142,00

EUSAB S.A.

PLA DE
BESOS S.A.

1.014.130,35
450.000,00
1.659,00
1.465.789,35
0,00

1.552.742,00
234.996,00
0,00
1.787.738,00
0,00

0,00
1.465.789,35

0,00
1.787.738,00

OPER.
INTERNES

653.000,00
653.000,00

0,00
653.000,00

TOTAL CONSOLIDACIÓ
17.061.000,00
706.181,00
6.059.076,35
10.967.686,00
4.270.743,00
39.064.686,35
0,00
2.175.262,00
21.721,00
0,00
2.196.983,00
41.261.669,35

A) Classificació econòmica de despeses
DESPESES
Cap 1 Personal
Cap 2 Bens Corrents i S.
Cap 3 Financers
Cap 4 Transf. Corrents
Subtotal oper. corrents
Cap 6 Inversions reals
Cap 7 Transf. Capital
Cap 8 Actius financers
Cap 9 Pasius financers
Subtotal operac. capital
TOTAL DESPESES

AJUNTAMENT
14.770.802,00
12.754.350,00
226.085,00
3.455.426,00
31.206.663,00
3.456.489,00
5,00
15.000,00
3.232.985,00
6.704.479,00
37.911.142,00

1.349.749,64
86.500,00

PLA DE
BESOS S.A.
444.028,00
1.336.719,00
839,00
0,00
1.781.586,00
5.417,00

86.500,00
1.436.249,64

5.417,00
1.787.003,00

EUSAB S.A.
618.757,13
727.167,51
3.825,00

OPER.
INTERNES

653.000,00
653.000,00

0,00
653.000,00

TOTAL CONSOLIDACIÓ
15.833.587,13
14.818.236,51
230.749,00
2.802.426,00
33.684.998,64
3.548.406,00
5,00
15.000,00
3.232.985,00
6.796.396,00
40.481.394,64

B) Classificació per programes de despeses
DESPESES
Àrea de Despesa 0
Àrea de Despesa 1
Àrea de Despesa 2
Àrea de Despesa 3
Àrea de Despesa 4
Àrea de Despesa 9
TOTAL

AJUNTAMENT
3.426.070,00
14.385.404,69
5.669.478,60
5.606.603,34
317.836,50
8.505.748,87
37.911.142,00

DESGLOSSAMENT D'OPERACIONS INTERNES
DESPESES
Àrea de Despesa
Capítol
1
4
9
4
1
4
TOTAL

EUSAB S.A.

PLA DE
BESOS S.A.

OPER.
INTERNES

1.436.249,64

1.787.003,00

553.000,00

1.436.249,64

1.787.003,00

100.000,00
653.000,00

INGRESSOS
Capítol
4
4
4

PLA DE
BESOS, S.A.
203.000,00

203.000,00

EUSAB, S.A.
100.000,00
350.000,00
450.000,00

TOTAL CONSOLIDACIÓ
3.426.070,00
17.055.657,33
5.669.478,60
5.606.603,34
317.836,50
8.405.748,87
40.481.394,64

TOTAL
OPERACIONS INTERNES
203.000,00
100.000,00
350.000,00
653.000,00
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2. Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio
2016, las cuales se adjuntan al expediente.
3. Aprobar la plantilla presupuestaria para el ejercicio 2016 del personal al
servicio del Ayuntamiento, comprensiva de todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios y personal laboral, según dispone el artículo
90.1 de la Ley 7/85, con las modificaciones, amortizaciones de plazas y
demás términos que figuran en el expediente. Las retribuciones que se
aprueban en la plantilla del personal del Ayuntamiento de Sant Adrià de
Besòs comenzarán a regir a partir del 1 de enero del año 2016. Los
importes de las retribuciones básicas y el complemento de destino de los
funcionarios y personal laboral fijo serán los que fija la Ley de
presupuestos generales del Estado para el año 2016.
Se aprueba asimismo las retribuciones de los cargos con dedicación
exclusiva y del personal eventual para el ejercicio 2016, de acuerdo con el
anexo de personal que se adjunta al expediente de presupuestos, y con
efectos de 1 de enero del año 2016.
4. Aprobar que las equivalencias de las aplicaciones entre el presupuesto
prorrogado de 2014 en vigor a partir del 1 de enero de 2016 en tanto no
entre en vigor el aprobado para el ejercicio 2016 y el presente
presupuesto para 2016 se realice por la intervención municipal teniendo
en cuenta la misma denominación o concepto a que haga referencia las
aplicaciones de cada uno de los presupuestos citados o las equivalencias
correspondientes, facultando a la Junta de Gobierno Local para solventar
las discrepancias que pudieran surgir al respecto.
5. Exponer al público, por el plazo de 15 días hábiles, los Presupuestos
aprobados, según dispone el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TRLHL. Transcurrido el plazo para
presentar reclamaciones, si no hubiesen sido presentadas éstas, se
entenderá elevado a definitivo el presente acuerdo sin necesidad de
adoptar otro nuevo acuerdo de pleno.
6. Remitir copia del Presupuesto aprobado y de la plantilla a la Generalitat
de Catalunya y a la Administración del Estado, según dispone el artículo
169.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba
el TRLHL y el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/86.
7. Publicar, una vez elevado a definitivo el presente acuerdo, íntegramente
en el B.O.P., el resumen del Presupuesto aprobado, por capítulos, y la
plantilla presupuestaria, así como en el Boletín de Información Municipal,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TRLHL.”
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Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Xavier Soley (CDC) manifesta:
̶

Que podien estar un
necessari que tots els
govern, ja que és
l’Ajuntament i per a
legislatura.

any més amb pressupostos prorrogats i que era
grups es posessin d’acord impulsats per l’equip de
una eina necessària per al funcionament de
l’execució dels projectes previstos per aquesta

̶

Que agraeix la predisposició al pacte i l’acord de l'equip de govern tenint
en compte que està minoria.
̶

Que seran uns pressupostos aprovats per grups de diversa índole, la qual
cosa mostra el tarannà de tots de prioritzar la ciutat i es seus ciutadans.
̶

Que comparteixen els principals eixos d’aquests pressupostos: el vessant
social, que dobla l’aportació a infància i adolescència); increment de
totes les partides d’atenció primària; de promoció econòmica dedicades
a inserció laboral i promoció de l’ocupació, i l’esforç en contenció de la
despesa i la reducció del deute.
̶

Que Convergència ha volgut concretar i prioritzar alguns aspectes com
són la reforma de la piscina del poliesportiu Ricart, per la qual cosa
seguiran de prop l’execució d’aquest punt, vinculat al Pla director dels
poliesportius municipals que esperen que es presenti en un termini breu,
perquè tots aquests equipaments es faran vells a l’hora.
̶

Que és necessari iniciar la reforma de la Rambleta, acabar amb aquest
aparcament a cel obert i recuperar aquesta zona, i que tot aquest procés
hauria d’estar obert a la ciutadania per tal que poguessin opinar sobre el
disseny de la zona.
̶

Que estan satisfets que, gràcies a la moció que va presentar a Ple, s’hagi
dotat d’una partida per continuar les obres de Can Rigalt, així com també
és una alegria veure recollida la reforma de les fonts de l’avinguda de la
Platja i de la plaça de Lluís Companys, i la millora de la plaça de la Vila
pel que fa a la seguretat dels infants que hi juguen.
̶

Que no ofereixen un xec en blanc, però que sí que demanen diligència en
la tramitació dels projectes, la licitació de les obres a les quals s’han
compromès.
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Que ofereixen la col·laboració per a tot allò que pugui ser d’utilitat en
aquells projectes que, encara que no són competència de l’Ajuntament,
sí que els afecten com per exemple, la seguretat de vianants i ciclistes a
la N-II.
̶

Andreu Marín (PP) diu:
̶

Que lo primero que quiere comentar, es su sorpresa al observar cómo
los garantes de la nueva política votarán al lado de la vieja política, y que
así uno empieza a entender lo que significa la nueva política: que tienes
mis votos, pero primero qué hay de lo mío.
̶

Que le ha llamado la atención el alto importe en gastos de personal, ya
que, de 37 millones de euros en gastos, unos 15 aproximadamente
estarán destinados a pagar nóminas. Que es un dato relevante que
debería de hacer reflexionar a más de uno, y que del tema de recursos
humanos hablarán largo y tendido con la regidora Filomena Cañete
durante los próximos meses.
̶

Que su grupo no apoyará un presupuesto que sigue manteniendo los
chiringuitos de este Ayuntamiento: el destino de los fondos de la
concejalía de solidaridad cuando tenemos un compromiso con los vecinos
de Sant Adrià, ya que no nos sobran los recursos y se debería de gastar
hasta el último céntimo en ellos; la subvención de 43.000 € para el
Consorci de Normalizació Lingüística, teniendo en cuenta quienes la
dirigen y para qué fines, etc.
̶

Que cuando Pedro Rivero habla parece preocupado, pero una vez que ha
escuchado su música le parece estar en Sant Just Desvern cuando,
desgraciadamente, lo hace en una de las ciudades con más paro y
exclusión social de toda la provincia de Barcelona, y se acaba saliendo de
estas reuniones más preocupado que al entrar. Que el equipo de
gobierno dice que todo va bien y que este Ayuntamiento tiene una deuda
irrisoria, pero la realidad es la que es. Que a fecha de hoy se está
incumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria ya que, si se está tan
bien, no entiende porque se paga a los proveedores a 82 días, cuando la
ley marca un máximo de 60.
̶

Que este presupuesto tiene una connotación muy evidente y que es la
mantener el nivel de gasto, no recortar en partidas innecesarias y
mantener gastos superfluos en algunas regidurías.
̶

Que solicitaron que se exigiera a las diferentes concejalías un informe
sobre los gastos prescindibles y que esta petición, por motivos obvios,
ha sido ignorada. Que si alguien tenía la intención o prometió bajar
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impuestos, decirles que no habrá margen para ello aprobando un
presupuesto que mantiene el nivel de gasto excesivo en este consistorio.
Y que esto será imposible mientras se mantenga el chiringuito de las
empresas municipales públicas deficitarias que necesitan inyecciones de
capital del Ayuntamiento para poder cuadrar sus cuentas. Empresas que
a su juicio deberían de funcionar como cualquier empresa privada,
porque si el sector privado a podido salir a flote de la crisis ha sido base
de apretarse el cinturón y de pasar muchos apuros y sin que vinieran
entes externos a ayudarlos.
̶

Que, respecto a los presupuestos participativos, también tienen la
sensación que más de uno tiene miedo y por ello quieren parecer más de
Podemos que los propios miembros de esta formación. Que su grupo,
aunque está de acuerdo con los presupuestos participativos, no está de
acuerdo en que no se sepa de qué manera se llevarán a cabo ni con qué
regulación. Que se tendría que haber pensado primero en el
procedimiento y luego en la ejecución, pero lo que no se puede hacer es
empezar la casa por el tejado.
̶

Que para finalizar, opinan que no se debería de hablar de inversiones
hasta haber liquidado el pago del mercado, ya que será en ese momento
cuando se sepa el capital real disponible para inversión, y que teniendo
en cuenta que aún no está realizado el famoso plan director de los
polideportivos, no se puede saber qué importe se tiene que invertir en
este apartado. Que si para el Marina-Besós se habla de que se necesitan
cuatro millones para arreglar las instalaciones, no sabe que se va a
poder hacer con un millón de euros para todos los equipamientos
deportivos.
̶

Que mientras siga el equipo de gobierno con esta línea de trabajo al
realizar los presupuestos, no podrán contar con su voto, ya que el
modelo de gestión que ellos quieren no pasa por la improvisación ni por
el mantenimiento del tinglado socialista de los últimos treinta años en
esta ciudad, y sí en darles la mala noticia que su grupo está aquí para
hacer una oposición de verdad.

̶

Antoni Vélez (ERC) manifesta:
Que des d’ERC han treballa els pressupostos, no només com a grup
municipal, sinó fent participar la seva militància, amics i simpatitzants
que, organitzats en assemblees ordinàries, han anat proposant
projectes, fent preguntes i donant un valor afegit a la seva tasca, de
manera que ha estat una feina realitzada en equip i de la qual se senten
molt orgullosos, satisfets i contents.

01.02.2016

9

̶

Que la nova política cal exercir-la dia a dia per fer realitat la promesa
electoral d’un ajuntament més proper al ciutadà.
̶

Que el pressupost fa una funció de programació i planificació bàsica de
despeses i activitats, racionalitzant d’aquesta manera l’administració
municipal i que a més, mitjançant els pressupostos es pot deduir quines
són les prioritats i objectius de l’equip de govern.
̶

Que el paper de l’oposició és el de control i fiscalització del pressupost i
l’aportació de propostes bones per al conjunt de la ciutat i dels seus
ciutadans i és per això que des d’esquerra s’han plantejat aquests
pressupostos com una oportunitat per poder crear noves dinàmiques
municipals i, mitjançant les seves propostes, iniciar els canvis que la
ciutadania els va demanar a les eleccions municipals.
̶

Que, en aquest sentit, una de les seves principals línies vermelles era la
forma en què l’equip de govern presentava i treballava els pressupostos.
Que han trobat un equip de govern obert a les seves propostes, que els
ha donat tota la informació que han demanat, que han informat dels
canvis i propostes dels altres partits i que han acceptat amb normalitat
les propostes que, vehiculades mitjançant les assemblees, eren bàsiques
per a aquest pressupost i agraeixen a l’equip de govern i especialment al
Pedro Rivero, la voluntat de diàleg que esperen que continuï en els
mesos vinents.
̶

Que hi votaran favorablement per diversos factors. Primer perquè es
continua destinant una part considerable a polítiques socials i, encara
que no sigui tant com els agradaria, s’ha de reconèixer un esforç en
aquest àmbit; i segon, perquè s’han incorporat propostes essencials del
seu programa electoral com són:
• Ajudes pel petit comerç.
• Ajudes per noves contractacions especialment pensades pel petit
comerç.
• Augment de la partida destinada a la incubadora de negocis per tal
d’ajudar als emprenedors.
• La creació d’una aplicació pel comerç de proximitat per tal que tinguin
un aparador virtual on exposar-se. Aquest projecte és compartit amb
altres grups municipals.
• La compra d’aparells desfibril·ladors per a edificis públics.
• Aportacions per realitzar campanyes específiques per tal de potenciar
el turisme.
• Augment de les partides destinades a activitats mediambientals al
voltant de la zona del delta del Besòs.
• Provisió econòmica suficient per poder dur a terme una de les
mocions presentades pel seu grup i aprovades per Ple, com és la de
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realitzar auditories de comptes al poliesportiu Marina-Besòs i al
pavelló del Besòs, ja que calen uns comptes clars per tal de treballar i
salvar aquestes instal·lacions i els seus llocs de treball.
Que també s’han afegit a les propostes fetes per altres partits polítics
com són:
̶

•
•
•

Remodelació de la font de Sant Joan Baptista davant del monument a
Companys.
Iniciació de la primera fase de la remodelació de la Rambleta, per tal
de remodelar aquest espai i recuperar-lo per la ciutadania.
Encetar una nova fase d’obres a Can Rigalt

Que s’han inclòs al pressupost dues propostes pròpies que són:
̶

•

̶

•

Iniciar un procés participatiu entre la ciutadania per decidir on
destinar una partida de 82.000 € aproximadament. Que saben que és
una quantitat petita, però era vital obrir els pressupostos a la
ciutadania i fer-la partícip de les decisions del municipi. Que han
batallat, que han insistit i que han trobat en l’equip de govern una
promesa explícita per dur a terme aquesta experiència i això és un
primer pas cap a un futur on es podrà destinar més part del
pressupost en processos participatius.
Que ERC té un objectiu que és remunicipalitzar els pavellons
poliesportius de la ciutat de forma que la gestió sigui municipal i que
per tant tots el ciutadans i entitats puguin fer-ne un ús extensiu i en
les millors condicions. Que saben que és complicat, però que el seu
grup està acostumat a aconseguir coses impossibles i que per
aquesta raó, a part de la partida per fer realitat la seva moció de
comptes clars, aquest pressupost ha destinat 1.200.000 €
aproximadament per a inversions als equipaments esportius i que,
encara que és una quantitat completament insuficient, és un pas en
la línia de reobrir Ricart i de fer les inversions necessàries al MarinaBesòs i Besòs.

Que deixen constància que aquest vot d’ERC no és un vot en blanc, sinó
d’un sí just al límit i que continuaran amb la seva feina diària de
fiscalitzar i controlar que totes aquestes promeses siguin executades.
Que creuen que es poden millorar alguns aspectes com l’accés als
pressupostos per part de la ciutadania i que s’haurien de publicar a la
web d’una manera més clara i propera pel ciutadà, i és que, un
ajuntament amb paret de vidres no és una prioritat, és una obligació per
a tots i per això s’ha de treballar més amb tot allò relacionat amb la
transparència.
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Que deixen per a propers pressupostos temes com la construcció d’un
refugi d’animals de companyia digne i amb participació de voluntaris.
̶

A les 19.40 h Jesús A. García (PP) s'absenta de la sessió.
Isabel Marcuello (MES) manifesta:
̶

Que celebren i comparteixen que propostes tant seves com d'altres
grups estiguin incloses.
̶

Que el regidor d'Hisenda els ha donat un sí a:
•

•
•

•

•

•

•

L'increment dels programes d'atenció social i de les bonificacions en
les taxes per a determinats col·lectius com els aturats de llarga
durada i les famílies monoparentals.
L'increment en els programes de promoció de l'ocupació.
La predisposició a fer petites inversions per a la modernització i
adequació, per a nens amb mobilitat reduïda, dels espais infantils de
la ciutat, que això també és disseny de ciutat per a tothom.
La consignació d'una partida per posar en marxa el pressupost
participatiu, malgrat no ser els 100.00 que els van demanar els
sembla que els 82.000 que pressuposten no és una mala xifra per
començar.
La consignació d'una partida per posar en marxa l'Ordenança de
Civisme i dur a terme actuacions per fomentar-ne la convivència i el
civisme, amb 50.000 euros previstos.
L'increment de les partides d'Educació, que són los prioritats que
comparteixen absolutament, que estan d'acord amb la igualtat
d'oportunitats per a la infància, per l'augment en les partides d'ajuts
a material escolar per a les famílies, en la promoció de l'educació en
activitats i l’increment de recursos per a la Escola Bressol.
La consignació per la adequació de la pista esportiva del carrer
Olímpic.

̶

Que hi ha però, actuacions que no estan consignades i que encara que el
regidor d'Hisenda els assegura que es realitzaran, prefereix veure-les
detallades en los pressupostos.
̶

Que, per exemple, sobre la font de l'avinguda de la Platja, l'Associació de
Veïns de Sant Joan ha fet una proposta que és per recuperar un espai
per a la ciutadania.
̶

Que amb l'adequació i ordenació del pàrquing confrontant amb l'Escola
Bressol , que és una reclamació veïnal, passa el mateix, es preveu una
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una partida genèrica de via pública, però que hagués preferit que se
concretés i es consignés la inversió necessària.
̶

Que també els han donat algun no, com per exemple, una partida per
adequar els estudis de Ràdio La Mina, que aquesta emissora que treballa
amb joves del barri, alguns en risc d'exclusió social, i que fa una sortida
laboral a alguns d'aquests joves i que no han d'oblidar que fa 30 anys
que és la veu de Sant Adrià. Que van proposar preveure una contemplar
una inversió inicial i així activar el debat sobre el futur de l'emissora. Que
una proposta podria ser retransmetre en directe els plens, però que
caldria que tinguessin els mitjans necessaris. Que la resposta del regidor
va ser que no estava previst i que els ajudaria mitjançant subvencion,
però que els seu grup creu que no és el necessitat.
̶

Que un altre no va ser la d'habilitar, per a les entitats culturals i també
les esportives, partides d'ajudes/subvencions, tenint en compte la
normativa de subvenciones.
̶

Que una altra negativa va ser la creació de nous horts urbans a Sant
Joan, la Mina i la Catalana, ja que és un bon projecte intergeneracional
que en situació de crisi com la que es viu és una bona fórmula per ajudar
la gent gran.
̶

Que també van fer una proposta sobre la instal.lació de càmeres de
vigilància en punts negres de la ciutat, como ara els paral.lels a la via del
tren a Sant Joan, la Mina i Besòs i la raó de la negativa va ser que s'han
de sol.licitar permisos i que el cost és elevat i complicat. Que per molt
complicat que sigui, els sembla que val la pena, perquè la imatge de la
ciutat no sigui el d'un abocador i que els esforços, que és veritat que se
realitzen de forma continuada netejant alguns d'aquests punts, no siguin
en va, que podrien fer un pas endavant i, després passar la factura a
ADIF fins que es resolguin els temes pendents.
̶

Que en l'Annex d'inversió:
•

No es consigna actuació ni quantitat per a Can Rigalt, la Rambleta i la
font de l'avinguda de la Platja. Que, si com declara públicament el
regidor, del milió dos-cents cinquanta-mil euros consignats com a
"Altres inversions, reposició infraestructures i bens generals",
250.000 € es destinaran a aquestes actuacions, no entén perquè no
es consignen i li agradaria saber com es distribuiran aquests 250.000
€.

•

Que no està detallat el milió que s'ha d'invertir en els equipaments
esportius. Que com que no hi ha pla director, que no se sap què
passarà amb la piscina Ricart, que en l'últim pressupost és de
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900.000 euros, per al poliesportiu Besòs, consignen 147.000 d'un
sobrant d'inversió que va atorgar la Diputació pel període 2011-2015,
però no saben quina quantitat hi destinaran al equipament. Que el
mateix pel que fa al poliesportiu Marina-Besòs.Que el que estaria bé
és tenir aquesta partida consignada on digués “equipaments esportius
de la ciutat”, perquè si en algun moment hi ha algun imprevist, no ha
estat capaç de veure l'enderrocament de la carpa del Mercat
municipal, per tant, si hi ha algun imprevist d'aquest segurament es
farà això.
̶

Que el Consell Metropolità, del qual en són membres l'alcalde i el regidor
de Via Pública, va aprovar el passat 26 de gener el Pla d'inversions
metropolità pels propers 4 anys, i Sant Adrià rebrà, en el marc del
Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE): que incorpora les
actuacions pròpies de l'AMB i inclou equipaments, espais públics i
infraestructures, 2.183.431,04 € i vol saber quina quantitat consigna
l'equip de govern per aquest 2016 i per a quines inversions. Que, del
Programa d'actuacions de millora urbana i social (PAMUS), que finança
de manera parcial o total les obres i intervencions que lideren els
ajuntaments metropolitans, també inclou actuacions municipals
adreçades directament als usuaris i ciutadans i actuacions d'emergència
social, 1.890.297,92 dividits a raó de 472.574,48 euros per any, vol
saber la consignació i el destí.
̶

Que si els pressupostos s’haguessin aprovat al mes de desembre,
entendria que no s'hagués pogut treballar tot això, però que ja són a
febrer, que tot això els servirà per asseure's i decidir que poden fer amb
tot això, no només l'equip de govern
̶

Que la partida d'ingressos patrimonials de l'ant passat i que aquest anys
no consten, que estan al romanent de tresoreria i que que són uns 400 o
500 mil euros.
̶

Que, tenint en compte els “sí” rebuts, els “si però no” i els “no”,
s'abstindrà.
Gregorio Belmonte (ICV-EuiA) manifesta:
̶

Que, encara que els pressupostos de l’any passat seguien una línia molt
semblant a la d’aquest any, l’ambient d’avui és molt diferent, un fet molt
bo per a aquest Ple i per a la ciutadania que veu que hi ha una altra
manera de treballar.
̶

Que la pèrdua de la majoria absoluta ha despertat sensibilitats, fent que
el PSC sigui més receptiu a propostes com les de Ricart i la Rambleta,
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temes que el seu grup municipal va posar moltes vegades sobre la taula
i no se’ls va fer cas, cosa que, com ara l’equip de govern està en
minoria, ha de treballar d’una altra manera.
̶

Que estan molt contents amb els pressupostos participatius encara que,
a diferència de l’any passat, no s’han fet els «bolos» pels barris i que van
servir per explicar el pressupost i que reivindiquen que es tornin a fer.
̶

Que el seu grup votarà favorablement, perquè la línia del pressupost és
semblant a la que ja hi havia quan formaven part de l’equip de govern,
enfocada a serveis socials, ocupació i educació.
̶

Que aquest és el ple més important de l’any perquè no hi ha política
sense consignació econòmica, ja que es poden prometre moltes coses,
però si no hi ha partida econòmica, no es pot fer res.
̶

Que agraeixen Pedro Rivero la seva predisposició per aclarir dubtes i
feliciten els treballadors de l’Ajuntament perquè quan s’han de preparar
pressupostos és un moment difícil i una sobrecàrrega de feina.
̶

Que quan el regidor del Partit Popular deia que les empreses municipals
han de funcionar com una empresa privada, no saben si es refereixen als
bancs tipus Bankia o a empreses subvencionades per l’Estat. Que Pla de
Besòs fa una política social necessària, però que ja fa anys que opinen
que la gestió comercial de EUSAB, SA, és erràtica i que des del Consell
d’Administració han proposat diversos plans de viabilitat per tal de
millorar la seva explotació, però sempre han tingut un no per resposta i
que, fins i tot, han demanat el cessament del gerent perquè una persona
que expressa públicament que no fa cas a l’alcalde, no pot tenir aquest
càrrec, i que per a tot això seguir alimentant aquesta empresa és
l’element més negatiu d’aquest pressupost.
̶

Que els sembla correcte que es faci una aportació per posar en marxa
l’Ordenança de civisme, però que també s’hauria de sensibilitzar a la
policia local i que per això demanen la creació d’una partida per formació
en l’Ordenança de civisme per a la Policia del municipi.
̶

Que, dins la partida del capítol 1 de personal, celebren que s’acabi de
tancar aquella part de la paga extraordinària que, cal recordar, va retallar
el PP.
̶

Que pel que fa a personal, creuen que l’Ajuntament necessita una
auditoria de gestió per buscar una major eficàcia i eficiència en la
distribució de la feina entre el personal, perquè hi ha alguns
departaments van justos de personal i que esperen que, quan el pròxim
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govern de l’Estat derogui la Llei d'estabilitat pressupostària, els
ajuntaments puguin tornar a gestionar i millorar les seves plantilles.
̶

Que, respecte del tema esportiu, s'ha de fer una reflexió més profunda i
preguntar-se si es poden mantenir les despeses dels poliesportius any
darrera any. Que potser feta l’amortització de crèdits es podria reobrir el
Ricart, però a partir d’aquí s’hauria de debatre la gestió dels poliesportius
municipals. Que hi ha grups parlen de la remunicipalització de serveis i
que ells proposen la gestió directa de l’escola de música com a primera
experiència en aquest tema, així es podria arribar a més nens i
complementar l’ensenyament de música a les escoles del municipi.
̶

Que si ERC i Convergència han votat a favor d’aquests pressupostos és
de suposar que es treballarà conjuntament amb la Generalitat per tal de
desencallar el tema de la llei de barris i acabar així les obres pendents.
̶

Que sobre la demanda d’un espai social al barri de la Catalana, s'hauria
de tornar a endegar el debat d'instal·lació del camp de rugbi.
̶

Que, per tant, estan contents, sobretot, amb el diàleg i el canvi d’actitud
que hi ha hagut i que, tots i totes han posat la base perquè es puguin
desenvolupar els projectes previstos a la ciutat.
Marc Alloza (SAeC) manifesta:
̶

Que, després d’un any amb pressupostos prorrogats, s'han centrat a
comprovar que s’hagin aplicat amb bon criteri els principis de prudència
i contenció de la despesa, però amb la garantia que es pugui donar el
màxim de resposta a les necessitats socials del municipi.
̶

Que, quant als ingressos, no s’ha fet un previsió especialment optimista.
Que consideren que queden correctament justificades les variacions per
dalt i per baix amb respecte a l’última dada de l'execució del pressupost
per capítols de 2015, però sí que hi ha hagut un augment, justificat,
respecte del pressupost prorrogat.
̶

Que de l'apartat d'ingrés patrimonial de 4M € procedent de concessions
administratives nou mercat, corresponent al Mercadona, l’única incògnita
és quan arribarà definitivament i que quan abans arribi abans es posaran
en marxa els projectes d’inversió acordats i abans podran lliurar el
pagament a proveïdors i abans s’amortitzaran els crèdits.
̶

Que, pel que fa als crèdits, no només generarà un estalvi a nivell en el
pagament d’interessos sinó que també, en funció de com s’amortitzi, a
nivell pressupostari, afegirà folga, ja que les quotes previstes es poden
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veure rebaixades i,fins i tot, eliminades en cas de cancel·lacions de
préstec.
̶

Que, de la distribució d’aquest ingrés, cal destacar 1.250.000 destinats a
partides d'inversió; 250.000 a l'adequació de la Rambleta, la reforma de
Can Rigalt i les fonts de Sant Joan Baptista. .
̶

Que, del milió restant, la seva lluita serà la de mantenir tots els
poliesportius, encara que la situació ara mateix no sigui la ideal: el
poliesportiu del Besòs està en concurs de creditors, el Marina-Besòs té
greus defectes de manteniment i probablement està acumulant un deute
considerable i Ricart, que està tancat, seria una de les primeres accions
a fer, reobrint la piscina i el gimnàs, de manera que es pogués atreure
abonats i començar a tenir ingressos. Que el fet que anualment
s’ingressaven una mitjana de 240.000 €, i que s’ha consignat 300.000 €
per despeses del Ricart, fa pensar que es podria auto-sufragar amb els
mateixos abonats.
̶

Que, tot i estar pressupostades com a ingressos, hi ha un seguit de
partides de la Generalitat procedents de la Llei de barris que no hi són i
que per tant, difícilment s’executaran, per tant, proposen que que tots
els partits que conformen els grups municipals d’aquest Ple treballin
conjuntament una moció per reclamar aquest deute, ja que des de 2011
la Generalitat té pendent de reconèixer 1,99M€ i que caldria afegir uns
892.210€ del Fons de cooperació local de Catalunya dels anys 2013,
2014 i 2015, que farien un total de 2,88M€, i que cada partit amb
representació al Parlament busqui un diputat o diputada que la defensi
allà.
̶

Que, respecte de la despesa, han observat contenció i s’espera un
superàvit de 750.000€ que aniran molt bé per millorar el temps que triga
l’Ajuntament a pagar a proveïdors, amb el conseqüent efecte lubricant a
l’economia i de retruc també pot permetre complir amb el criteri de dies
de pagament marcat per la llei d’estabilitat pressupostària, que això és
important perquè permetria augmentar la plantilla en cas necessari.
̶

Que s’incrementa principalment el pagament del deute del 30% de la
paga extra seguit de l'1% d’increment salarial i triennis, que vol dir que
per a l’any vinent el deute de la paga extra estarà eixugat i no caldrà
pressupostar-lo.
̶

Que han fet un esforç considerable amb les partides de serveis socials:
serveis d’atenció primària, acció social infantil i adolescència, acció social
per drogodependències, per igualtat de gènere, promoció discapacitats,
de gent gran, etc., i també en en promoció econòmica.
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̶

Que el contracte de neteja viària i recollida de residus, que està pendent
de licitar, ha de comptar amb recursos suficients de cara a les millores de
servei que cal escometre en aquests apartats. Que, d'acord amb la
informació tècnica s'estima que el nou plec podria sortir per uns
600.000€ addicionals repartits entre amortització de maquinària i millora
de servei. Que en els nous pressupostos s'ha incrementat el conjunt de
les dues partides en 200.000€, si es té en compte que el nou plec sortirà
com a molt d'hora al juny, implicaria que l'augment anual real seria d'un
mínim de 400.000€. A aquest també caldria afegir o tenir en compte que
en una licitació d'aquesta mena s'espera que les empreses licitadores no
només millorin l'oferta econòmica sinó també la tècnica amb el qual
també és possible que es pugui rebaixar preu sense perdre qualitat de
servei. Que tal i com ha apuntat el regidor d'Hisenda és possible també
que l'amortització de maquinària tampoc comencin a l'instant zero, atès
que el licitador haurà de comprar-la. Que aquesta partida és molt
important, perquè vincularà la ciutat a un servei tan important com el de
la neteja i actualment la neteja no està a l’altura de les necessitats de la
ciutat.
̶

Que, en qualsevol cas, hi ha l'acord que un cop tancada la licitació i
comencin els treballs de la nova operadora, si fos necessària una millora
de servei es podria ampliar per al proper pressupost. Que només afegir a
la informació tècnica que ja inclou subrogació d'empleats, pressupost pel
control de qualitat, quadrants de neteja, maquinaria, recursos etc., que
són partidaris que l'empresa que guanyi el concurs tingui la capacitat per
donar el servei requerit i que no es generi una situació d'incompliment
continuat de la qualitat del servei per haver ofert un preu excessivament
baix.
̶

Que havien detectat que potser era necessari un reforç quant a partides
de serveis jurídics de cara a facilitar la redacció de licitacions,
compliment de condicions contractuals, etc., que aquesta demanda no
s'ha donat perquè d'acord amb els inputs de l'equip de govern
probablement no es faria servei, però que hi ha el compromís que si per
qualsevol motiu un tècnic ho requerís es tiraria amb les partides ja
existents i si s'esqueia s'augmentarien.
̶

Que han demanat un fons d'entre 30 i 35.000 per dotar
pressupostàriament a l'equip multidepartamental que s'ocupa del disseny
de la implantació i campanya de Civisme i Bon Veïnatge, ja que
consideren que la participació ciutadana és clau per donar el salt
qualitatiu que tant es necessita. Que treballar per barris amb un objectiu
comú, amb les entitats amb persones individuals, fer a tots els veïns
partícips en aquest projecte, i que en aquest punt hi ha hagut un
increment de 20.000€. Que saben que és un treball horitzontal i
complicat, però que es poden fer una sèrie de millores en els processos i
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que seria prudent realitzar una auditoria de gestió o fer una anàlisi de
millora de processos de forma interna.
̶

Que, amb la petició conjunta amb altres grups, inclouran una modificació
de crèdit de 82.000 euros per a iniciar un procés de pressupostos
participatius, ja que creuen necessari treballar per desenvolupar eines de
democràcia directa, així com processos de seguiment i fiscalització per
tal d'aconseguir incorporar la ciutadania en l'elaboració de pressupostos.
̶

Que el seu objectiu és que aquesta partida creixi any rere any afegint
noves dinàmiques de participació veïnal. Que, tot i que inicialment havien
demanat entre 100 i 138.0000, també es cert que en aquest primer any
més que en la quantitat es volen centrar en la vertebració dels
mecanismes i en apropar la ciutadania com s’organitza un pressupost
municipal. Que aquesta partida no estarà lliure sinó que ha d’anar
destinada a projectes d’inversió.
̶

Que, per tal de dinamitzar el començ local i atreure la inversió, han
suggerit incloure una partida destinada a la realització/compra d'un
aplicatiu web i/o Mobile que, per exemple, centralitzi l'oferta de locals
buits, que també podria se capaç de centralitzar la localització dels
comerços de proximitat, publicació d'ofertes que permetrien accions de
màrqueting conjunt. Que també podria incloure tota la informació d'ajuts
o subvencions municipals, i que aquesta partida finalment constarà de
15000 € i que caldria buscar el suport de les associacions de comerç.
̶

Que han demanat un partida de 40.000 €, per a microcrèdits vinculada a
l’Àrea de Promoció Econòmica per tal que els emprenedors i
emprenedores locals puguin trobar finançament pels seus projectes des
d'una anàlisi d'oportunitat i no merament econòmic. Que les fórmules les
exploraran amb l'equip de promoció econòmica i la idea inicial és que
l’administració avali d'alguna manera el préstec, que havien demanat
una partida major, però com a experiència ja els està bé.
̶

Que van demanar pressupostar un ajut per a famílies monoparentals que
serviria per pagar algun impost, però que l'equip de govern els va dir
que ja hi havia un programa d'ajuts a famílies en risc d'exclusió amb un
nou projecte on el 75% de beneficiàries eren famílies monoparentals,
però l'equip de govern va suggerir augmentar una partida existent a un
nou programa que formaria i donaria treball a mares de família
monoparental i ajudaria a la conciliació familiar facilitant una cuidadora si
esqueia, que els va semblar molt bé i van accedir amb la voluntat que
s’hi pogués encabir un parell o tres de família més.
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̶

Que de cara al futur, per tal de poder millorar, estaria bé conèixer què
demana concretament cada departament de primera mà, és a dir,
participar des del primer instant en la creació de l’esborrany.
̶

Que haurien de millorar la divulgació del contingut dels pressupostos
amb més audiències publiques i el debat i l’intercanvi de propostes entre
la resta de formacions del ple.
̶

Que volen agrair la predisposició de l’equip de govern a buscar punts
d’acord i en particular a Pedro Rivero i que ara toca fer el seguiment i el
control d’aquests pressupostos.
Pedro Sánchez (C's) manifesta:
̶

Que agraeix a Pedro Rivero les hores que els ha dedicat i la paciència
que ha tingut, ja que eren els seus primers pressupostos.
̶

Que el seu vot serà favorable, la qual cosa no significa que estiguin
d'acord en tot, però que, en general, els ha semblat tot molt positiu,
perquè sense comptar l'ingrés extraordinari de Mercadona, s'ha
confeccionat un pressupost base contingut i sostenible, on es preveuen
coses que recollien el seu programa de manera que es podran dur a
terme mesures com la implementació del portal de la transparència i
l’externalització de la vigilància d'accés a l'Ajuntament i així s'alliberaran
efectius policials i es podrà posar en marxa la policia de proximitat i
l'Ordenança de civisme.
̶

Que preveu una part per a inversió en via pública i que encara que no
està detallada, treballaran perquè es concretin una sèrie de projectes
com són la Rambleta i la pacificació del tràfic en els accessos a les
rondes per la Catalana.
̶

Que també hi ha una reserva per a equipaments esportius esports tot
esperant el pla director, per saber de quina forma s'haurà d'invertir
aquests diners.
̶

Que no obliden que estan a l'oposició i que, per tant, procuraran estar
especialment atents a veure com s'apliquen aquests pressupostos d'una
forma transparent i eficient.
̶

Que encara que ara hagin donat suport aquests pressupostos no significa
que l'any que ve ho facin, ja que entenen que aquest any s'ha realitzat
amb un sistema de “copia i enganxa” respecte al d'anys passats.
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̶

Que els pressupostos porten molts anys elaborant-se de la mateixa
manera i que això pot donar lloc a una sèrie d'ineficiències, que
preveuen bàsicament despesa corrent, i que creuen que ha arribat el
moment de replantejar-se com organitzar els pressupostos.
̶

Que hi ha altres grups que se sumaran a aquest projecte i això implicarà
demanar a l'equip de govern que els permeti accedir a les peticions de
les diferents àrees i departaments, perquè s'hauran d'examinar els
pressupostos des de la seva arrel, i que s'hauria de poder començar ja
per poder preparar bé el pressupost del 2017, si es vol que siguin uns
pressupostos autosuficients i que el funcionament corrent de
l'Ajuntament estigui assegurat.
̶

Que esperen que en el futur es pugui tenir unes partides d'inversió que
vagin creixent i que permetin construir un pla de ciutat.
Filomena Cañete (PSC) diu:
̶

Que són uns pressupostos justos i preparats per cobrir les necessitats
reals del municipi, ja que es posa al punt de mira la ciutadania més
vulnerable, és per això que els seus eixos fonamentals són serveis
socials, educació, ocupació, reducció del deute municipal, a més de
novetats fruit del diàleg i del consens amb alguns grups municipals que
han mostrat implicació i ganes de fer aportacions constructives.
̶

Que l’equip de govern s’està adaptant a una nova metodologia i a un nou
tarannà que beneficia les decisions que s’han de prendre al municipi.
Que vol fer un reconeixement a Pedro Rivero, a tot l’equip d’Intervenció,
a la cap d'unitat de Gestió de la Despesa i, especialment, a l’interventor
per la feina feta perquè no només han sabut preparar un pressupost que
cobreix les demandes de les diferents àrees, prioritzant els eixos
preferents de l’equip de govern, sinó que també ha sabut encaixar les
peticions derivades de l’oposició.
̶

Que felicita i agraeix el treball fet pels grups municipals que els han
donat suport, ja que aquesta és la línia de treball que necessita la ciutat i
que seria convenient recordar que els acords parcials estan bé, però que
la feina compartida des de la responsabilitat del govern, seria molt millor.
̶

Que la partida de serveis socials es manté a nivell dels darrers anys de
crisis i que s’han augmentat en les àrees d’infància i adolescència, els
col·lectius més vulnerables com són les persones amb discapacitats; que
la partida destinada a educació té una major dotació per a material
escolar per a les famílies més necessitades tant a escoles públiques com
concertades, un augment en promoció educativa destinat a reforç
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escolar, activitats lúdiques, acollides matinals etc., i sense oblidar que el
pressupost també preveu el manteniment de la cobertura dels
impagaments de la Generalitat pel que fa a l’escola bressol i l’escola de
música.
̶

Que s’aboquen recursos per afavorir l’ocupació, tant de manera indirecta
(programa de suport a la contractació), com directa (nous plans
d’ocupació afavorint els col·lectius de joves, dones majors de 45 anys i
aturats de llarga durada) cercant una inserció de qualitat i analitzant de
molt aprop els obstacles que tenen per accedir al món laboral.
̶

Que en aquesta línia s’iniciaran dos programes pilots, un adreçat a
persones majors de 45 anys i aturats de llarga durada i que es centrarà
en la motivació com a eix per preparar a la persona per a l’accés al
treball, i un altre dirigit a dones monoparentals amb pocs recursos i
dificultats per afrontar l’accés al mercat laboral i tenir cura dels seus fills.
̶

Que continuaran amb els programes d’assessorament dels emprenedors i
emprenedores, i una ampliació de les partides destinades a donar suport
a la posada en marxa de noves activitats econòmiques i a la dinamització
comercial per tal de crear sinergies positives entre el comerç de
proximitat i el nou mercat municipal.
̶

Que fan una aposta important perquè en aquesta legislatura s’arribi al
deute zero i per això es preveu una forta amortització, que implicarà
pagar menys interessos per tal de poder dedicar-lo a despesa corrent.
̶

Que la proposta de pressupost que es presenta està preparada per
afrontar una millor liquiditat amb un superàvit de 750.000 € que
permetrà assegurar amb més garantia el pagament als proveïdors i
també poder obrir oferta pública per poder ampliar i estabilitzar la
plantilla de personal.
̶

Que hi ha una pujada de l'1% dels salaris de la plantilla de l’Ajuntament,
mentre que els sous dels càrrecs electes i assessors resten congelats i el
compromís de tornar el 30% restant de la paga extraordinària del Nadal
del 2012, retirada pel govern del PP.
̶

Que han augmentat les partides de via pública, en especial, el servei de
neteja i les dedicades a inversions, que d’una banda es dotaran de dos
milions per actuació en espais públics i per altra una partida d’un milió
aproximadament destinada a la millora d’instal·lacions esportives que
serà debatuda i consensuada per tots els grups municipals.
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̶

Que la partida més innovadora i pionera és la dotada amb 82.000 €,
destinada a allò que els veïns i veïnes decideixin, seguint un model
participatiu.
̶

Que estan satisfets del resultat obtingut i felicita la ciutadania perquè
seran ells els que podran gaudir dels resultats de l’execució d’aquests
pressupostos.
Pedro Rivero (PSC) contesta:
Que el preocupa sentir que és ell qui diu si una cosa es pot fer o no, ja
que ell no és qui decideix, sinó que és l'equip de govern qui pren les
decisions.
̶

A Pedro Sánchez
̶

Que no és que tinguin sort aquest any amb els ingressos del Mercadona,
ja que que aquests diners els va avançar l’Ajuntament i ara els recupera.
̶

Que quan un té la responsabilitat de prendre decisions, a vegades són
molt valorades per la ciutadania i d'altres són impopulars, perquè hi ha
èpoques que falta de tot i s'ha d'atendre el més bàsic, per això l'equip de
govern va decidir tancar Ricart, perquè va creure que hi havia altres
projectes que s'havien de fer abans, encara que això no vol dir que no
vulgui que es reobri, però que aquesta decisió haurà de ser consensuada
per tots els grups polítics.
̶

Que amb la resta d'inversions es farà el mateix i que per això no s'ha
posat nom i cognoms als projectes, perquè encara no s'ha acordat on
s'invertiran aquests diners.
A Andreu Marín
̶

Que entén que no estiguin d'acord en algunes parts del pressupost, però
que efectivament això no és Sant Just Desvern i per això són uns
pressupostos molt diferents.
̶

Que aquí es dediquen catorze milions del pressupost a personal
distribuïts de la manera següent: 3.463.000 € a Policia Local, 1.729.000
€ a serveis socials, 1.043.000 € a promoció econòmica, 873.000 € a
ensenyament i 1,017,000 € a cultura i esports, i que aquests són els
diners que es necessiten si un vol donar uns certs serveis i amb una
certa qualitat en una població que té la renda per càpita més baixa de la
província de Barcelona. Que es preocuparia si hi hagués un excés de
despesa a l'estructura general que és que passa a altres municipis.
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̶

Que, sobre la partida a solidaritat, per a l'equip de govern és una qüestió
de justícia dedicar-li un 0,33%, i que si tots haguessin fet el que es fa
aquí, potser ara Europa no estaria patint ls problemes de moviments
demogràfics que hi ha, i convida a tots els presents a assistir a les taules
de solidaritat que és on es decideix a què es destinen aquests diners, i
així trencar tòpics.
̶

Que, respecte de la despesa supèrflua, des de l'any 2008 s'ha retallat
per tot arreu per tal de suprimir-la i que si els regidors en troben, que ho
diguin i es valorarà de treure'ls.
̶

Que per acabar agraeix i felicita el treball que ha fet tot l'equip
d'intervenció.
Xavier Soley (CDC) diu:
̶

Que el pressupost sí que serveix per pactar i concretar inversions, per
tant, s'hagués pogut fer, però que també creu en els compromisos, en la
paraula donada i que com que l'equip de govern necessita pactar amb
altres grups creu que sí que es destinarà el 1.200.000 € a les inversions
pactades, perquè sinó als propers pressupostos no se’ls creuran.
̶

Que discrepa de temes com la gestió directa de l’escola de música i la
remunicipalització dels equipaments públics, ja que creu que és més un
problema pressupostari que de gestió.
Andreu Marín (PP) diu:
A Gregorio Belmonte
Que en las reuniones que el ha asistido de EUSAB, SA, nunca ha oído
que el gerente hiciera alguna referencia personal sobre el alcalde, que si
cree que debe decir cosas sobre esta empresa, le anima a que lo haga
en las reuniones mediante su representante.
̶

A Pedro Sáchez
Que la puesta en marcha de la Ley de la transparencia no es por
voluntad política de este equipo de gobierno, sin porque la ley catalana y
estatal así lo exige.
̶

A Pedro Rivero
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̶

Que tenen algun punt de trobada, com per exemple, té el seu suport en
l’amortització del deute, perquè com a responsables polítics tenen
l'obligació deixar el deute de l’Ajuntament a zero.
̶

Que li recorda que, segons la Llei de bases de règim local, no és
competència de l’Ajuntament la cooperació internacional, sinó que es fa
per mitjà de l’Estat o de la Comunitat Autonòmica, i que es fixi que ell ha
dit «el destino de los fondos», és a dir, no està en contra de la solidaritat
a Sant Adrià de Besòs, però que l'han de tenir amb els veïns del
municipi, perquè creu que hi ha una situació econòmica i social a la
ciutat bastant greu. Que, a més, a una comissió informativa es va dir
que encara no es sabia com s’organitzaria aquesta partida, i que és de
l’opinió que primer s’ha de saber com s’organitzarà, com es vincularà i
que després s'ha de parlar del destí d’aquesta quantitat.
Isabel Marcuello (MES) diu:
̶

Que ells van demanar sobre els pressupostos participatius i en diverses
comissions van preguntar com es duria a terme.
̶

Que li dóna la raó a Xavier Soley sobre que és en el moment en què es
confeccionen els pressupostos que s’ha de pactar i que no hagués estat
malament posar a la partida genèrica «equipaments esportius».
̶

Que agraeix a tots els grups polítics el tarannà a l’hora de preparar els
pressupostos.
Antoni Vélez (ERC) diu:
̶

Que feliciten tot l’equip que ha treballat el pressupost i que des del seu
grup es farà una fiscalització per tal que es compleixi el que s’ha pactat.
̶

Que el tema de la remunicipalització és ideològic i que evidentment es
poden fer de manera parcial.
̶

Que no cal que el 100% de la plantilla o el 100% dels serveis els duguin
a terme funcionaris, que es refereixen més aviat a la gestió i que si els
equipaments esportius tenen beneficis aquests en comptes d’anar a una
empresa privada, que es quedin a la pròpia ciutat i que serveixin per
invertir a la pròpia instal·lació.
̶

Que el tema de la participació des d’ERC s’ho van plantejar com una
experiència i que és un import prou petit perquè l’equip de govern no
s’enganxi els dits i pot ser una bona experiència.
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Marc Alloza (SAeC) diu:
Que és cert que durant uns anys no hi ha hagut ingressos i que aquest
any amb aquest ingrés addicional ha estat més fàcil preparar el
pressupost i que respecte als pressupostos participatius, ja fa anys que
es realitzen en altres municipis i que la llei de transparència és una
demanda social.
̶

Pedro Sánchez (C's) manifest:
̶

Que estan d’acord amb els pressupostos participatius, però consideren
que s’haurien d’articular d’una altra manera, no tant reservant una
quantitat sinó més aviat facilitant que el ciutadà pugui fer arribar les
seves necessitats i prioritats.
̶

Que hi ha moltes mareres de seguir una llei com la de la transparència i
que vetllaran perquè s’apliqui d’una manera adequada i que sigui útil a la
ciutat.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
Que ells ja han manifestat moltes vegades al Consell d’EUSAB, SA, què
en pensen, que han analitzat els seus números i que han presentat plans
de viabilitat al Consell d’Administració per reduir despeses i generar
ingressos i estalviar així a l’Ajuntament els 450.000 € en aportacions a
aquesta empres municipal. Que si continuen sense fer-los cas, portaran
una moció al Ple perquè hi ha hagut molts errors de gestió.
̶

Pedro Rivero (PSC) diu:
̶

Que accepten el repte de fer-ho bé i que es comprometen a pactar les
inversions per a aquest mandat.
̶

Que vol recordar que ja s'han dut a terme altres processos participatius i
que el que canvia aquesta vegada és com es farà aquest procés.
L'alcalde manifesta:
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̶

Que vol agrair el to que han utilitzat tots els grups, perquè es treballa
millor si es fa servir un to amb fermesa, però sense acritud ni agror ni
ràbies contingudes.
̶

Que no agrairà mai prou que en el temps i en l'espai hagin coincidit
l'interventor i el regidor d'Hisenda.
̶

Que tot això ho diu perquè des del 2008, a l'inici de la crisi, van
començar a fer-los adoptar un seguit de mesures que ha permès a
l'Ajuntament estigui amb tots els serveis funcionant i els equipaments
oberts, excepte la piscina Ricart l'últim any.
̶

Que amb un deute per habitant de 151 euros, que és dels més baixos
que hi ha a Espanya i una ciutat que té la renda més baixa que hi ha vol
dir que té necessitats, necessitats vol programes, i programes vol dir
personal, i més despesa de tota índole.
̶

Que s'han pogut permetre prioritzar i tenir un ajuntament dret, tenint
en compte que les aportacions de la Generalitat a les escola Bressol i a la
de Música són zero, que el deute que tenen és de 2,8 i que hi va haver
moments que va ser de 4,2M€ de despesa avançada per l'Ajuntament i ,
que a part d'avançar el Mercat, hi havia obres de la Llei de barris que ni
els hi reconeixen i ara per sort això ja ha canviat.
̶

Que creu que tot això té un valor immens i es mereixen aquest
reconeixement.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: disset (17) - PSC (6), C-s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), ERC
(2) i CDC (1)
Abstencions: una (1) – MES
Vots en contra: un (1) - PP
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 21.50
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.

