Sant Adrià de Besòs, 30 de març 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
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.
1. Ratificació del decret d’Alcaldia, de data 23 de març de 2016,
relatiu a traslladar de dia la sessió ordinària del Ple

30.03.2016

Fets
1. El Ple ordinari del mes de març ha de tenir lloc el dia 28.
2. A causa que el dia 28 és festa, dilluns de Pasqua Florida, fa aconsellable
traslladar la data de la propera sessió ordinària del Ple al dia 30 de març,
més adient.
Fonaments de dret
1
2

Articles 78.1 i 80.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las entidades locales.
Article 67 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre de
1992.

RESOLUCIÓ
Per tant, resolc
1. Establir que la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, prevista
per al dia 28 de març de 2016, a les 19 hores, es traslladi, sense perdre
el seu caràcter d'ordinària, al 30 de març, a la mateixa hora.
2. Sotmetre aquest decret a la ratificació del proper Ple que tingui lloc.
S'aprova per unanimitat.
ALCALDIA
2. Moció de MES per instar el govern municipal a convocar una
consulta ciutadana vinculant sobre la instal.lació d'un crematori a
Sant Adrià de Besòs
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va aprovar en sessió de 29
de desembre de 2014 subscriure, amb el Consell Comarcal del Barcelonès,
conveni regulador del procediment d’alienació conjunta d’uns terrenys de
titularitat pública del terme municipal de Sant Adrià de Besòs destinats a la
construcció d’un TANATORI.
El 12 de gener de 2015, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), publica anunci sobre licitació d’uns terrenys de titularitat pública
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situats en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs destinats a serveis
sanitaris assistencials, EN CONCRET A LA INSTAL·LACIÓ D’UN TANATORI.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià, va aprovar en sessió de 27 de febrer
de 2015, dictamen relatiu a l’adjudicació per a l’alineació per subhasta d’uns
terrenys de titularitat pública destinats a la construcció d’un TANATORI.
El passat 24 de desembre de 2015 la societat Tanatori del Litoral S.L. va
presentar en el registre de l'Ajuntament una sol·licitud de Llicència
Ambiental per a l'activitat Serveis Funeraris amb servei d'Incineració,
acompanyada del projecte visat i signat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona el 22 de desembre de 2015. En data 5 de gener de
2016 l'Ajuntament signà diligència d'obertura d'expedient, que haurà de
resoldre com fixa la llei en un termini màxim de 6 mesos.
El Crematori ha generat debat entre la ciutadania adrianenca que ha
començat a manifestar-se contrària a aquest tipus d'instal·lació, sobretot
per l’increment que suposarà en els nivells, ja prou elevats, de contaminació
ambiental a la nostra ciutat. Cal vetllar per tenir serveis, i no entrem a
qüestionar el servei de Tanatori, però sí que creiem que la ciutadania ha de
poder opinar sobre el model de ciutat que volem, on no només incrementem
les activitats sinó que vetllem també perquè aquestes siguin compatibles
amb els nivells de contaminació que considerem acceptables com a
ciutadans, a un Sant Adrià que avui per avui ja té un nivell prou elevat de
contaminació.
Per aquest motiu, MES, Moviment
l'Ajuntament l’adopció dels següents:

d’Esquerres

proposa

al

Ple

de

ACORDS
1. Convocar en el termini màxim (inclosa la signatura del Decret de
convocatòria) de 60 dies hàbils. una consulta ciutadana vinculant sobre
la instal·lació d’un crematori en el terme municipal de Sant Adrià de
Besòs.
2. Paralitzar l’expedient número 150/15LG, relatiu a l'atorgament de la
llicència ambiental per a l’exercici de l’activitat de FORN CREMATORI AMB
SERVEIS FUNERARIS (TANATORI) sol·licitada per Tanatori S.L.
3. Comunicar aquests acords a la societat Tanatori, SL, al Consell Comarcal
del Barcelonès, a la Direcció General de Qualitat Ambiental del
Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i a les
associacions de veïns de Sant Adrià de Besòs.
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4. Publicar aquest acord en la web municipal i en els mitjans de
comunicació locals.
Defensa la moció Isabel Marcuello (MES) i manifesta:


Que el crematori genera debat entre els ciutadans de Sant Adrià i són
moltes les veu que s'hi manifesten en contra.



Que ho presenten en aquesta legislatura i no en l'anterior, que és quan
es va adjudicar el terreny, o en l'anterior quan es va modificar
definitivament el PGM, perquè en aquells moments només es parlava de
tanatori.



Que tot seguit relacionarà un sèrie de documents on es pot comprovar
que en cap cas apareix la paraula crematori:
•

•

•

•

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5231, de 10 de
octubre de 2008. Edicte del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques (Joaquim Nadal) sobre la Modificació del PGM en el sector
Ronda Litoral-Besòs i Camps de la Federació en el Municipi de Sant
Adrià de Besòs.
Acta Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, de 29 de desembre
de 2014, per subscriure amb el Consell Comarcal del Barcelonès,
conveni regulador del procediment d’alienació conjunta d’uns terrenys
de titularitat pública del terme municipal de Sant Adrià de Besòs
destinats a la construcció d’un tanatori.
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), de 12 de gener de
2015, on es publica anunci sobre licitació d’uns terrenys de titularitat
pública situats en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs
destinats a serveis sanitaris assistencials, en concret a la instal·lació
d’un tanatori.
Acta de la reunió de la Comissió Informativa permanent de de
Governació, Serveis Centrals, Promoció i Educació, de 25 de febrer de
2015, en què es recull: Punt 2. Aprovació del conveni i de l'expedient
de contractació per licitar, per part del Consell Comarcal i per
subhasta, la venda d'uns terrenys per ubicar-hi un tanatori. Informen
Pedro Rivero i Javier Martínez.
Aquesta Comissió Informativa aprova per unanimitat el passi al Ple de
l’Ajuntament del dictamen per l'adopció, si escau, dels acords que hi
consten i pels quals s'adjudica a favor de POMPAS FÚNEBRES DE
BADALONA, SA, amb ELYSIUS EUROPA, SL (les quals actuen
conjuntament i amb el compromís de futura constitució de nova
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•

societat municipal), d'acord amb la proposta d'adjudicació efectuada
per la Mesa de Contractació, la licitació pública per a l'alienació
conjunta per subhasta d'uns terrenys de titularitat pública, comarcal i
municipal, ubicats dins el terme municipal de Sant Adrià de Besòs i
destinats a la construcció d'un tanatori.
Acta Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià, de 27 de febrer de 2015, on
s'aprova dictamen relatiu a l’adjudicació per a l’alineació per subhasta
d’uns terrenys de titularitat pública destinats a la construcció d’un
tanatori.



Que com es pot comprovar el terme crematori no es recull en cap
d'aquests documents, fins que el 24 de desembre de 2015 la societat
Tanatori del Litoral, SL, presenta en el registre de l'Ajuntament una
sol·licitud de llicència ambiental per a l'activitat serveis funeraris amb
servei d'incineració, acompanyada del projecte visat i signat pel Col·legi
d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona el 22 de desembre de 2015.
Que a partir d'aquí és quan es comença a utilitzar el terme crematori, la
premsa se'n fa ressò i la ciutadania, i molts dels representants
s'assabenten que el que fins ara era un tanatori i cinc sales de vetlla, és
també un crematori.



Que potser també han d'entonar un mea culpa, potser no es van fer bé
les coses des del començament, perquè no hi ha ni un sol document on
aparegui la paraula crematori.



Que s'han reunit amb veïns de diferents barris de Sant Adrià i han
recollit les seves opinions, que també s'han reunit amb les diferents
associacions de veïns, que MES està en contra del tanatori i del
crematori.



Que, com a servei, no estan en contra del tanatori, però no estan a favor
de la construcció d'un crematori.



Que per les ciutats dels voltants hi ha diversos tanatoris que no tenen
servei de crematori i no passa res.



Que en aquests moments la ciutat està dividida, uns hi estan a favor i
d'altres en contra.



Que no s'han posat en contacte amb la Plataforma Stop Crematori
expressament perquè volien que passés el Ple i que no els titllessin
d'oportunistes.
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Que haurien de donar l'oportunitat a la ciutadania, que és sobirana i pot
decidir, que si en el seu moment no ho va poder fer, ara ho pot fer
tranquil.lament.



Que per paralitzar la llicència que té a veure amb el crematori, fins a
saber què passa, que ja sap que es quedaran sols, el seu grup
continuarà batallant.

Xavier Soley (CDC) diu:


Que fa un temps l’Ajuntament va aprovar l’establiment d’un equipament
d'ús funerari, que a instàncies del Consell Comarcal hi va haver una
subhasta pública en què va guanyar Tanatori del Litoral i el que no pot
fer ara l'Ajuntament és suspendre la tramitació de la llicència, ja que és
un acte reglat, agradi o no, i que la corporació l'únic que pot fer és
tramitar i donar aquesta llicència posant els condicionants que calgui per
minimitzar l'impacte que pugui suposar aquesta instal.lació, buscant que
hi hagi totes les mesures perquè l'impacte sigui el mínim, però no pot dir
ara que no li sembla bé, la consulta ciutadana en tot cas s'hagués hagut
de fer abans.



Que si l'Ajuntament suspengués aquesta llicència, l'empresa
adjudicatària podria presentar una reclamació per danys i perjudicis i
també podria demanar que una administració territorial superior li
concedís la llicència.



Que en aquest tanatori hi haurà 5 sales de vetlla i un crematori, com un
element complementari, amb una demanda creixent d'incineracions, que
a Santa Coloma, que té 135.000 habitants, fan unes 200 incineracions
l'any i no hi ha problemes amb els veïns que són més a prop que els de
la Catalana.



Que considera que si s'ha d'instal.lar un tanatori i hi ha una demanda de
ciutadans que volen crematori és normal que s'hi instal.li.

Jesús A. García (PP) diu:


Que cree que este tema no lo ha llevado bien el alcalde, porque, él es
representante del Consell Comarcal y la primera información que
tuvieron de la adjudicación fue en el Consell Comarcal, cuando lo mínimo
hubiera sido tener la información desde el municipio. Que el alcalde

6

30.03.2016

hubiera tenido que haber tenido informados bien a todos los grupos
municipales.


Que si el alcalde hubiera mantenido otra posición de liderar todo ese
proceso posiblemente no habrían llegado a esta situación donde, tanto la
ciudadanía como los grupos políticos les falta información suficiente para
tomar una decisión que puedan considerar con un criterio suficiente para
ser determinante.



Que entiende la postura de MES pero no la comprende. Que la entiende
porque Isabel Marcuello no forma parte del equipo de gobierno, aunque
sí que lo formó en su momento, y por tanto, tiene cualquier oportunidad
para poder ejercer la oposición de aquello que le resulte válido, y que
entiende que quiera erigirse como portavoz de las entidades, puesto que
es uno de sus grandes activos, el trato vecinal, pero lo que no
comprende es que ahora lo transforme en un proceso de participación
cuando, siendo ella teniente de alcalde y teniendo la regidoría de
Participación Ciudadana, quisieron iniciar un proceso de participación en
la Catalana y dijo que no.



Que ellos ejercen la democracia representativa y por tanto les toca
tomar decisiones que para eso les han elegido, y establecer ahora una
consulta sin conocer ni tan siquiera cual es la pregunta que se le ha de
hacer a la ciudadanía, sin saber si está suficientemente informada de
cuales son los pros y los contras si los tuviera de disponer de un
crematorio pues la cantidad puede ser mínima teniendo en cuenta que
en el municipio hay dos centrales de ciclo combinado, más una central
que trata residuos sólidos, etc., que también incinera residuos, por tanto,
su posición va a ser la posición inicial que ya mantuvieron en la reunión,
que es esperar los informes medioambientales de la consellería así como
de otras administraciones competentes en la materia.

Rubèn Arenas (ERC) manifesta:


Que ells estan a favor del tanatori i en contra del crematori, entre
d'altres coses, perquè no estan d'acord en què tots els equipaments
contaminants sempre acabin a Sant Adrià.



Que el primer que els va sobtar és veure que qui ha presentat aquesta
moció va ser regidora i formava part de l'equip de govern i que fins a
tres vegades hi va votar a favor, que si ella no sabia que hi havia un
crematori és una qüestió que depèn d'ella i no dels altres, per tant, no
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pot intentar que els altres agafin una responsabilitat que era únicament
seva.


Que no poden crear projectes d'esquenes a la ciutadania, que el primer
que han de fer és posar la transparència i la participació per davant,
perquè no pot ser que la ciutadania s’assabenti ara d’aquest projecte,
deu anys després que comencessin a tramitar-lo.



Que li sobta que Isabel Marcuello digui que la consulta s'havia d'haver fet
al 2008 quan en aquell moment era ella qui tenia les competència
delegades.



Que aquesta moció és enganyar els ciutadans i ells no estan d'acord a
crear-los frustració, perquè no els poden passar la pilota d'una cosa que
realment no poden decidir.



Que com ja s'ha dit és un procediment reglat en què, per molt que els
ciutadans s'hi vulguin oposar, ara no poden ser hipòcrites i el que no
poden fer és intentar passar la pilota a la ciutadania quan això és invàlid
legalment.



Que volen deixar clar que la seva posició és contrària al crematori però
legalment no volen incórrer en cap situació que sigui anòmala o il.legal.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:


Que no votaran a favor d'una mesura que generarà frustració.
una consulta, sense un procés, no és segurament allò que cal
ciutadania des de la responsabilitat política, no poden
l'expectativa que els portarà a la frustració, que encara que
aquest referèndum i guanyi el no al crematori no és vinculant.

Que fer
dir a la
generar
es faci



Que estan a favor del tanatori i del servei de crematori, ho han estat
sempre, que ells han estat a l'equip de govern al mateix temps que
Isabel Marcuello i que tothom sap que un tanatori porta associat un
crematori en aquests temps, en què la demanda passa per la incineració.



Que a Sant Adrià sempre s’ha dit que ningú pot néixer ni morir, sempre
han pensat que el tanatori era adient.



Que sempre han defensat que hi pogués haver un tanatori, perquè
tothom sap la dificultat que és anar a Can Ruti, per tant, entenen que
això és un servei públic i que hauria d'estar a Sant Adrià.

8

30.03.2016



Que s’ha demanat a la Generalitat que hi hagi els màxims controls, la
màxima tecnologia que pugi millorar la contaminació perquè amb aquest
tema es pot fer molta política.



Que es faci el que es faci al Front Litoral tindrà emissions contaminants
de partícules, tant si es fa un barri de 500 habitatges com un centre
cultural hi aniran cotxes, hi haurà calefacció, etc., per tant, continuarà
havent-hi contaminació, i que si venen indústries que tots i totes
reclamen també en portarà i serà més perillosa que la que pugui portar
el tanatori.



Que Badalona, una ciutat de 15.000 habitants té un tanatori amb
crematori, també en té un l’Oncològic de Bellvitge, per tant, no és tan
dolent i ho continuaran defensant amb les millors condicions, i que és
més contaminant que tot Sant Adrià vagi a Can Ruti a vetllar els familiars
que fer-ho a Sant Adrià.



Que tots passen pel síndrome d'estar fora del govern, que tan Isabel
Marcuello com ells l’han passat. Que al 2008 Isabel Marcuello era la
primera tinenta d'alcalde i ho ha estat molts anys, i tots han de trobar el
seu espai polític i ella ara l'ha trobat en aquest tema i argumenta tot allò
que necessita argumentar per portar aquesta moció al Ple i per tenir una
posició pública. Que ells això no ho faran, que sempre han defensat
aquest servei i ara, encara que hi hagi una plataforma legítima, que ha
de continuar treballant per allò que creuen, no s’acovardiran, sinó que
escoltaran quines són les reivindicacions veïnals i a partir d'aquí
intentaran veure què és pot millorar, i que no votaran una cosa al Consell
Comarcal, com fa ERC, i aquí una altra, que sempre han mantingut una
posició i ha estat la de la coherència, que van ser coherents en aquell
moment i ho continuaran sent, defensant la millor instal.lació possible
que afecti el menys possible, en la contaminació, en els accessos, etc. i
això és la política, és allò que la ciutadania valora, la coherència i la
mateixa posició en unes coses i en altres, que ells no faran balls
estranys, ni s'enrocaran ni passis diferents, que el síndrome existeix, cal
passar-lo, però a partir de llavors no s'ha d'enganyar la gent i se li ha
d'explicar tot allò que se sap.



Que una primera tinenta d'alcalde no pot venir a dir que no sap o que no
se n'havia assabentat, ja que era la primera tinenta d'alcalde no el
conserge d'Alcaldia, igual que ells també ho han estat.

Joan Belda (SAeC) manifesta:
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Que a la Grècia clàssica, Plató explicava una historia sobre el seu mestre,
el filòsof Sòcrates. Un dia, un atenenc va preguntar a l’oracle quin era
l’home més savi de la ciutat i el mateix deu Apol·lo va respondre que era
Sòcrates. Dubtós d’aquesta resposta, Sòcrates va marxar per la ciutat i
va començar a fer preguntes pels carrers per tal de trobar algú més
intel·ligent que ell. Va trobar molta gent molt sabia, i de tots ells en va
treure algun coneixement. Finalment, es va adonar, que ell era un
ignorant, i que el deu Apol·lo el considerà el més savi de tots perquè
acceptava amb humilitat el seu desconeixement i preguntava a qui en
sabia més en comptes d’assumir un estatus de savi impertorbable.



Que comença amb aquesta història perquè fa poc més de 3 mesos que
coneix el projecte del crematori.



Que va tenir la sort de poder veure una maqueta amb el regidor
d’Hisenda, en Pedro Rivero i aleshores no coneixia res de l’impacte
mediambiental de les cremacions i pensava que l'oposició es tractava
més per un tema antropològic o de rebuig cap a la mort. Que després de
parlar amb ell va començar a investigar, a cercar documents, a veure
què havia passat en altres localitats. Que ho van exposar a la gent del
partit, es van reunir amb la Plataforma d’Stop Crematori de SAB i van
intercanviar informació. Que tot això per poder tenir una opinió no
basada en l’”a priori”, sinó basada en el coneixement, el diàleg i la
informació veraç.



Que el seu grup es troba entre els qui s’oposen al projecte, no per
l’impacte mediambiental en sí mateix, sinó per afegir un equipament
contaminant més a una ciutat que ja compleix sobradament la seva
quota de solidaritat amb les ciutats veïnes.



Que, a l'hora d’analitzar la moció, van trobar que els encantaria votar-la
favorablement, si estiguéssim al 2008, quan es va aprovar la MPGM del
terreny on s’accepta la instal·lació d’un crematori. Que arribar ara i
convocar una consulta ciutadana per tal de valorar l’equipament no
serveix ni per aturar el projecte, ni per depurar responsabilitats
polítiques. Que fins a tres vegades han pogut evitar la instal·lació d’un
crematori a la ciutat, però llegint les intervencions al ple no hi troba res,
ni un dubte respecte el projecte, tot això en un municipi on han tingut
presència al govern de l’esquerra, tradicionalment més sensible als
temes mediambientals que la dreta.



Que per aquests motius s'abstindran, tot i que puguin compartir
arguments i acords, i perquè no s’ha pogut o volgut contactar amb la
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Plataforma Stop Crematori, que és qui s’ha organitzat contra el projecte,
per parlar de línia política, objectius, ni tan sols per compartir
experiències.


Que, més enllà del seu posicionament com a partit polític, demanen a
l’equip de govern accions immediates, que contacti amb la Plataforma,
que compleixi amb els acords de la moció presentada per Ciutadans, que
sigui clar respecte les limitacions de cremacions, perquè l'empresa va
assegurar que no sabia res que els demanarien un filtratge per 800
cadàvers i això els implicava una pujada de 200.000 € en la inversió que
pretenien fer.



Que, per això, en la fase d’atorgament en què es troben, i emparats per
l’informe jurídic del secretari, creuen que si hi ha un interès real per
aturar el projecte, la línia és la negociació amb l’empresa i la
transparència vers la ciutadania.

Pedro Sánchez (C's) diu:


Que el seu grup no té cap interès especial que a Sant Adrià s'instal.li un
crematori, més enllà d'allò que pot correspondre a la instal.lació de
qualsevol tipus d'indústria.



Que a ells els preocupa aquest tema i la prova d'això és que al gener van
presentar una moció demanant regulació municipal i una campanya
informativa àmplia sobre què representava la instal.lació del tanatori i el
crematori.



Que el seu vot serà en contra perquè amb la llei a la mà, iniciar ara un
procés com aquest podria conduir l'Ajuntament a incomplir la llei amb
conseqüències econòmiques importants i qui les acabarà pagant és el
ciutadà.



Que si consideressin que l'impacte del crematori havia de ser negatiu per
a la qualitat de l'aire, més enllà del que implicaria la instal.lació de
qualsevol indústria, serien els primers que farien costat a aquesta
proposta i mirarien de convèncer la ciutadania de la necessitat d'assumir
els costos econòmics que fossin necessaris, però no és el cas.

Filomena Cañete (PSC) diu:
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Que la part expositiva de la moció parla de tots els processos
administratius legals per poder aprovar el tanatori.



Que curiosament el terme tanatori apareix a la part expositiva amb
majúscules i clarament evidenciant la intenció de convertir la defensa
dels acords de la moció en la idea que l'Ajuntament ha ocultat la
informació sobre el crematori, que és una de les activitats de les quals
constaria els serveis del tanatori, al.ludint a què en els dictàmens només
apareixia el terme tanatori i no crematori.



Que novament MES presenta una moció esbiaixada en el seu contingut,
que no és rigorosa, perquè només fa al.lusió als dictàmens que ha cregut
oportú, obviant altra documentació de l'expedient, que especifica el
servei de tanatori – crematori, i perquè intenta desviar l'atenció
confonent el concepte d'un equipament, com seria un tanatori, del que
seria la seva activitat o servei que pot oferir: sales de vetlla, crematori,
bar-cafeteria, botiga, etc.



Que s'ha d'entendre que per economia semàntica els dictàmens només
facin referència al concepte que engloba l'equipament i no facin menció
repetitiva de les seves activitats, que això no és ocultar informació, per
tant, MES ha fet un mal ús malintencionat de la informació donant-la de
manera esbiaixada i no rigorosa en interès partidista, populista i
oportunista.



Que busca arguments populistes i és poc rigorós en la informació real,
per tant, el que fa és informar parcialment.



Que aquests dictàmens formen part d'un únic expedient referent al
tanatori i que obvia fer menció a documents tan importants com serien
per una banda:
•

•

•

El document elaborat per part el Consell Comarcal, de maig del 2006,
que exposa la modificació puntual del PGM als sectors de Ronda
Litoral-Besòs i camps de la Federació, en el terme de Sant Adrià de
Besòs i que a la seva pàgina 35 és on es descriu, en una taula, els
diferents espais que ocuparan el tanatori i s'especifica el servei
crematori.
El document d'aprovació definitiva planejament urbanístic per part de
la Generalitat, de 30 de maig de 2008, on en la seva primera pàgina,
es fa menció, referint-se a la modificació puntual del PGM, a la
implantació d'un equipament de serveis (tanatori i crematori).
Plec de clàusules reguladores de la venda per subhasta d'uns terrenys
de titularitat pública situats al terme municipal de Sant Adrià de
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Besòs, on en el punt 15: Obligacions de l'adjudicatari, apartat i3),
pàg 8, primer guió diu textualment “Considerant que el solar i el
sostre admeten la implantació de 10 sales de vetlla, l'equipament
haurà de disposar necessàriament en la seva primera etapa de
construcció i posada en marxa de 5 sales de vetlla i un forn
crematori, com a mínim“. Que aquest plec es troba en l’expedient en
el moment de publicitar la licitació al gener del 2015, i que, a més,
remarcar que aquest Plec de clàusules el que fa és recollir els
aspectes que queden transcrits en un document anterior amb data
setembre 2014 que porta per títol: Consideracions per a l'alineació
del solar situat al sector de Ronda Litoral de Sant Adrià de Besòs
destinat a tanatori, on a l'apartat: Condicions desitjables cara a
l'alineació del solar per part del Consell Comarcal, a la pàg, 7, punt
3 : Característiques de les instal.lacions al punt a) diu textualment:
“Considerant que el solar i el sostre admeten la implantació de 10
sales de vetlla, l'equipament haurà de disposar, necessàriament, en
la seva primera etapa de construcció i posada en marxa, d'un mínim
de 5 sales de vetlla”, i seguidament en el punt b) diu textualment:
“Es construirà i posarà en funcionament en el recinte i en primera
etapa un forn crematori com a mínim”.


Que la premsa local també es va fer ressò del tema:
•
•
•

6 desembre 2008. El Punt. Parla d'un tanatori amb crematori.
16 d'octubre 2009. El Punt. Un altre article que parla d'un tanatori
que podria acompanyar-se d'un crematori.
19 de juny 2015. El punt es fa ressò del Plec de condicions per la
licitació i parla que l'equipament hauria de tenir, en una primera fase,
un mínim de 5 sales i un forn crematori.



Que amb tota aquesta exposició el seu objectiu és defensar que es tenia
coneixement de les condicions que havien de regir l'activitat del tanatori,
que no s'ha ocultat informació i que s'ha fet pública en tot moment
complint amb els preceptes de
divulgació pública que estipula la
normativa.



Que la regidora portaveu del grup MES era plenament coneixedora o
havia d'haver-ne estat per la responsabilitat que ocupava en el govern
en l'època que es va iniciar el procés d'acord i decisió d'ubicar un servei
del que no disposava el municipi, un tanatori acompanyat de forn
crematori i que, a més, ha estat avalat de manera majoritària per totes
les forces polítiques representades en les diferents moments d'aprovació.
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Que, des de,l 2006, en què es va iniciar el tema, no recordo que l'actual
portaveu del grup MES, quan ocupava el lloc de primera tinenta
d'alcaldia, tenint la responsabilitat de l'àrea que aglutinava el
departament de Participació i Comunicació, ni tampoc quan va ocupar la
delegació de participació ciutadana, fes cap consideració per dur a terme
una consulta ciutadana.



Que en aquell moment no es va apreciar cap moviment en contra ni tan
sols cap notícia alarmant i que potser va ser perquè en tot moment hi va
haver consens polític i cap oposició ciutadana .



Que l’alcalde ho ha dit en repetides ocasions: que no van percebre cap
oposició ni moviment ciutadà en contra que els pogués alarmar per, en
tot cas, aturar el procés quan el mateix procés ho permetia.



Que, curiosament, ha estat en el moment de l'adjudicació on els
interessos comercials, de negoci, etc., possiblement s'han evidenciat, un
moment que ha incitat de manera malèvola a la mobilització de la
ciutadania alarmant-la per uns efectes que no nega en certa mesura
,però que estan treballant perquè siguin pràcticament nuls i ho estan
fent de cara a la ciutadania, informant-la presencialment i a través de les
xarxes.



Que ara és quan el grup MES vol abanderar una causa fins al moment
desconeguda i que els ha agafat de sorpresa, ja que no tenien
incidències durant tot el procés administratiu de fa anys.



Que ara, de manera oportunista, vol liderar una consulta que sap
perfectament que no pot ser vàlida i que no és possible.



Que estan en una fase en què la voluntat política travessa la línia
vermella de la legalitat: una empresa ha estat adjudicatària d'uns
terrenys destinats a un equipament sanitari-assistèncial d'un tanatori
que ha de preveure, dins de les seves activitats, en una primera fase
com a mínim 5 sales de vetlla i un forn crematori. Que negar-se a donar
una llicència complint amb tots els aspectes imposats no només per part
de l'Ajuntament sinó també en compliment del que determina bombers i
la mateixa Generalitat quan a llicència mediambiental seria atemptar de
manera flagrant contra un dret adquirit de l'adjudicatari i, per tant,
estarien davant d'una acció de prevaricació amb conseqüències penals
dirigides directament al regidor delegat d'activitats, pel que fa a la
llicència d'activitats i econòmiques per demandes de danys i perjudicis
que atemptarien directament les arques municipals.
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Que l'informe jurídic emès pel secretari municipal, a petició de l'alcalde,
respecte a si aquest té facultat per denegar discrecionalment una
llicència urbanística deixa clar que estarien davant d'un fet de potestat
reglada i on la funció de l'Administració es redueix a la funció de
constatar que s'està aplicant el que la llei ha determinat sent un procés
el que els ocupa d'un acte d'aplicació de la llei i que no deixa marge a
cap judici subjectiu tret de la verificació o constatació dels fets.



Que no obvien i que entenen el neguit de la població i per això estan
explicant, resolent dubtes i contrastant informacions que els arriben per
part dels veïns i veïnes.



Que estan treballant per minvar els efectes, però el que no poden fer
serà paralitzar l'expedient perquè legalment no està permès.



Que ha transcorregut el temps oportú i els terminis per poder fer
al.legacions, consultes i paralitzacions possibles d'expedient.

L'alcalde diu:


Que aquí no hi ha hagut cap problema perquè, tal com ha apuntat
Gregorio Belmonte, aquest era un d'aquells equipaments en què hi havia
consens: a Sant Adrià ni es neix ni es mor, perquè no hi ha ni hospital ni
cementiri.



Que l'hospital de Sant Adrià és el de l'Esperit Sant, fundat a principis del
segle XX pel capellà de Sant Adrià, per això forma part del Patronat, que
està al terme municipal de Santa Coloma, però és molt més a prop del
nucli urbà de Sant Adrià que de Santa Coloma. Que això no va generar
discussió perquè tots veien un equipament que feia falta.



Que sí que es reuniran amb la Plataforma després de Setmana Santa.



Que el tractament del crematori serà el mateix que per a un taller
mecànic o un negoci de desguassos, o la mateixa UPC, per tant, haurà
de complir tot allò que marqui la Direcció General de Qualitat Ambiental,
que s’ha ofert a venir i a informar a tos els grups municipals.



Que el que s'ha fet és desinformar i exagerar, i així han aconseguir
despertar les pors dels ciutadans perquè no tothom té l'obligació
d'entendre de tot.
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Isabel Marcuello (MES) respon:


Que l’informe del Consell Comarca data de 2006 i curiosament només els
han passat unes pàgines, no totes, que a la pàgina 35, en un requadre
que entremig, amagat, hi surt la paralual crematori, que sí que llavors
era la primera tinent d’alcalde, que es parla de tots els serveis que hi
haurà però no parla de crematori.



Que no necessàriament un tanatori va lligat a un crematori i que si no
que ho preguntin a Sant Cugat, a Molins, Barcelona, etc., per tant, el
tanatori pot venir, que sempre ho defensaran, sense oportunisme, sense
populisme, perquè hi creu.



Que quan era ella la primera tinenta d'alcalde intentava portar tota la
responsabilitat possibles dins de les seves delegacions com a primera
tinent d'alcalde i després amb altres delegacions.



Que ella no té cap síndrome, ja l'ha deixat endarrere, que és veritat que
li va costar una mica desconnectar, però no pel fet de no estar en l'equip
de govern, perquè la situació ja no era bona, per tant, la desconnexió la
va anar fent de mica en mica fins a un punt determinat, i a partir de
llavors ella ja estava desconnectada.



Que hi ha coses que se saben sent un tinent d'alcalde o sent un regidor
de base o de l'oposició, que és igual que estiguis o no en l'equip de
govern, i potser Gregorio Belmonte tenia més informació, i que en una
reunió, abans de portar aquest tema al ple, i en comissió informativa, es
van fer unes determinades preguntes on algú va contestar que només hi
hauria quatre sales de vetlla o cinc com a màxim, que mai s'ha parlat
d'un crematori i continuarà mantenint el mateix.



Que Filomena Cañete ha omès força articles de premsa sobre temes del
tanatori.



Que la sorpresa, estant a l'oposició, va ser que va preguntar directament
i li van dir que era tanatori, que l'alcalde li va dir que només es tractava
de la venda dels terrenys, això és el que van votar l'alienació dels
terrenys per a subhasta pública a partir de 2014.



Que si hi ha algun regidor o ciutadà que li vol demanar comptes sobre la
seva gestió quan era regidora delegada que li digui, que no té cap
problema, que tots saben que ella és transparent i honrada, per tant, no
té res per ocultar, que si diu que no estava assabentada és que no ho
estava.
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Que hi ha precedents que l'equip de govern coneix perfectament en què
s'han tirat enrere temes i no ha passat res.



Que una de les coses que els van separar va ser la participació
ciutadana, perquè l'alcalde no hi creu, ni hi creia, que té casos suficients
per demostrar-li que està dient la veritat, i que ella no és la que ha estat
durant 26 anys la tinent d'alcalde d'urbanisme ni de territori, sinó
l'alcalde, que ell sabrà com fa els informes, els projectes perquè després
en nombroses ocasions hagin hagut d’anar des d’altres departaments a
això que deia Jesús A. García.



Que ella no és jurista, però per presentar aquesta moció s'ha informat,
no fa les coses a la babalà i això és pot fer i les conseqüències poden ser
unes o altres, i que hi ha plans B, evidentment.



Que no sap qui es va equivocar, però la informació no va ser clara i a la
vista està.

Tot seguit, a proposta d'Isabel Marcuello (MES), es fa la votació d'aquesta
moció a mà alçada i queda desestimada amb el resultat següent:
Vots a favor: un (1)

Isabel Marcuello (MES)

Vots en contra: dotze (12)

Joan Callau Bartolí (PSC)
Pedro Rivero Hidalgo (PSC)
Filomena Cañete Carrillo (PSC)
Juan Carlos Ramos Sánchez (PSC)
Ruth Soto García (PSC)
José Luis Martínez Cardoso (PSC)
Pedro Sánchez Álvarez (C's)
Óscar Marjalizo Hernández (C's)
Francisco Navarro Castellón (C's)
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA)
Gregorio Camacho (ICV-EUiA)
Xavier Soley Manuel (CiU)

Abstencions: set (7)

Joan Belda Montes (SAeC)
Basilio Perona Cortés (SAeC)
Marc Alloza Quesada (SAeC)
Rubèn Arenas Garcia (ERC)
Antoni Vélez Barajas (ERC)
Jesús A. García (PP)
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Andreu Marín Muñoz (PP)

3. Moció de MES per a la rehabilitació de la façana de l'Ateneu
Adrianenc
Es retira.
4. Moció d'ICV-EUiA, PSC, SAeC, MES i ERC per oferir Sant Adrià de
Besòs com a ciutat acollidora de refugiats
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Manifestamos nuestra solidaridad con las centenares de miles de personas
que han legado a la Unión Europea huyendo de las guerras, la explotación y
el hambre. Debido a esto actualmente se está produciendo el mayor
movimiento de población desde la Segunda Guerra Mundial, ante la
pasividad de las autoridades europeas que no han puesto en marcha
medidas para facilitar la llegada segura y la correcta acogida de estas
personas.
Las situaciones creadas por el cierre de fronteras se unen al fracaso de los
planes de readmisión, poniendo en peligro la vida de las personas migrantes
y refugiadas. Tras el tiempo trascurrido, España solo ha acogido a 18
personas, de los 17.000 refugiados a los que se comprometió. A la vez,
hemos visto como el espacio europeo de libre circulación se desmoronaba y
los discursos xenófobos aumentaban en toda la Unión Europea. El acuerdo
entre la Unión Europea y Turquía es una pata más de este modelo y no
garantiza de ninguna manera la llegada segura y el cumplimiento de los
derechos de las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares; al
contrario, las pone en mayor riesgo.
Si no se habilitan vías de acceso legales y seguras, se seguirá obligando a
las personas a jugarse la vida en el Mediterráneo y el Egeo, donde el año
pasado murieron más de 30.000 personas. La reciente decisión de
militarizar nuestras fronteras marítimas con buques de la OTAN no hace sino
aumentar el riesgo al que se enfrentan migrantes y refugiadas.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besós se adhiere a la red
de ciudades refugio y se presta a acoger refugiados en el municipio de Sant
Adrià de Besòs, en coordinación con el Gobierno de España, el Gobierno
autonómico, la FEMP, la Unión Europea y las entidades colaboradoras.
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Por ello, y teniendo en cuenta los puntos anteriores, los grupos municipales
de ICV-EuiA, PSC, SAeC, MES y ERC de Sant Adrià de Besòs proponen al
Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1. Reiterar el ofrecimiento y colaboración de Sant Adrià de Besòs como
Ciudad Acogedora de Refugiados.
2. Poner a disposición de las personas migrantes y refugiadas las
instalaciones municipales necesarias para su acogida, y gestionar a
través de los Servicios Sociales en colaboración con las entidades e
instituciones interesadas las políticas para su recepción y acogida.
3. Instar a la Unión Europea y a sus Estados miembros, especialmente al
Gobierno de España, a habilitar vías legales y seguras que garanticen el
acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas evitando que tengan
que emprender travesías mortales para obtener protección en un país
seguro. Para ello es necesario:
•

•
•
•
•
•

•
•

Reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el
número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y
solidario entre todos los estados
Garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en
los países de origen y tránsito
Activar políticas de concesión de visados humanitarios
Habilitar vías de acceso legales seguras a territorio europeo.
Eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas
que proceden de países en conflicto
Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando
el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias
humanitarias
Abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados
Proponer y poner en marcha nuevos mecanismos no militarizados de
gestión de los flujos migratorios en Europa, y por ende en España.

4. Suscribir la Declaración del Parlament de Catalunya sobre la acogida de
refugiados firmada por todos los grupos parlamentarios el 17 de marzo
de 2016.
5. Manifestar el apoyo del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs a la misiva
enviada por el president de la Generalitat de Catalunya al Comisario
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Europeo de Inmigración, Interior y Ciudadanía en la que se manifiesta la
disposición de Catalunya a recibir refugiados.
6. Dar traslado de este acuerdo a la Comisión Europea, al Gobierno de
España, a los grupos parlamentarios en el Congreso, el Senado y el
Parlamento Europeo, a CEAR y ACNUR España.”
Defensa la moció el responsable del grup de solidaritat És l'Hora i
vicepresident del Consell de Solidaritat de Sant Adrià i manifesta:


Que no pot dir que el Consell doni suport a aquesta moció perquè ni
n’han parlat ni l’han votat, però que sí pot dir que el Consell està molt
preocupat pel tema dels refugiats, se n'ha parlat i s'ha demanat a
l'Ajuntament que hi faci alguna cosa, s'estan duent a terme accions de
suport com:
•

•
•

Tots els segons dijous de cada mes es fa una concentració a la plaça
de la Vila amb l'encesa d'espelmes i es guarda un minut de silenci
pels refugiats.
En la mateixa línia, les jornades de solidaritat d'enguany van sobre
els refugiats
Amb un primer acte el dijous 14 abril, a les 18 h., a la sala de plens
es parlarà de la realitat dels camps de refugiats. I el dissabte 16
seran tot el dia a la plaça de la Vila amb la Fira de Solidaritat parlant
del tema.



Que, per donar un pas més, per no quedar-se només amb les paraules i
els gestos, demana als regidors que donin suport a aquesta moció.



Que Sant Adrià no es pot quedar amb els braços creuats com ho fa
vergonyosament el Govern espanyol.



Que no es poden quedar sense fer res mentre centenars de milers de
persones han arribat a la Unió Europea fugint de les guerres, l’explotació
i la fam, produint el major moviment de població des de la Segona
Guerra Mundial, davant la passivitat de les autoritats europees que no
han fet res per facilitar l'arribada segura i la correcta acollida d'aquestes
persones.



Que les situacions creades pel tancament de les fronteres i el fracàs dels
plans de readmissió han posat en perill la vida de les persones migrants i
refugiades.
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Que Espanya ha acollit només 18 dels 17.000 refugiats a què es va
comprometre.



Que han vist con l'espai europeu de lliure circulació es desmunta i els
discursos xenòfobs augmenten. L'acord de la Unió Europea amb Turquia
és una equivocació més, que no garanteix de cap manera l'arribada
segura i el compliment dels drets de les persones que es veuen obligades
a abandonar les seves llars, al contrari posa tot això en perill.



Que si no s'habiliten vies d'accés legals i segures, se segueix obligant a
les persones a jugar-se la vida al Mediterrani i l'Egeu, on l'any passat hi
van morir més de 30.000 persones. La recent decisió de militaritzar les
fronteres marítimes amb bucs de la OTAN no fa sinó augmentar el risc al
qual s'exposen migrants i refugiats.



Que, per tot això, demanen que l'Ajuntament s'adhereixi a la xarxa de
ciutats refugi i es presti a acollir refugiats en el municipi, en coordinació
amb el Govern d'Espanya, el Govern de la Generalitat, la FEMP, la Unió
Europea i les entitats col·laboradores.

Xavier Soley (CiU) manifesta:


Que tots els que consideren que Europa es guia per uns valors de
defensa dels drets humans i valors de democràcia deceben
molt
aquestes actuacions en matèria de política de refugiats, que es guia per
la por, pel menyspreu dels drets humans més fonamentals i que
acabaran pagant, perquè voler crear fronteres i aixecar filats arreu
d'Europa és voler tancar els ulls a una realitat que tenen i, sobretot,
pensant en centenars de milers de famílies sirianes.

Andreu Marín (PP) manifesta:


Que algunos tienen la manía de traer al pleno cuestiones de ámbito
supramunicipal sobre las que el municipio no tiene ninguna competencia,
que no hay que engañar a los ciudadanos, porque no tienen ninguna
competencia en materia de refugiados, y que en todo caso, éste es un
tema que deberán dilucidar el gobierno central y la UE.



Que ojalá todo fuera tan sencillo de solucionar con una simple moción,
pero que forman parte de un todo compuesto por 28 estados, cada uno
con sus problemas y sus particularidades, y que ya han podido ver lo que
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ha ido sucediendo en Alemania por una mala gestión unilateral de este
fenómeno.
Rubèn Arenas (ERC), Isabel Marcuello (MES) i Joan Belda (SAeC)
s'adhereixen a la moció.
Pedro Sánchez (C's) considera molt lloable l'esperit de la moció, però que
aquestes iniciatives, si no volen que acabin tenint efectes contraris als
desitjats, és necessari que comencin amb un pla ben definit, per exemple,
saber on es posaran els refugiats que arribin, quina administració assumirà
les despeses, quins reptes plantejarà l'escolarització dels nens, la cura de
les persones grans, en què ocuparan el seu temps els adults, i que fins que
no disposin d'aquesta informació, no poden donar suport a aquesta
iniciativa.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: quinze (15) – ICV-EUiA (2), PSC (6), SAeC (3), ERC (2), MES
(1) i CiU (1)
Abstencions: cinc (5) – C's (3) i PP (2)
5. Moció d'ICV-EUiA i PSC per adherir-se a la Campanya BDS
(Boicot, Desinversions i Sancions) contra l'apartheid israelià
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Moguts/udes per la preocupació i indignació que ens genera la situació que
s'està vivint als territoris ocupats palestins i Israel, i especialment les greus
violacions dels drets humans comeses per l'Estat israelià contra la població
palestina de Gaza, Cisjordània i Jerusalem Est.
Recordant que des de l'any 1948, Israel ha annexionat el 78 per cent de la
Palestina històrica i ha facilitat la immigració i nacionalització massiva de
persones jueves mentre expulsava la població autòctona palestina i negava
el dret de retorn reconegut a la Resolució 194 de l'Assemblea General de
Nacions Unides, de més de 7 milions de refugiats palestins i palestines.
Tenint en compte que al llarg dels últims 47 anys, Israel ha mantingut
Cisjordània i Gaza sota una ocupació condemnada per les Nacions Unides,
que ha sotmès injustificadament a la població palestina a una jurisdicció
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militar, i que ha traslladat il·legalment més de 700 mil persones jueves a les
colònies que ha construït en aquests territoris, el que constitueix una
violació de la IV Convenció de Ginebra.
Recordant que la Resolució 3633 de les Nacions Unides va reconèixer el dret
a l'autodeterminació del poble palestí i el dret de retorn dels refugiats i
refugiades.
Havent denunciat en diverses ocasions els càstigs col·lectius contra la
població palestina, especialment les massacres perpetrades periòdicament
contra la Franja de Gaza, les quals van ser qualificades de crims de guerra
per organitzacions de drets humans i la comissió d'investigació de Nacions
Unides liderada per Goldstone el 2009.
Havent manifestat la nostra indignació davant els bombardejos massius
llançats per Israel a l'estiu 2014 sobre tota la Franja de Gaza, que van
deixar més de 2.200 palestins morts i desenes de milers de ferits, van
provocar la destrucció de més de 10 mil cases i de nombroses
infraestructures civils incloent hospitals, escoles i refugis de la UNRWA, el
que no ha fet sinó extremar la crisi humanitària crònica que es registra a
Gaza.
Constatar que el bloqueig inhumà imposat per Israel a la Franja de Gaza des
de fa més de set anys, asfíxia qualsevol intent de desenvolupament en
aquest territori, i que les restriccions imposades per Israel a l'entrada de
materials i equips ha impossibilitat que s'iniciés la necessitada reconstrucció
de Gaza, deixant a milers de famílies a la intempèrie entre la runa dels
edificis on es situaven les seves cases fa tan sols uns mesos.
Havent observat com des de l'agost de 2013, Israel ha accelerat el ritme de
colonització continuada de Cisjordània mitjançant la construcció de colònies,
l'ampliació de la seva xarxa de carreteres, línies de tramvia i llocs de control
militars i l'explotació il·legal de recursos naturals palestins -terra , arbres,
aigua, minerals, pesca, etc.- incloent la Vall del riu Jordà, la vora del Mar
Mort i la costa de Gaza, el que reflecteix la poca predisposició de la part
israeliana per arribar a una solució negociada del conflicte desigual entre
una potència militar i un poble desarmat.
Preocupats per l'annexió il·legal de Jerusalem Est, el creixement de la
població colona, la judaïtzació d'aquest territori ocupat, l'augment dels atacs
racistes i les violacions dels drets humans perpetrats impunement contra la
població palestina (revocacions de permisos permanents de residència,
demolicions de cases, prohibició d'activitats socials i culturals, persecució
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d'ONG, tancament d'institucions palestines, detencions administratives,
tortura i maltractaments, negació de l'accés a llocs de culte, etc.).
Recordant que el 9 de juliol 2014, es van complir 10 anys de l'Opinió
Consultiva del Tribunal Internacional de Justícia de L’Haia que va concloure
que el Mur d’Annexió construït en territori palestí ocupat és il·legal, va exigir
a Israel aturar les obres, desmantellar els trams construïts i reparar els
palestins afectats pel seu traçat, i va declarar les obligacions dels estats
tercers de no reconèixer ni prestar ajuda o assistència a la construcció o
manteniment del Mur i de les colònies, cooperar per posar fi a aquesta
situació il·legal i garantir que l'esmentada reparació fos satisfeta.
Tenint en compte que Israel imposa un sistema d'Apartheid a la població
palestina dels territoris ocupats, incloent Jerusalem, i dins de l'estat israelià
contra la ciutadania palestina - que no té els mateixos drets que els seus
homòlegs jueus, considerats nacionals-, tal com va concloure el Tribunal
Russel en la sessió de Ciutat del Cap.
Recordant que l'any 2005, la societat civil palestina va llançar una crida
global al Boicot, Desinversió i Sancions contra l'estat israelià per demanar la
fi de l'ocupació dels territoris palestins, la igualtat pels palestins i palestines
d'Israel i el dret de retorn de les persones refugiades, inspirant- se en el
moviment que va acabar amb l'apartheid sud-africà.
Tenint en compte que milers d'organitzacions a l'Estat espanyol i al món
sencer ja s'han adherit a la campanya global ciutadana antiracista i noviolenta per la llibertat, la justícia i la igualtat.
Recordant que el Relator Especial de Nacions Unides per als territoris
palestins, Richard Falk, va considerar el 2010 (A / HRC / 13/53), que el BDS
era una campanya legítima per acabar amb les violacions de drets humans i
del dret internacional.
Considerant que en el seu informe de març 2014, dit Relator Especial va
reconèixer que la majoria dels productes de les colònies israelianes en
territori palestí ocupat incloent Jerusalem Est, eren etiquetats com fabricats
a Israel, i que les institucions i empreses israelianes no solen distingir entre
assentament il·legal i territori israelià, menys a Jerusalem Est ocupat.
Preocupats/ades per les conseqüències jurídiques, econòmiques i ètiques
que podria comportar la col·laboració amb entitats israelians que tinguin
algun tipus d'activitat a les colònies israelianes situades en territori palestí
ocupat.
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Alarmats/ades per la impunitat de la qual gaudeix Israel i per la incapacitat
de la comunitat internacional de sancionar aquest estat per les seves
contínues, sistemàtiques i deliberades violacions del dret internacional
humanitari i dels drets humans dels palestins i palestines.
Convençuts/udes que un futur de pau, prosperitat i seguretat per a ambdós
pobles passa obligatòriament per una solució basada en la justícia, i que
només una pressió efectiva exercida sobre l'Estat ocupant pot portar a
respectar el dret internacional.
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal d'ICV-EUiA proposa al Ple
de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Adherir-se a la campanya global no-violenta i antiracista de Boicot,
Desinversió i Sancions (BDS) contra l'Apartheid israelià, que va ser
iniciada per la societat civil palestina l'any 2005 i adoptada per milers
d'organitzacions socials i institucions públiques al voltant del planeta.
2. Per aquesta declaració, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es
compromet a no establir conveni, contracte o acord de tipus polític,
comercial, agrícola, educatiu, cultural, esportiu o de seguretat amb
institucions, empreses i organitzacions fins que Israel no reconegui el
dret del poble palestí i acati el dret internacional, mitjançant:
1) La finalització de l'ocupació i colonització dels territoris que va ocupar
el 1967 i el desmantellament del mur de l'Apartheid.
2) El reconeixement dels drets dels palestins i palestines ciutadanes
d'Israel de la plena igualtat.
3) El reconeixement i el respecte del dret al retorn dels refugiats
palestins i palestines recollit en la resolució 242.
Per això, adoptarà els procediments tècnics de contractació i compres
apropiats per excloure’ls. No seran objecte d'aquesta exclusió, les
empreses, institucions i organitzacions israelianes que reconeixen els
drets inalienables del poble palestí, en els termes expressats a dalt.
3. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs també es compromet a no establir
cap conveni, contracte o acord de tipus polític, comercial, agrícola,
educatiu, cultural, esportiu o de seguretat amb institucions, empreses i
organitzacions que hi participen, col·laboren o treuen un benefici
econòmic de la violació del dret internacional i dels drets humans en
territori palestí o el Golan ocupats.
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4. En virtut d'aquesta declaració, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
rebrà de la Xarxa Solidària contra l'Ocupació de Palestina, el segell Espai
Lliure de Apartheid israelià, que dóna fe del seu compromís amb els
drets del poble palestí, incloent el dret a l'autodeterminació.
5. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs donarà a conèixer el segell Espai
Lliure d'Apartheid a la ciutadania inserint-lo en el seu web i publicacions,
i divulgarà la campanya entre el teixit empresarial de la comarca.
6. Fomentarà la cooperació amb el moviment BDS, articulat a escala estatal
a la Xarxa Solidària contra l'Ocupació de Palestina, i amb les
organitzacions locals que la componen, per garantir la correcta aplicació
d'aquesta moció.
7. Instarà als governs regionals i al govern central que prenguin totes les
mesures per posar fi a la complicitat que es deriven de les relacions
privilegiades que tenen amb l'Estat israelià, exigint ara la suspensió de la
compravenda d'armes.
8. Remetre aquest acord al president del Govern de l’Estat espanyol, al
president de la Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Parlament Europeu, a
l'Ambaixada d'Israel a l’Estat espanyol i Ambaixada de Palestina a l’Estat
espanyol.”
Defensa la moció Aritz García i manifesta:


Que la preocupació que els genera la situació que estant vivint els
territoris ocupats palestins i, especialment, les violacions dels drets
humans comeses per l’Estat israelià contra la població palestina de Gaza
i Jerusalem est, fa que ells cridin al respecte al dret internacional, així
com la fi de l’ocupació dels territoris de Cisjordània i Gaza, que està
inclosa a la Resolució 242 de Nacions Unides, la fi del mur ja va ser
demanada a través del Tribunal Internacional de Justícia de la Haia, en la
Resolució de 9 de juliol de 2004, per altra banda, la igualtat de drets dins
d’Israel de totes les persones sense distinció de la seva religió, origen
social o orientació sexual, com ja indica el Tribunal Russell sobre
Palestina, realitzat a Ciutat del Cap al 2010, i l’informe de l’Institut de
Drets Humans de Catalunya, dirigit pel doctor David Bondia, i per últim el
dret del retorn dels refugiats palestins com indiquen les resolucions 242 i
194 de les Nacions Unides, per tant, el que demanen és el respecte al
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dret internacional, perquè així tots els ciutadans que viuen als territoris
d’Israel i Palestina puguin tenir la mateixa igualtat legal.
Xavier Soley (CDC) diu:


Que hi estarien d'acord si es limités a condemnar les violacions que
comet l'Estat d'Israel al dret internacional, com l'ocupació dels territoris
de Gaza i Cisjordània o bé la flagrant animalada d’aixecar un mur que
separa pobles i famílies entre els territoris palestins i Israel, però que va
més enllà, afecta no només a qüestionar actuacions polítiques molt
criticables i qüestionables dels governs d'Israel, sinó que afecta
actuacions o activitats de l'activitat civil israeliana, entitats esportives,
culturals que considera que no tenen perquè estar en la línia d’aquesta
violència contra els pobles palestins.



Que també és veritat la ciutadania d’Israel ha patit llançaments de
míssils, atemptats, i per tant, en nom de Palestina o en nom d’algun
fanatisme d’alguna facció palestina també està patint aquesta situació.

Andreu Marín (PP) diu:


Que en un capítulo de la mítica serie El ala oeste de la Casa Blanca, unos
estudiantes visitan la Casa Blanca y tiene lugar una charla sobre
terrorismo con algunos asesores del Presidente Bartlet, y uno de los
estudiantes pregunta: ¿Cómo llama a una sociedad que tiene que vivir
con la idea que la pizzería donde está comiendo puede saltar por los
aires sin previo aviso? Y responde el asesor: Israel!



Que por ello, lo que los neocomunistas proponen en esta moción
antisemita es la vida al revés.



Que quieren aquellos que dan acogida a los terroristas de Hamas, en
cambio, quieren condenar, marginar, humillar a un pueblo israelí cuyas
instituciones son elegidas de forma democrática por sus ciudadanos.



Que también hablan del “apartheid” israelí. Que cree que algunos leen
algún periódico y se quedan con el titular, y si el concepto les suena
bien, lo adaptan según les conviene.



Que apartheid era el sistema de segregación racial que imperaba en
Sudáfrica con tratamientos distintos (en el ejercicio al voto, en las
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escuelas, en los transportes…) para las personas según su raza, teniendo
un predominio exclusivo la raza blanca.


Que pueden hablar de los conflictos que quieran entre Israel y Palestina,
pero ese tratamiento racial diferente no lo vee por ningún lado.



Que Israel es a día de hoy el mejor aliado de Occidente para garantizar
la paz y la seguridad internacional en Oriente Medio. Es de los pocos
territorios en la zona comprometido con el modelo de sociedad que se
entiende en Occidente.
Que le parece deleznable destinar un solo euro de dinero público a
financiar a una organización terrorista que promueve el odio hacia los
judíos.





Que si quieren condenas, que vayan a Palestina y condenen el uso que
hace Hamás de civiles como escudos humanos. Que si quieren condenas,
que rechacen a una organización que afirma que su objetivo principal es
destruir Israel. Que si quieren condenas, que exijan a Palestina que pida
perdón por los atletas israelíes muertos en Munich 72. Que si quieren
condenas, que recuerden las imágenes de palestinos echados a las calles
celebrando los atentados del 11-S en New York. Que si realmente van a
condenar algo, que piensen en los miles de israelíes que han muerto a
manos del terrorismo palestino en restaurantes, autobuses o salas de
conciertos.



Que hay una frase que resume perfectamente la situación en Oriente
Medio y la pronuncia una persona nada sospechosa de coincidir con sus
ideales políticos: Pilar Rahola: Israel quiere sobrevivir; Palestina destruir.

Antoni Vélez (ERC) manifesta:


Que els ha sorprès molt el vocabulari bel.licista i força agressiu del text i
que no els semblava coherent voler la pau, la seguretat i la justícia, i
després utilitzar paraules com apartheid o fer servir un llenguatge
agressiu, ja que no seria el més adequat si es vol construir o si es pretén
la pau, la seguretat i la justícia.



Que, tot i això, la indignació per tot el que ha passat, passa i passarà a
Palestina és compartida i hi estaran a favor.



Que d’aquesta moció que està fora de les seves competències, els ha
sorprès gratament que tant en l’exposició de motius com en els acords
s’inclou el dret a l’autodeterminació, i que els ha agradat que el PSC s’hi
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hagi adherit, ja que tant ICV-EUiA com PSC van estar en contra del 9N i
que els agrada molt que per fi hi hagi aquestes rectificacions i que poc a
poc s’accepti que el dret a l’autodeterminació no només s’ha d’aplicar a
Palestina sinó també aquí.
Isabel Marcuello (MES) diu:


Que sempre estaran en contra de qualsevol violació del dret internacional
i dels drets humans de qualsevol part del món, de qualsevol país que
estigui sotmès a aquestes situacions, sigui territori palestí, Xina, Corea
del Nord, Veneçuela o altres.

Joan Belda (SAeC) manifesta:


Que un sempre s’espera certs arguments reaccionaris però fan més mal
quan provenen de l’esquerra, que moltes vegades quan es parla d’Israel
es parla d’una societat dividida per un atzar i neguen que la mateixa
construcció de l’Estat d’Israel és fictícia, construïda en aquell moment
per aconseguir rutes de petroli, l’Estat d’Israel només té legitimitat
religiosa, no té cap altre tipus de legitimitat i ha servit sempre com a
contrapunt per aturar tots els moviments democràtics, tot i que molt
polèmics que representaven els moviments Baas, socialistes,
independentment de com han degenerat, però eren societats força més
democràtiques i força laiques i inclusives que el que hi ha ara en la zona
aràbiga.

Pedro Sánchez (C’s) diu:


Que creuen que aquesta mesura és ineficaç per canviar les polítiques
dels governs, per exemple, el bloqueig comercial de Cuba, que no ha
aconseguit acabar amb la dictadura i sí que ha contribuït a entorpir el
poble cubà, per tant, consideren que la moció planteja mesures que al
final a qui afectarà és a la població i que no tots són sionistes.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) contesta:


A Cuba no hi ha cap dictadura, sinó un altre model polític. Que el
bloqueig és una altra cosa, que aquí no estan plantejant un bloqueig,
sinó que aquells actes voluntaris de l’Ajuntament que puguin ser un
conveni-contracte que no ho faci amb el govern o empreses israelianes o
amb associacions, etc.
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Que el poble israelià s’ha de preguntar quin és el govern que suporta,
són una democràcia, voten i sempre guanyen els de l’extrema dreta que
acaben apallissant els palestins, per tant, en un món com aquest
globalitzat on els diners són els diners, no només aquestes campanyes,
també hi ha altres campanyes que l’única forma és la qüestió del boicot
comercial, que pot influir sobre els governs o canviar les polítiques, igual
que molts boicots comercials s’han fet contra altres empreses quan
utilitzen o han utilitzat mà d’obra infantil, avui les grans marques ja
procuren que no els passi això perquè és el consumidor que té una
capacitat de compra i qui pot influir en tot això.



Que li ha sobtat que MES faci referència a Veneçuela, Cuba perquè això
sempre ho feia l’extrema dreta del PP, per recordar-los que Veneçuela i
Cuba i Corea, i ho ha tret un partit que es diu d’esquerres.



Que el mur de Palestina és un aïllament total de poblacions senceres que
no poden sortir, que no poden anar als seus camps de conreu, infants
que han de recórrer 15, 20 30 o 40 Km per anar a l’escola, i que això de
tota la vida és diu apartheid.

Isabel Marcuello (MES) diu que tenen molt clar que són d’esquerres i
absolutament socialistes.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – ICV-EUiA (2), PSC (6), SAeC (3), MES (1), ERC
(2)
Abstencions: una (1) – CDC
Vots en contra: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
6. Moció de SAeC, MES, ERC, C's i PSC per crear una comissió que
elabori una guia pràctica per incloure criteris de responsabilitat
social, ètic i ambiental en la contractació pública
“La contractació pública no és cap fi en si mateixa, ni és tampoc únicament
un mitjà per a l’obtenció d’obres, prestació de serveis o adquisició de béns a
través de l’oferta econòmicament més avantatjosa. La contractació pública
és, bàsicament, una eina jurídica al servei dels poders públics per a
l’acompliment dels seus objectius fonamentals: l’interès general, la cohesió
social, la igualtat i la justícia.
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Cal l’elaboració d’una normativa que determini les clàusules socials com a
requisits a les empreses que vulguin treballar per a l'Administració. Però
mentre es fa aquesta normativa, l’actuació de l’Ajuntament al respecte és
totalment discrecional, i, per tant, és voluntat política prendre aquestes
mesures que integri aspectes socials, ètics i ambientals.
Criteris Socials
En conseqüència, mitjançant els contractes públics podem dur a terme
diversos objectius de política social, entre els quals, i a tall d’exemple, es
troben els beneficiaris següents:
•
•
•
•
•

Persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral.
Perceptores de renda mínima d’inserció
Dones víctimes de la violència de gènere.
Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents
d’institucions de protecció de menors.
Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però
que es trobin, segons el parer del Serveis Socials, en situació de risc
d’exclusió social...

D’acord amb allò que estableix la vigent legislació de contractes, els òrgans
de contractació hauran de reservar la participació en el procés d’adjudicació
de determinats contractes d’obres, subministraments i serveis a les entitats
descrites a continuació :
•
•
•

Centres especials de treball.
Empreses d’inserció.
Entitats sense afany de lucre la finalitat de les quals sigui la integració
laboral o social de persones en risc d’exclusió social.

Criteris ètics
Considerem imprescindible que les empreses adjudicatàries de serveis
municipals segueixin uns criteris clars en sostenibilitat i especialment en
unes condicions laborals justes. En aquest àmbit creiem que són
imprescindibles condicions com:
•
•
•

Retribucions per sobre el sou mínim interprofessional (SMI) (caldria
mirar convenis existents).
Percentatge de contractes indefinits (evitant empleats provinents
d’ETT, etc.).
Torns de treball en horaris raonables, si quelcom es pot fer de dia i no
en festius, doncs millor, per conciliar vida laboral i familiar.
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•
•
•

•
•
•
•

Torns i condicions d’hores extres i vacances raonables.
Equipaments de protecció de qualitat per sorolls, gasos, cops,
ergonomia, condicions meteorològiques pels empleats.
Incloure clàusules que assegurin l’equiparació de la retribució i la
presència de dones i homes en les empreses adjudicatàries de
contractes i serveis municipals.
Pla d’igualtat.
Pla de formació del personal.
Incorporació de mesures de conciliació entre la vida personal, laboral i
familiar.
Incloure clàusules d’integritat en la contractació, denegant
automàticament el concurs a totes aquelles empreses que tinguin
sentències que demostrin que han participat en delictes fiscals, de
finançament il·lícit a partits polítics i en delictes de corrupció.

Criteris ambientals
Compromís d’execució del contracte sota estàndards certificats de
Responsabilitat Social de les empreses.(SGE21,SA8000,... o equivalents).
L’adquisició de béns i serveis en què no només es tenen en compte criteris
econòmics i tècnics, sinó també ambientals i socials. Consultant sistemes
d’ecoetiquetatge (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de Catalunya).
D'aquesta manera s'aconsegueix adquirir productes i serveis respectuosos
amb el medi ambient.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paper reciclat
Maquinari informàtic
Lluminària
Productes d’higiene i neteja
Mobiliari
Mobiliari urbà
Vestuari
Vehicles turismes (elèctrics, híbrids)
Camions de recollida de residus

En base a aquests arguments, els grups municipals de Sant Adrià en Comú,
Moviment d’Esquerres, Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans i PSC
proposen al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
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1. Crear una comissió, en un termini màxim de 6 mesos, que elabori un
protocol d’actuació per a la inclusió de criteris de responsabilitat social,
ètica i ambiental en la contractació pública, formada pels responsables
tècnics de compres i contractació, i per representants dels sindicats.
Aquesta comissió té l’encàrrec d’elaborar un protocol que estableixi els
criteris socials i ambientals que s’han de complir en la contractació
pública municipal. Disseny de plecs i/o ordenances tipus, amb
incorporació de clàusules socials i ambientals.
2. La comissió examinarà els contractes vigents per tal de renegociar les
clàusules socials, ètiques i/o ambientals a mesura que vagin expirant.
3. Establir un pacte d’integritat, d’obligat compliment, en la contractació
pública. Fent una signatura entre l’Ajuntament i qualsevol licitador d’un
contracte públic on hi hagi el compromís tàcit de complir amb tots els
acords de la guia que finalment sigui aprovada.
4. Donar compte al Parlament i a la Generalitat de Catalunya del
compliment del conveni per a l’impuls de la incorporació de clàusules
socials en la contractació de la Administració Pública Local.
5. Informar d’aquests acords a les entitats i associacions del tercer sector
de Sant Adrià de Besòs per tal que puguin participar i ser beneficiaris
d’aquesta proposta i a la representació sindical de l’Ajuntament (Junta de
Personal i Comitè d’empresa).”
Defensa la moció Joan Belda (SAeC) manifesta:


Que la contractació pública no és cap fi en si mateixa, ni és tampoc
únicament un mitjà per a l’obtenció d’obres, prestació de serveis o
adquisició de béns a través de l’oferta econòmicament més avantatjosa.
La contractació pública és bàsicament, una eina jurídica al servei dels
poders públics per a l’acompliment dels seus objectius fonamentals:
l’interès general, la cohesió social, la igualtat i la justícia.



Que cal l’elaboració d’una normativa que determini les clàusules socials
com a requisits a les empreses que vulguin treballar per a
l'Administració, però que mentrestant es fa aquesta normativa, l’actuació
de l’Ajuntament sobre això és totalment discrecional i, per tant, és
voluntat política prendre aquestes mesures que integri aspectes socials,
ètics i ambientals.
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Que, pel que fa als criteris socials, mitjançant els contractes públics
poden dur a terme diversos objectius de política social, entre els quals, i
a tall d’exemple, es troben els següents
•
•
•
•
•



Que, d’acord amb allò que estableix la vigent legislació de contractes, els
òrgans de contractació hauran de reservar la participació en el procés
d’adjudicació de determinats contractes d’obres, subministraments i
serveis a les entitats descrites a continuació :
•
•
•



Persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral.
Perceptores de renda mínima d’inserció
Amb discapacitat reconeguda
Dones víctimes de la violència de gènere
Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents
d’institucions de protecció de menors

Centres especials de treball.
Empreses d’inserció
Entitats sense afany de lucre la finalitat de les quals sigui la integració
laboral o social de persones en risc d’exclusió social

Que, pel que fa als criteris ètics, consideren imprescindible que les
empreses adjudicatàries de serveis municipals, segueixin uns criteris
clars en sostenibilitat i especialment en unes condicions laborals justes, i
en aquest àmbit creuen que són imprescindibles condicions com:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retribucions per sobre el sou mínim interprofessional (SMI) (caldria
mirar convenis existents).
Percentatge de contractes indefinits (evitant empleats provinents
d’ETT, etc).
Torns de treball en horaris raonables, si quelcom es pot fer de dia i no
en festius, doncs millor, per conciliar vida laboral i familiar.
Torns i condicions d’hores extres i vacances raonables.
Equipaments de protecció de qualitat per sorolls, gasos, cops,
ergonomia, condicions meteorològiques adverses per als empleats
Incloure clàusules que assegurin l’equiparació de la retribució i la
presència de dones i homes en les empreses adjudicatàries.
Pla d’igualtat.
Pla de formació del personal.
Incorporació de mesures de conciliació entre la vida personal, laboral i
familiar.
Incloure clàusules d’integritat en la contractació, denegant
automàticament el concurs a totes aquelles empreses que tinguin
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sentències que demostrin que han participat en delictes fiscals, de
finançament il·lícit a partits polítics i en delictes de corrupció.


Que, pel que fa a criteris ambientals, l’adquisició de béns i serveis en què
no només es tenen en compte criteris econòmics i tècnics, sinó també
ambientals i socials i d'aquesta manera s'aconseguiria adquirir productes
i serveis respectuosos amb el medi ambient, com ara paper reciclat,
maquinari informàtic, lluminària, vestuari, vehicles turismes, camions de
recollida, etc.

Xavier Soley (CDC) diu que s’hi adhereix però que espera que no quedi en
paper mullat, perquè si es prenen seriosament aquesta moció, implicarà una
gran tasca pels equips municipals i això s’ha de tenir en compte, perquè es
pot tenir una molt bona moció però que els quedi amb paper mullat.
S’aprova per unanimitat.
7. Moció de SAeC, ERC i C'S per protegir la fauna i la flora autòctona
del riu Besòs
“Considerem que durant els darrers anys la situació del riu Besòs ha millorat
substancialment, deixant enrere l'època en què va ser un dels rius més
contaminats d'Europa i convertint-se en l'actualitat en un espai de riquesa
natural molt valuós per al municipi, amb presència de diversos tipus de
peixos, ocells, rèptils i petits mamífers entre la vegetació que creix als
costats del riu. La vegetació que creix als costats del riu, tanmateix, serveix
a aquests animals com a guarida, així com a lloc on preparar nius i caus.
D'igual forma també afavoreix la presència d'aranyes i altres insectívors que
ajuden a reduir la població de mosquits.
Davant aquests fets i conscients de la importància que té per a la ciutat
l'ecosistema del riu Besòs, considerem necessari protegir-lo.
Els grans esforços posats en la millora de la qualitat de l'aigua han tingut
resultats molt positius, però ara es fa necessari fer un pas més enllà per
recuperar el nostre riu. és important donar prioritat a la conservació i
afavorir l'expansió de les espècies animals i vegetals del litoral del riu Besòs.
Aquesta protecció no ha d'entrar en conflicte amb l’ús lúdic que els veïns de
Sant Adrià fan del Parc del Litoral, al contrari, considerem que es poden
complementar, afavorint, per exemple, activitats com l’ornitologia o
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jornades educatives sobre el medi ambient. Tanmateix la zona dedicada a
activitats esportives i d'esbarjo continuarà sent prou gran com per satisfer
sobradament les necessitats de tots els veïns i veïnes.
Atenent aquestes consideracions, els grups municipals de Sant Adrià En
Comú, Esquerra Republicana de Catalunya i Ciutadans proposen al Ple de
l'Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Convocar la Comissió de Seguiment del Consorci de Besòs i proposar
estudiar la possibilitat, dins del nou Pla d’usos que té pendent d’elaborar,
d’ampliar la zona de pas restringit a tot el delta a partir de la via del tren
fins al mar i a quatre metres i mig dels marges del riu en tot el seu
recorregut dins el terme municipal.
3. Demanar que se senyalitzi de forma clara les zones restringides.
4. Un cop canviat el Pla d’usos, limitar al mínim necessari totes les
intervencions dels equips de manteniment dins aquesta zona, així com
fer-les en tot moment assessorades per un expert i amb la conservació
de l'ecosistema com a principal prioritat.
5. Demanar a la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
que iniciï els tràmits per catalogar i protegir la zona.
6. Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona, al Consorci del
Besòs i a tots els grups polítics municipals representats dins el Consorci
del Besòs.”
Defensa la moció Joan Belda (SAeC) diu:


Que durant els darrers anys la situació del riu Besòs ha millorat
substancialment, que han deixat enrere l'època en què va ser un dels
rius més contaminats l’han convertit en l'actualitat en un espai de
riquesa natural molt valuós per al municipi, amb presència de diversos
tipus de peixos, ocells, rèptils i petits mamífers entre la vegetació que
creix als costats del riu.



Que la vegetació que hi creix als costats del riu tanmateix serveix a
aquests animals com a guarida, així com a lloc on preparar nius i caus i
també afavoreix la presència d'aranyes i altres insectívors que ajuden a
reduir la població de mosquits.
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Que, davant aquests fets i conscients de la importància que té per a la
ciutat l'ecosistema del riu Besòs, consideren necessari protegir-lo.



Que els grans esforços posats en la millora de la qualitat de l'aigua han
tingut resultats molt positius, però que ara es fa necessari fer un pas
més enllà per recuperar el riu, per tant, és important donar prioritat a la
conservació i afavorir l'expansió de les espècies animals i vegetals del
litoral del riu Besòs, perquè la zona de miratge no es limita únicament al
delta, s’escampa per tota la riba.



Que aquesta protecció no ha d'entrar en conflicte amb l’ús lúdic que els
veïns de Sant Adrià fan del Parc del Litoral, sinó que
es poden
complementar, afavorint, per exemple, activitats com l’ornitologia o
jornades educatives sobre el medi ambient, i que la zona dedicada a
activitats esportives i d'esbarjo seguiria sent prou gran com per satisfer
sobradament les necessitats de tots els veïns i veïnes.

S’aprova per unanimitat.
L’alcalde diu que els punts 8 i 12 es fusionen en una sola moció i es faran
dues votacions una per al acord 1 i una altra per l’acord del 2 a 5.
8. Moció de SAeC i ERC sobre el deute de la Generalitat amb
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
“A 29 de febrer de 2016 la Generalitat de Catalunya acumula un deute amb
l’Ajuntament de Sant Adrià de 2.883.469,66€ en concepte de Llei de barris i
Fons de cooperació local.
De la Llei de barris (Llei 2/2004, millora de barris, àrees urbanes i vil·les)
s’acumulen 1.991.259,64€ procedents d’aportacions no satisfetes durant els
anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. La Llei de barris va ser aprovada el 4
de juny de 2004 i desenvolupada en el DECRET 369/2004, de 7 de
setembre de 2004. El seu objectiu era i és la transformació urbanística, la
rehabilitació d’edificis, la supressió de barreres arquitectòniques, l’equitat de
gènere i la millora de les condicions econòmiques i socials de la població. És
a dir, millora de la cohesió social i el desenvolupament econòmic en barris
on, per les seves característiques, requereixin una atenció especial per part
de l’Administració. Per això, la Generalitat va crear un fons de col·laboració
institucional i financera amb els municipis que elaboressin projectes dins del
marc de la llei. Projectes on també quedarien definides la repartició de
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responsabilitats d’acord a la mateixa llei. D’aquest projectes executats i
pendents de reconeixement per part de la Generalitat hi ha obres
urbanístiques com la urbanització dels carrers Andreu Vidal i Monges (2011)
o l’aportació per a la construcció del mercat municipal (2012-2014). Però
també hi ha programes socials com el Programa de foment d’iniciatives
empresarials amb col·lectius de difícil inserció al mercat laboral o com el
Programa d’intervenció en medi obert pe joves amb risc entre d’altres.
En relació amb el Fons de cooperació local de Catalunya el deute acumulat
puja a 892.210,02€ corresponent a l'impagament de anys 2013 (resolució
GRI/1002/2014), 2014 (resolució GRI/1178/2014) i 2015 (resolució
GRI/2288/2015). El Fons de cooperació local de Catalunya és un fons
dinerari establert per dotar de recursos alguns dels governs locals de
Catalunya i fer-los partícips dels ingressos de la Generalitat.
Des del municipi de Sant Adrià de Besòs som perfectament coneixedors que
la situació financera de la Generalitat de Catalunya és extremadament
delicada a conseqüència de la crisis i la no-actualització del sistema de
finançament per part de l'Estat. Aquests fets estan provocant serioses
dificultats financeres a la Generalitat, amb tot el que això representa. Això
no obstant, el nostre municipi es veu amb l'obligació i el deure de cara als
seus ciutadans de reclamar el deute que la Generalitat aquests darrers anys
ha anat generant amb Sant Adrià de Besòs.
Atès que hi ha certs dubtes a l’hora de formalitzar reconeixement de deutes
i cobraments quan passen 5 anys.
Atesa la complicada situació econòmica de la Generalitat de Catalunya que,
per tal de finançar el seu dèficit, ha d’acudir al FLA (Fons de Liquiditat
Autonòmica). I que aquest fons de liquiditat funciona com un préstec
impulsat pel govern d’Espanya que caldrà tornar i amb interessos.
I atès que per a què es puguin rebre diners del FLA per a un determinat
concepte cal que aquest hagi estat reconegut.
Per tot això, els grups municipals de SAeC, ERC i MES proposen al Ple de
l'Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Instar el Govern de l’Estat espanyol a complir amb els deutes pendents
contrets amb la Generalitat de Catalunya i al ferm compromís de pal·liar
el dèficit fiscal amb partides pressupostàries explícites en el següent
pressupost.
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2. Instar la Generalitat de Catalunya a fer efectiu el reconeixement de tot el
deute amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Fer un pla de pagament
per a tots els conceptes, prioritàriament abans de la finalització del 2016,
perquè aquest es faci efectiu al més aviat possible en els propers anys.
3. Requerir a la Generalitat de Catalunya i al Govern d'Espanya que, en cas
que no pugui fer front abans de la finalització del 2016 als pagaments
indicats, procedeixi dins de l’any actual a dotar una aplicació
pressupostària a fi de reconèixer formalment el deute total a favor dels
ajuntaments a fi que aquests puguin aplicar els criteris comptables
marcats per la Sindicatura de Comptes i puguin fer constar en els seus
comptes els deutes pendents de cobrar.
4. En cas que no es rebi contestació per part de la Generalitat abans del 30
de novembre, instar els Serveis Jurídics de l’Ajuntament a prendre les
accions legals que convinguin per requerir judicialment el pagament dels
deutes reals, impagats i/o no reconeguts, que la Generalitat té amb
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
5. Traslladar aquesta resolució al president del Govern espanyol, al Ministeri
d’Hisenda, al Congrés dels Diputats i al seu president, a la totalitat dels
grups del Congrés de Diputats, al Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, a la totalitat dels
Grups del Parlament de Catalunya i a la Presidència del Parlament. I que
els partits que conformen els grups municipals que hi estan a favor i que
compten amb representació al Parlament de Catalunya, defensin aquesta
demanda en el Parlament.”
Defensa el primer punt de la la moció Rubèn Arenas (ERC) i manifesta:


Que aquesta moció es va presentar el mes passat però ERC no hi estava
d’acord i van decidir donar-se un mes per poder negociar. Que ells han
fet un gran esforç per estar en l’acord, mentre que altres no ho han fet,
simplement s’hi han negat, que han fet fins a tres redactats diferents per
intentar assolir aquest acord de ciutat. Que ERC no només vol el consens
sinó també hi treballen.



Que en alguna ocasió han notat certa deslleialtat a l’hora de presentar la
moció, és a dir, per intentar que ells no tinguessin el marge de maniobra
que volien tenir per acabar amb una negociació en què tots s’acabin
posant d’acord.
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Que no entenien que es reclamés a la Generalitat que pagués però que
no s’expliqués que si no paga és perquè es troba en situació d’asfíxia
econòmica que no li permet, i en això també té part de responsabilitat
l’Estat espanyol i és per això que el primer punt era innegociable, encara
que s’hagués de votar per separat, perquè no es pot dir que la
Generalitat no paga perquè no vol i que per això volien arribar a un
acord, ja que no volen negar que la Generalitat té un deute amb
l’Ajuntament, però que s’ha de dir tota la veritat.

Defensa la resta de punts de la la moció Marc Alloza (SAeC) i manifesta:


Que és veritat que la negociació ha estat complicada i hi ha hagut una
generositat dels grups municipals per tirar endavant aquests acords, i
que els assegura que la propera vegada ho faran millor i presentaran les
mocions amb més antelació,per poder treballar-les més calmadament i
amb més tranquil.litat.



Que volien buscar la unitat de tots els grups per llançar un missatge a la
ciutadania que per molt que pensin diferent són capaços de trobar el
màxim a la cerca del bé comú.



Que creien que era adequat presentar la moció ara perquè, primer, des
de 2011 hi ha una partida que no està reconeguda i hi ha dubtes de com
gestionar aquest deute, i segon perquè la Generalitat ha hagut de
demanar prestats uns 7.250 M€ al FLA, que principalment aniran a pagar
deute reconegut, i el de Sant Adria no ho està, perquè cal dir que aquest
FLA és un préstec que després s’ha de tornar amb interessos, és a dir,
fer pagaments amb préstecs vol dir que després s’ha de tornar d’una
altra manera.



Que com que s’estan discutint ara els pressupostos de la Generalitat creu
que és un bon moment per introduir aquest deute i veure com es podia
gestionar.



Que agraeix a tots els grups la seva participació.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:


Que el deute de la Generalitat no és d’ara, ja havien aprovat mocions a
favor que els paguessin el deute i malauradament no hi ha hagut una
resposta tant amb el govern anterior com amb l’actual.
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Que alcaldes metropolitans han valorat la possibilitat de fer una
demanda sobre el deute.



Que el que hauria de fer la Generalitat és començar a pagar a aquest
municipi que té la renda per càpita més baixa de l’Àrea Metropolitana,
que té un atur per sobre de la mitjana, per tant, creu que a aquesta
moció li falta això demanar a la Generalitat que apliqui criteris en relació
a la situació de cada municipi, que no és el mateix Sant Cugat o
Barcelona, que municipis com Sant Adrià o Santa Coloma.

Pedro Sánchez (SAeC) diu:


Que en aquest primer punt s’oposen perquè consideren que no es pot
comparar un deute com el de la Generalitat que es correspon a uns
compromisos de despesa amb un suposat deute que neix del desig de
poder mantenir una despesa per fer una gestió basada en la construcció
d’un nou país enlloc de dedicar-se a gestionar el país de veritat.

Rubèn Arenas (ERC) respon:


Que ha posat l’exemple de Barcelona perquè si ells, que són els més
poderosos, no ho fan sinó que opten per una altra via, també ho podien
fer a Sant Adrià, per tant, potser la moció hauria d’haver anat
encaminada a fer que l’alcalde es reuneixi am el president de la
Generalitat i que puguin arribar a un acord i a reconèixer el deute.



Que no és un suposat deute, el Ministeri d’Hisenda ha reconegut que hi
ha un dèficit de fiscal de 4 mil milions d’euros.



Que si Catalunya pogués recaptar els seus impostos, probablement la
situació seria molt diferent.



Que Catalunya no té capacitat per anar als mercats internacionals a
endeutar-se, ho ha de fer via Estat espanyol de manera obligatòria,
l’Estat espanyol s’està finançant al 0%, i en canvi diu que cap al 2016
l’interès del FLA serà del 0,35%, amb la qual cosa s’està lucrant d’uns
diners que recapta dels ciutadans en un 25% dels impostos que recapten
a l’Estat, per tant, li sembla que no poden fer tripijocs, que la situació en
la qual està la Generalitat la responsabilitat és de l’Estat espanyol, amb
una llei de finançament que s’hauria d’haver reformat l’any 2014.
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Pedro Sánchez (C’s) diu que per a ells comparar balances fiscals amb deute
és com dir que hi ha un dèficit fiscal entre Pedralbes i Sant Adrià i que
Pedralbes té un deute amb Sant Adrià, i no és el mateix.
Jesús A. García (PP) dice que está de acuerdo con Oriol Junqueras que entre
ir a pedir a los mercados internacionales que estará ahora la deuda de la
Generalitat en el bono basura, por lo cual no sabe lo que podrían pedir de
interés, pero que un 0,35% ha sido bastante inteligente.
Sobre la resta de punts:
Xavier Soley (CDC) diu que agraeix la predisposició de SAeC de poder
arribar a un acord i que hagi tingut en compte les seves aportacions.
Filomena Cañete (PSC) també agraeix que hagin tingut en compte les seves
esmenes. Que una de les insistències de l’equip de govern és poder acabar
cobrant i que es reconegui el deute.
Se sotmet a votació el primer acord i queda aprovat de la manera següent:
Vots a favor: quinze (15) – SAeC (3), ERC (2), MES (1), PSC (6), ICV-EUiA
(2) i CDC (1)
Vots en contra: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)

Els acords del 2 al 5 s’aproven per unanimitat.
9. Moció de C's per convocar un concurs d'idees per a la parcel.la E
del sector de la Catalana
“Antecedents
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs és titular, al sector de la Catalana, de
la finca E, de 17.519,84 m2, qualificada al PGM com a Sistema
d'Equipaments Comunitaris de nova creació.
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Segons l'article 212 del PGM, els sòls destinats a equipaments comunitaris
amb les edificacions, instal·lacions i altres accessions o serveis sobre
aquests sòls, es classifiquen en els tipus següents:
a) Equipaments docents.
b) Equipaments sanitaris-assistencials. Centres sanitaris assistencials i
geriàtrics.
c) Equipaments culturals i religiosos.
d) Equipaments esportius i recreatius.
e) Equipaments de proveïment i subministraments. Escorxadors,
mercats i altres centres de proveïment, sempre de titularitat pública,
encara que de possible gestió privada, i àrees de servei.
f) Equipaments tècnics administratius i de seguretat.
Atès que, fins aquest moment, l'única iniciativa per instal·lar un equipament
consisteix en un camp de rugbi que té el seu origen en una proposta de
l'Ajuntament de Barcelona i no es tracta d'una demanda veïnal.
Atesa la manca d'equipaments del barri de la Catalana i la necessitat que
siguin els veïns del barri els qui expressin les seves prioritats quant a
equipaments.
El Grup Municipal de Ciutadans proposa al Ple de l'Ajuntament que adopti el
següent
ACORD:
Convocar un concurs d'idees al barri de la Catalana respecte a l'equipament
que haurà d'ocupar la finca «E» del sector de la Catalana. Les bases del
concurs d'idees hauran de preveure que la valoració de les propostes
prenguin en consideració la seva viabilitat econòmica i sostenibilitat.”
Defensa la moció Pedro Sánchez (C’s) i manifesta:


Que l’Ajuntament és titular del sector de la Catalana d’una finca
qualificada com a sistema d’equipaments comunitaris de nova creació i
els usos als quals es podria destinar, d’acord amb el PGM, són
equipaments docents, equipaments sanitaris assistencials, centres
sanitaris assistencials i geriàtrics, equipaments culturals i religiosos,
equipaments esportius i recreatius, equipament de proveïment i
subministrament com ara escorxador, mercat, etc., equipaments tècnics
administratius i de seguretat, i que ja que en aquest moment l’única
iniciativa per instal.lar un equipament consisteix en un camp de rugbi i
aquesta iniciativa té origen en una proposta de l’Ajuntament de

43

30.03.2016

Barcelona, consideren que seria adequat donar veu als veïns del barri
per proposar idees en relació a què és que es podria posar en aquest
terrenys.


Que qualsevol cosa que hi vulguin posar s’haurà d’analitzar i de veure
que sigui viable econòmicament i que sigui sostenible, és a dir, que un
cop construïda que es pugi mantenir en servei al llarg del temps.

Isabel Marcuello (MES) diu:


Que estan a favor del concurs d’idees, encara que s’haurien de perfilar
algunes coses més i l’hi faran arribar alguna proposta més endavant.

Joan Belda (SAeC) diu que hi havia la proposta d’alleugerar els plens fentlos sense tantes mocions, i que creu que si tiren endavant i hi ha un
compromís que a final de legislatura estiguin tots els consells de barri,
mocions d’aquest tipus ja no caldran, perquè aquell serà l’espai per debatre
aquest tipus d’idees.
S’aprova per unanimitat.
10. Moció d'ERC per tal que el lloc web i les adreces de correu de
l'Ajuntament adoptin el domini “.cat”
“La consecució d'un domini propi de primer nivell d’Internet (TLD) ha estat
des de fa anys una aspiració de la comunitat internauta catalanoparlant. En
la mesura que Internet influeix cada cop més en l'activitat econòmica, social
i cultural de tots els col·lectius humans, es fa evident la necessitat que la
nostra llengua i la comunitat humana que l’empra tinguin una presència
pròpia a la xarxa, així com que aquesta presència sigui fàcilment
identificable.
La Fundació puntCAT, formada per entitats que volen ser una associació
representativa de la societat civil catalana i que reflecteix la voluntat de la
comunitat de llengua i cultura catalanes de ser identificada a internet amb
domini propi, va presentar el 16 de març de 2004 a la Internet Corportion
For Assigned Names and Numbers (ICANN) la candidatura per obtenir el
domini ".cat".
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Aquest domini es va aconseguir el 16 de setembre de 2005. La seva
aprovació per part de la ICANN va suposar que, des de llavors, la comunitat
cultural i lingüística catalana disposi d’un domini propi a Internet.Ens els
gairebé 11 anys de vigència del domini “.cat”, que gestiona la Fundació
puntCAT, s’han inscrit més de 90.000 registres.
Sota aquest domini es poden registrar les pàgines web d’aquelles entitats,
empreses i persones que s’expressin en llengua catalana i/o es dediquin al
foment de la cultura catalana.
Per això, atès que la ICANN va autoritzar el divendres 16 de setembre de
2005 la creació del domini “.cat” per a la comunitat cultural i lingüística
catalana a la xarxa.
Atès que el nou domini pot ser utilitzat per qualsevol institució, empresa, o
particular que formi part de la comunitat cultural catalana.
Atès que aquest domini pot ser, doncs, un punt de trobada comú per a les
pàgines web que ara usen dominis diversos (“org”, “.net”, “.es”). Atès que el
“.cat “ és un domini més intuïtiu i més utilitzat per les administracions
públiques a Catalunya.
Atès que el domini “.cat” ja és propietat de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs i que, per tant, no haurà de fer cap inversió, sinó l'abocament de la
web “.net” al nou domini “.cat”.
Entenent que la substitució no es podrà realitzar de forma immediata, sinó
que necessitarà passar els tràmits preceptius per a la incorporació d’aquest
nou domini.
Per tot això, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en el seu conjunt (empreses
participades, consorcis, fundacions, patronats) afegirà el domini “.cat”
als llocs web municipals, esdevenint aquest el domini de referència en la
presència del consistori a la xarxa.
2. Paral·lelament, es facilitarà la incorporació del domini “.cat” a les adreces
electròniques dels treballadors, treballadores i càrrecs electes
municipals.
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3. Donar trasllat d’aquests acords a tots els grups del Parlament, a la
Generalitat de Catalunya, a les associacions municipalistes de Catalunya i
a la Fundació puntCAT.”
Defensa la moció Rubèn Arenas (ERC) i diu:


Que la consecució d’un domini de primer nivell al món, com el .cat, ha
estat una fita rellevant i que l’administració més propera al ciutadà s’hi
adhereixi els sembla important.



Que els va sorprendre saber que l’Ajuntament ja tenia comprat aquest
domini i no han entès perquè no s’ha fet un bolcat.



Que, encara que són conscients que implica una gran tasca, sense posar
un termini de temps, demanen que es faci, perquè l’Ajuntament ha de
donar exemple.

Andreu Marín (PP) manifesta:


Que echo de menos una justificación en términos de eficiencia o de
ahorro económico en los servidores, pero, viendo que la única
motivación es el tema identitario, su voto será en contra.

Pedro Sánchez (C’s) diu que consideren consideren que, des d’un punt de
vista identificatiu, l’extensió .net no significa res, mentre que la .cat, com a
Administració local, és molt més correcte.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – ERC (2), PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA
(2), MES (1) i CDC (1)
Vots en contra: dos (2) - PP
11. Moció D'ERC i PP de declaració política sobre el servei de
rodalies de Catalunya
“El 15 de desembre passat, l’enèsim robatori de cable a les instal·lacions
d'Adif va tornar a provocar caos en el servei de Rodalies de Renfe, que va
afectar 60.000 persones, que van veure com quedava inutilitzada la R8 i
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patiren retards les R2 Nord i la R11. En total, 200 trens es van veure
afectats, una de cada cinc freqüències diàries a Catalunya.
El 9 de febrer, un incendi al subsòl de Barcelona va tornar a desencadenar el
caos. El fum als túnels va provocar el pànic i va interrompre la circulació del
nucli ferroviari de la capital catalana. Unes 100.000 persones es van veure
afectades.
Una altra problemàtica són els constants retards del sistema de Rodalies.
Així, mentre que a Ferrocarrils de la Generalitat o al Metro de Barcelona la
puntualitat assoleix un valor del 99%, a Renfe Rodalies només arriba al
94%, i encara sense tenir en compte com a retards els inferiors als 15
minuts. A més hi ha també altres problemes afegits com són, en alguns
casos, la dificultat d’accessibilitat de les persones amb problemes de
mobilitat o amb cotxes de nens.
L'1 de gener de 2010, el Ministeri de Foment va traspassar a la Generalitat
els serveis de Rodalies, tal com s'establia a l'Estatut, encara que amb dos
anys de retard. El Govern de Catalunya va assumir la gestió dels trens
(horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als usuaris) i del personal.
La titularitat de la infraestructura, però, va seguir en mans d'Adif, l'empresa
pública que depèn de Foment i que té com a objectiu la construcció de línies
de ferrocarril i la gestió de la seva explotació. El Ministeri es reservava la
responsabilitat sobre vies, estacions i andanes. A més, Renfe es va mantenir
com l'empresa que operava el servei.
L’any 2010 el govern de l’Estat va aprovar un Pla de Rodalies que preveia
una inversió en millores de 4.000 milions d’euros, però no se n’ha invertit
encara ni un 10%. L’any 2013, després de quatre accidents importants de
trens en menys de tres anys, l’Estat es va comprometre a invertir 306
milions abans del 2016 per fer microcirurgia a la xarxa de Rodalies, sobretot
en els aspectes de seguretat. Un any després el Ministeri només ha executat
el 2 % dels 306 milions que es van acordar el 2013 per a actuacions
prioritàries i que s'haurien d'haver materialitzat el 2015, el compromís s’ha
dilatat fins al 2018, i els 152 milions previstos per invertir el 2015 es van
convertir en 30 en el redactat dels pressupostos de l’Estat. En aquest sentit,
per exemple, cal destacar que la major part dels 395 furts de cable de coure
que han patit les línies de rodalies els darrers anys han estat facilitats per la
mala execució de la seva col·locació, en cables estesos per la superfície del
balast, a la vista dels malfactors, o en arquetes i cunetons sense tapes o
amb tapes d’obertura fàcil. En definitiva, no s’han fet obres de protecció del
cablejat que garanteixin una mínima protecció contra el furt.
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El problema real, però, és que Renfe només és responsable del 30% de les
incidències de Rodalies i la resta són culpa de la infraestructura, és a dir,
d’Adif, però tal com es va fer el traspàs de la gestió, el Govern de Catalunya
només té potestat per sancionar Renfe, però no Adif.
En tot cas, les estadístiques comparatives entre Renfe Rodalies, els
Ferrocarrils de la Generalitat i el Metro de Barcelona demostren que quan la
gestió de vies, estacions, andanes, trens i servei estan unificades, i en mans
d’una unitat de gestió pròxima al ciutadà que serveixen, el servei públic al
ciutadà és més eficient. Urgeix, per tant, l’assumpció plena de tot el servei
de Rodalies de Catalunya per una única autoritat catalana, que assumeixi la
titularitat de les infraestructures ferroviàries i de la unitat de gestió que,
dins de l’empresa pública Renfe, s’ocupa de gestionar el servei de rodalies,
així com els recursos i finançament que faci possible la prestació d’un servei
de qualitat.
A Sant Adrià de Besòs tenim un conflicte obert amb Adif, ja que a les vies
del tren que traspassen la nostra població, i sobretot al seu voltant, per
manca de manteniment i desinterès de la pròpia empresa, s’han anat creant
abocadors incontrolats, que no només danyen de forma considerable la
imatge del nostre municipi, sinó que van més enllà i creen problemes de
salut i mediambientals en el nostre entorn ja de per si degradat en aquest
aspecte. Tanmateix, persones en situacions de droga dependència es
punxen en els vorals de les vies en no existir tancat, amb el perill
conseqüent d’atropellament que existeix.
A dia d’avui, el propi Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha hagut de portar
a l’empresa Adif als tribunals per tal que dugui a terme la seva
responsabilitat en la neteja i manteniment dels entorns de la via del tren.
Els republicans entenem que el transport públic i la mobilitat són drets de la
ciutadania i, per tant, cal potenciar des de les institucions públiques la
mobilitat sostenible, i en aquest cas, protegir i mantenir en un estat
acceptable els entorns de les pròpies infraestructures. S’ha d’entendre que
el tren és utilitzat per milers d’adrianencs i adrianenques cada dia per anar
als seus llocs de treball, i per tant s’ha de garantir una puntualitat i un
servei de primer ordre, així com un impacte el menys nociu possible en el
nostre territori, que ja està suportant molts altres elements contaminants.
És un escàndol de proporcions majúscules que una empresa pública hagi de
ser denunciada per una administració pública per no realitzar allò que els
pertoca, i que una empresa “pública” sigui la responsable directa de
problemes de neteja i mediambientals greus a la nostra població. Aquestes
actituds i formes de fer per part d’aquesta empresa “pública” estatal són
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una demostració de la incapacitat manifesta per tal de donar compliment a
serveis i drets com és el de la mobilitat i poder viure en un entorn
sostenible.
Ha arribat el moment que, com queda demostrat per les dades i més enllà
del dubte raonable, la Generalitat pugui assumir la gestió de Rodalies i, per
tant, es puguin solucionar els problemes que d’altra manera no es
solucionen mai i, en tot cas, acaben en processos judicials però amb
abocadors incontrolats al nostre municipi de forma permanent.
Per aquest motiu, els grups municipal d'ERC i PP presenten aquesta
Declaració política i proposen que el Ple de l'Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1. Instar un procés de diàleg entre el Govern de l’Estat i el Govern català
per tal de fer efectiu el traspàs del servei de rodalies i regional al Govern
de Catalunya, incloent-hi les vies, estacions, infraestructures, material
mòbil, unitat empresarial de gestió, així com una reforma del model de
finançament que permeti una prestació del servei de major qualitat i la
realització de totes les inversions necessàries que a data d’avui no s’han
realitzat per part d’Adif.
2. Demanar al Govern de la Generalitat que, un cop assumeixi aquest
servei, realitzi un pla de contingència que resolgui les mancances de la
infraestructura de Rodalies i un pla de gestió que elevi l’estàndard de
prestació del servei de Rodalies als que actualment ofereixen el Metro o
els FGC.
3. Demanar al Govern de la Generalitat que empri tots els recursos i
esforços possibles en millorar la qualitat del servei d’informació als
viatgers.
4. Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de
Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Territori i
Sostenibilitat, al Ministeri de Foment i a la ciutadania, en aquest darrer
cas a través dels mitjans de comunicació municipals.
5. Una vegada realitzat el traspàs de Rodalies, que la Generalitat adopti de
fer efectiva la responsabilitat de neteja i manteniment del tram afectat a
Sant Adrià de Besòs amb caràcter subsidiari, tant si el procés judicial
actual amb Adif està o no resolt, fent-se càrrec de la despesa generada
encara que ho faci finalment de manera subsidiària l’Ajuntament o
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directament per la responsabilitat que s’hi adopti pel fet d’encarregar-se
del servei.”
Defensa la moció Antoni Vélez (ERC) i manifesta:


Que des de fa anys a Rodalies hi ha molts problemes, però que en
l’àmbit local n’existeix un de molt gran i que són els abocadors
incontrolats de deixalles, que s’ha anat creant al voltant de les vies del
tren que travessen el municipi.



Que aquests abocadors, en gran part, s’han creat perquè no hi ha un
manteniment adient de tot el que és el tancat de les vies del tren i això
fa que tota aquesta zona estigui molt degradada.



Que el transport públic és un dret de la ciutadania i que troben
escandalós que l’Ajuntament hagi hagut de posar una denúncia a una
empresa pública, perquè ADIF no ha netejat de cap manera aquests
entorns degradats i que la neteja l’ha hagut de fer la Brigada com pot,
amb el risc que això comporta per als treballadors, ja que és per on
passen els trens.



Que creuen que posar una denúncia no és la solució, ni tampoc enviar la
Brigada a netejar la zona o, fins i tot, el que algun regidor va dir
d’ocupar la via del tren, sinó que la Generalitat assumeixi la gestió de
Rodalies, cosa que ja s’hauria d’haver fet.



Que agraeix la participació dels partits que han fet esmenes,
especialment una feta pel PP que era demanar a la Generalitat que
apliqui tots els recursos possibles a millorar la informació als passatgers,
ja que és un dels problemes més grans quan hi ha incidències en el
servei: la desinformació a l’usuari.

Xavier Soley (CDC) diu:


Que, encara que està bé reclamar la transferència de rodalies, no se
solucionarà el problema que hi ha amb els abocaments al municipi d’una
manera immediata.



Que ell insisteix amb la idea de l’execució subsidiària de l’Ajuntament, ja
que és una actuació que està prevista en el marc legal, perquè des del
dia que la Generalitat assumeixi aquestes competències fins que faci una
intervenció als abocaments del municipi, poden passar decennis.
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Andreu Marín (PP) diu:


Que agraeixen que hagin acceptat algunes de les seves puntualitzacions.



Que parlar de Rodalies és parlar de la gestió de la seva quotidianitat; és
parlar d’aquells ciutadans que utilitzen les rodalies com a mitjà principal
per anar a treballar o estudiar, i que han de suportar, dia rere dia,
retards, falta d’informació o avaries.



Que ham de ser autocrítics perquè les administracions no han estat a
l’alçada en els últims anys i la responsabilitat ha d’ésser compartida
entre administracions.



Que és cert que, des del Ministeri de Foment amb governs de diferents
colors, hi ha hagut una mancança quant a inversions i un dèficit de
gestió, això és una obvietat, però també vol recordar que Foment és un
dels ministeris que va patir la davallada més important en el seu
pressupost arran de la crisi, i que creu que tots estaran d’acord que, a
manca de recursos, aquests s’havien de destinar preferentment a
sanitat, ensenyament o serveis socials.



Que també cal recordar que la Generalitat ha assumit algunes
competències, per exemple, la informació als viatgers, i una de les
principals queixes dels usuaris és precisament la desinformació, per tant,
també cal des d’aquí posar-se les piles.



Que una de les seves reclamacions en la moció va ser la d’instar a un
procés de diàleg entre el Govern d’Espanya i el de Catalunya, ja que
sense voluntat de diàleg, serà impossible solucionar aquest maldecap en
què s’ha convertit la gestió dels trens.



Que la cordialitat i l’enteniment en l’última legislatura entre la ministra
Pastor i el conseller Vila és el millor mirall on mirar-se,
ja que ha
permès que a Catalunya es pogués inaugurar un nou tram de l’A-27,
entre El Morell i Valls, o preveure un nou tren que abasti des del centre
de Barcelona fins a l’aeroport del Prat.



Que també creuen que una futura reforma del model de finançament
autonòmic haurà de tenir en compte la falta d’inversions en matèria
d’infraestructura ferroviària a Catalunya, però que no han d’oblidar que
el Govern espanyol no governa per a una comunitat sinó per a 17.
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Que quan ells demanin un millor finançament per a aquestes qüestions
fonamentals per a la vida dels ciutadans, els trobaran sempre, que
podran discrepar quant als números, les competències, les formes
d’execució, etc., però que la voluntat d’entendre’s sempre seràsobre la
taula.



Que quant a ADIF, no té res a afegir. Que avui venia a Sant Adrià amb el
tren i li ha caigut l’ànima a terra de veure la situació de brutícia a les
vies, i que aquesta no és la imatge que vol que doni la seva ciutat.



Que ell té molta fe en el transport públic i si realment es creuen aquest
sistema com a alternativa a l’ús del cotxe i a les grans congestions, els
toca posar-hi fil a l’agulla i tots junts, perquè l’actual model de rodalies
és evident que no funciona correctament.

Óscar Marjalizo (C’s) diu:


Que estan d’acord amb la primera part de l’exposició d’Antoni Vélez
referent a la brutícia als voltants de les vies del tren.



Que sempre han donat suport al regidor delegat i a l’equip de govern en
les actuacions que s’han dut a terme, però que s’està parlant de
l’eficiència d’ADIF i que s’ha de tenir en compte que part de les
incidències que hi ha són a causa dels robatoris de coure i que són els
Mossos d'Esquadra qui hauria d’intervenir.



Que no estan d’acord que la solució per aquest problema de neteja sigui
el traspàs de la competència a la Generalitat, que si els garanteixen que
amb aquest traspàs s’acaba la brutícia, es reposen les tanques i s’ocupen
del manteniment, òbviament hi estaran d’acord, però que veient l’històric
de l’Ajuntament amb la Generalitat, això els genera molts dubtes.

Filomena Cañete (PSC) diu:


Que agraeix que el que inicialment semblava una moció més aviat
partidista, en incorporar l’esmena del PSC, ha fet que la moció sigui més
propera al municipi de Sant Adrià de Besòs.



Que referent al punt que parla de la brutícia, l’important és que no quedi
en un no res i que si arriba el moment en què té la competència la
Generalitat, estigui o no resolta la denúncia, ho acabi acceptant.
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Antoni Vélez (ERC) respon:


Que potser no s’ha explicat prou bé, perquè el que ha dit la regidora no
té res a veure amb l’esperit de la moció i que, a més, ja està recollit a
l’acord número dos que, quan la Generalitat assumeixi aquest servei,
hauria de realitzar un pla de gestió que elevi l’estàndard de prestació de
serveis a rodalies al nivell del Metro o de Ferrocarrils de la Generalitat.
Que a Catalunya hi ha exemples de gestió ferroviària com són els FGC
que donen un molt bon servei comparat amb Rodalies.



Que, quant als robatoris de coure, és un tema que va més enllà dels
trens, perquè, fins i tot, a Lleida, es van plantejar fer patrulles de
sometents perquè els Mossos d’esquadra no donaven l’abast. Que el
problema principal és que hi ha hagut una manca d’inversió sostinguda
en el temps, que s’ha convertit en una infraestructura antiga que suporta
un volum d’usuaris més gran de com estava concebuda i d’aquí
sorgeixen els problemes.



Que si es posessin a nivells dels estàndards d’Espanya, aquí a Catalunya
tindrien un AVE de Barcelona a Badalona.



Que a peticó del PSC, s’ha afegit que si s’arriba a fer la neteja
subsidiària, la nova administració que es quedi la competència ho haurà
de reconèixer.

L’alcalde diu que s’està treballant sobre el tema de la neteja subsidiària de
tota la zona.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: disset (17) – ERC (2), PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), PP (2) i CDC (1)
Abstencions: tres (3) - C’s
12. Moció d'ERC sobre el deute de la Generalitat i subsidiàriament
de l'Estat espanyol amb l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
S’ha fusionat amb el punt núm. 8
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En aquest punt, Jesús A. García (PP) s’abstenta.
13. Moció de l'Alcaldia per demanar al Comitè Olímpic Espanyol i a la
Junta de Federacions Olímpiques que l'atleta Jesús A. García
Bragado sigui l'abanderat espanyol als Jocs Olímpics de Rio 2016
“Aquest estiu, del 5 al 21 d'agost, se celebraran a Brasil els Jocs Olímpics
Rio 2016. Amb el lema olímpic «citius, altius, fortius» més ràpid, més alt,
mes fort, 10.500 esportistes de 206 països dels cinc continents, disputaran
306 proves esportives, en la 28a edició dels Jocs Olímpics de l'era moderna,
sota els valors de respecte, amistat i excel·lència.
El moviment olímpic basa la seva filosofia en una combinació d'esport,
educació i cultura, i per a qualsevol esportista d'arreu del món la cita
Olímpica constitueix una de les màximes fites assolibles. Un esportista
aconseguirà aquest estiu ser el primer atleta masculí que hi participarà per
setena vegada consecutiva des de Barcelona 92: Jesús Ángel García
Bragado.
Sant Adrià de Besòs és una ciutat amb una gran tradició esportiva en les
més variades disciplines on es fomenta la pràctica d'esports de base i de
competició en diverses categories, unes activitats inspirades en els valors
socials de l'esport i la seva pràctica, i en la seva estreta relació amb
l'educació i la formació. Uns valors que també es recullen en la Carta
Olímpica que inclou entre els seus principis fonamentals els següents:
•

•

•

•

L'objectiu de l'olimpisme és posar l'esport al servei del
desenvolupament harmònic de l'home per afavorir l'establiment
d'una societat pacífica i compromesa amb el manteniment de la
dignitat humana.
Que la pràctica esportiva és un dret humà. Que tota persona ha de
tenir la possibilitat de practicar esport sense discriminació de cap
tipus i dins de l'esperit olímpic, que exigeix comprensió mútua,
solidaritat i esperit d'amistat i de «fair play».
Que qualsevol forma de discriminació contra un país o una persona
basada en consideracions de raça, religió, política, sexe o de
qualsevol tipus és incompatible amb la pertinença al moviment
olímpic.
Que l'olimpisme és una filosofia de vida, que combina les qualitats
del cos, la voluntat i l'esperit i que, en associar l'esport amb la
cultura i la formació, l'olimpisme es proposa crear un estil de vida
basat en l'alegria de l'esforç, el valor educatiu del bon exemple i el
respecte pels principis ètics universals.
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Atès que aquests valors inclosos en la Carta Olímpica són compartits per la
ciutadania i que els mèrits i la impressionant trajectòria esportiva del veí de
Sant Adrià de Besòs l'atleta Jesús Ángel Garcia Bragado en són un exemple.
Atès que aquest estiu als Jocs de Rio 2016, Jesús Ángel Garcia Bragado es
convertirà en el primer atleta masculí de la història que participa en set
edicions dels Jocs Olímpics, que té el rècord mundial absolut de
participacions en campionats del món d'atletisme amb dotze participacions i
que també ha competit en sis edicions dels campionats d'Europa.
Atès que en el seu palmarès destaca que va aconseguir una medalla d'or en
la prova de 50 quilòmetres marxa als mundials de Stuttgart el 1993, de
plata als d'Atenes el 1997, de plata als d’Edmonton el 2001 i de bronze als
de Berlín el 2009, i que va obtenir el diploma olímpic als Jocs d'Atenes el
2004 i Pequín el 2008.
Per tot això, des de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, es proposa
l'adopció dels següents
ACORDS
1. Demanar al Comitè Olímpic Espanyol i a la Junta de Federacions
Olímpiques que designi abanderat espanyol a Jesús Ángel García
Bragado en els Jocs Olímpics de Rio 2016, pels seus mèrits i per la seva
trajectòria esportiva, i que amb la seva participació a Rio 2016, es
convertirà en el primer atleta masculí en la història que participa en set
edicions dels Jocs Olímpics.
2. Comunicar aquest acord al President del Comitè Olímpic Espanyol, a la
Junta de Federacions Olímpiques i als Presidents de la Federació
Espanyola d'Atletisme i de la Federació Catalana d'Atletisme.
3. Comunicar aquest acord a la Secretaria General de l'Esport de la
Generalitat, als ajuntaments del Barcelonès i a les associacions i entitats
esportives de Sant Adrià de Besòs.”
L’alcalde diu que és un honor per una la ciutat com Sant Adrià tenir un veí
que farà set olimpíades, que és un fet singular en tota la història de
l’atletisme i de l’olimpisme, serà el primer atleta masculí que hi arriba i per
tant mereix aquest reconeixement.
Xavier Soley (CDC) dóna el seu suport entusiasta a aquesta moció.
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Andreu Marín (PP) diu que sí perquè a nivell esportiu ho és tot i, a més a
més, si no fos per ell potser ara no seria regidor.
Antoni Vélez (ERC) diu que hi estan a favor i que esperen que a les vuitenes
olimpíades ell pugui ser abanderat de l’estelada i de l’estat català.
Isabel Marcuello (MES) diu que no podien estar més ben representats.
S’aprova per unanimitat.
S’incorpora a la sessió Jesús A. García (PP).
14. Dictamen relatiu a la ratificació de la modificació dels Estatuts
del Consorci per a la Normalització Lingüística
1. “En sessió de data 8 de maig de 2015, el Ple del Consorci per a la
Normalització Lingüística va acordar la modificació dels seus Estatuts, la
qual va ser aprovada per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya
i que està motivada pels canvis que suposa l'entrada en vigor de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local, Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització
del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, i la Llei
26/2010, de 30 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
2. L'article 27 dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística
estableix que els ens consorciats han de ratificar les modificacions que es
facin.
PROPOSTA
Per tant, la Comissió Informativa d'Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti el següent
ACORD:
1. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística.
2. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística.
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3. Facultar indistintament l’alcalde i el regidor delegat perquè realitzin tants
actes i gestions com calguin per executar el present acord.”
Defensa el dictamen l’alcalde.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CDC
(1)
Abstencions: quatre (4) – C’s (3) i MES (1)
Vots en contra: dos (2)- PP
15. Dictamen relatiu a la modificació del Reglament del Premi Ciutat
de Sant Adrià de Besòs
“Fets
L'Àrea d'Alcaldia per tal de seguir donant valors de convivència i de
ciutadania, per allò que va crear els premis de reconeixement a entitats,
persones físiques i jurídiques que fomenten els valors abans indicats al
territori de la ciutat i amb la idea de seguir la seva sol·licitud, del plenari
d'Entitats de data 26 de gener de 2016, a la Sala d'Actes del centre Polydor,
proposo modificar el Reglament del premi Ciutat de Sant Adrià de Besòs.
On diu:
Anualment s'atorgaran un màxim de 13 premis, repartits entre les tres
categories següents:
1a Categoria, premi de l'Alcalde
2a Categoria, premi de les associacions
3a Categoria, premi dels ciutadans
Ha de dir:
Biennalment, en anys alternatius a la celebració de la Mostra d'Entitats,
s'atorgaran els premis, repartits entre les tres categories següents:
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1a Categoria, premi de l'Alcalde
2a Categoria, premi de les associacions
3a Categoria, premi dels ciutadans
Aquesta Comissió proposa al Ple l'adopció del següent acord:
ACORD:
1. Aprovar les modificacions del Reglament dels Premis Ciutat de Sant Adrià
de Besòs.
2. Sotmetre a informació pública les modificacions fetes per un termini de
vint dies, mitjançant anunci en el BOP perquè puguin presentar
reclamacions o al·legacions. En el cas que no se'n presentin, aquestes
modificacions s'entendran aprovades definitivament.”
Defensa el dictamen l’alcalde.
S’aprova per unanimitat.
TERRITORI
16. Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació puntual del nou
conveni de col.laboració en el manteniment i conservació de les
rondes de Barcelona i el tram municipal de la Gran Via nord
Fets
1. El Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària de
data 30 de desembre de 2015, va aprovar el nou conveni de
col·laboració en el manteniment i conservació de les rondes de Barcelona
i del tram municipal de la Gran Via nord.
El Consell Comarcal del Barcelonès ha comunicat a l'Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs que s'han introduït petits canvis a la redacció del conveni. La
modificació més important és que el Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya s'exclou del conveni. El motiu és que el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i
l'Àrea Metropolitana de Barcelona subscriuran un conveni bilateral propi.
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La nova redacció del conveni no modifica les condicions de l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs.
2. Les administracions municipals signatàries d’aquest conveni són titulars
del conjunt viari de les rondes de Barcelona, entre el nus del Llobregat i
el Morrot, i de la Gran Via nord, d’acord amb la distribució de titularitats
que a continuació s’enumera:
a) L’Ajuntament de Barcelona és titular:
-

Del tram de la ronda de Dalt (B-20) entre el nus de la Diagonal i el
nus de la Trinitat, incloent el mateix nus de la Trinitat i els accessos a
la C-58.
Dels trams de la ronda Litoral ubicats al terme municipal de la ciutat,
entre el nus de la Trinitat i el terme de Sant Adrià d’una banda i entre
el límit amb el terme de Sant Adrià i el Morrot de l’altra.
Del tram de la Gran Via nord entre la plaça de les Glòries i el límit del
terme municipal.

b) L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs és titular del tram de la ronda del
Litoral que transcorre pel seu terme municipal.
c) L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és titular del tram de les
rondes que es correspon amb l’anomenat pont de Can Peixauet.
3. Totes les administracions signatàries consideren que importants raons, tant
de naturalesa tècnica com econòmica i d’eficiència en la gestió, fan
aconsellable que el servei de manteniment s’executi de manera coordinada
i conjunta en la totalitat de les rondes (ronda de Dalt i ronda del Litoral),
atès que en realitat es tracta de diferents trams d’un mateix sistema viari,
amb característiques similars.
El mateix esperit d’unificació en el manteniment es considera convenient
aplicar-lo a la vialitat de connexió entre les rondes i les trames viàries
urbanes, fent referència com a mínim inicialment al tram de titularitat de
l’Ajuntament de Barcelona de la Gran Via nord, de significativa
transcendència supramunicipal. En aquest àmbit, les parts manifesten la
seva voluntat de donar continuïtat al procés d’unificació en el manteniment
viari, completant tota l’anella de les rondes i incorporant-hi, si escau, altres
vials de connexió. Amb aquesta finalitat, les parts manifesten unànimement
la seva convicció que l’Àrea Metropolitana de Barcelona pot ser l’entitat
idònia per impulsar els mecanismes que permetin l’assoliment d’aquest
objectiu, tant per les dimensions del territori en el qual actua com per les
funcions d’interlocució amb altres administracions publiques que té
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assignades en la defensa dels interessos i la implantació de serveis
supramunicipals.
4. Des de l’any 1999, i amb diverses ampliacions de l’àmbit territorial, les
administracions titulars de les vies esmentades havien arbitrat, a través
dels corresponents convenis bilaterals, els mecanismes que han permès
la gestió integrada d’aquest manteniment viari encarregat al Consell
Comarcal del Barcelonès.
5. La disposició addicional sisena de la Llei 31/2010 de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, precepte inspirat en la naturalesa supramunicipal d’aquestes
vies i en la conveniència acreditada de garantir-ne un manteniment
conjunt i unificat, preveu que l’administració metropolitana assumeixi la
gestió de les rondes de Barcelona, previsió que s’afegeix a la competència
de l’Àrea Metropolitana en matèria de mobilitat urbana dins l’àrea de gestió
unitària, segons l’article 14, B) lletra d) de la Llei esmentada. En execució
d’aquestes previsions legals, el model de convenis bilaterals va substituirse a partir de 2012 per un model de conveni únic, en el que les
administracions titulars de les vies defineixen l’abast de la gestió assignada
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que al seu torn, del conjunt de
funcions assignades, procedeix a encarregar al Consell Comarcal del
Barcelonès l’execució del servei de manteniment i conservació viaris.
6. El nou conveni de col·laboració manté el mateix import que en els anys
anteriors en la despesa de manteniment i conservació que li correspon a
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
La partida pressupostària 102.9430.464.02 és la partida amb càrrec a la
qual s’imputaran les despeses corresponents a les aportacions a efectuar en
el marc d’aquest conveni.
Fonaments jurídics
1. D'acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú i l’article 303 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti l'acord següent:
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1. Aprovar la modificació puntual del nou conveni de col·laboració en el
manteniment i conservació de les rondes de Barcelona i del tram
municipal de la Gran Via nord, aprovat pel Ple en data 30 de desembre
de 2015.
2. Identificar la partida 102.9430.464.02 com la partida pressupostària amb
càrrec a la qual s’imputaran les despeses corresponents a les aportacions
a efectuar en el marc d’aquest conveni.”
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
S’aprova per unanimitat.
17. Dictamen relatiu a proposar declarar com a bé cultural d'interès
local les construccions de les tres xemeneies i l'edifici de la sala de
turbines de l'antiga central tèrmica
“Fets
1. La Plataforma per la conservació de les tres xemeneies va presentar, en
data 30 de juny de 2015, sol·licitud per a què l'Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs aprovi la declaració de bé cultural d'interès local del conjunt
industrial de la central elèctrica de les tres xemeneies (tubs de captació,
edifici de turbines amb elements mobles com la grua-pont i els tres
edificis de calderes i xemeneies).
La Plataforma per la conservació de les tres xemeneies va acompanyar la
sol·licitud d'un informe redactat per Roger Hoyos, José Luis Muñoz i Sara
Marín. L'informe descriu el conjunt industrial de la central elèctrica de les
tres xemeneies i explica els motius pels quals s'hauria de conservar com a
patrimoni industrial.
2. La Plataforma per la conservació de les tres xemeneies va presentar, en
data 23 de juliol de 2015, un llistat amb les 590 signatures de suport a la
declaració de bé cultural d'interès local de l'edifici de les tres xemeneies
recollides al portal Change.org.
3. D'acord amb el padró de l'impost sobre béns immobles, les construccions
de les tres xemeneies i l'edifici de la sala de turbines de l'antiga central
tèrmica (referència cadastral núm. 6164301DF3866C0001MR) emplaçat
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a l'avinguda d'Eduard Maristany, 106 és titularitat d'Endesa Generación,
SA
4. D'acord amb els plànols del Servei de Territori, una part de l'edifici de
turbines correspon al municipi de Badalona.
5. 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.
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.”
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6. 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.
7. 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.
8. 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. Alhora, també va
presentar al·legacions contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs de data 28 de setembre de 2015.
9. El Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària de
data 25 de gener de 2016, va adoptar l'acord de 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. Alhora, també va 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.
10.L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona va lliurar a
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en data 29 de febrer de 2016,
l'informe tècnic elaborat pel tècnic en patrimoni cultural F. Xavier
Menéndez i Pablo. L'informe tècnic esmentat s'incorpora a l'expedient en
curs.
Fonaments jurídics
1. L'article 1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català, estableix que el patrimoni cultural català és integrat per tots els
béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de
Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, paleontològic,
etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una
protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits
pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures.
L'objecte de l'expedient de declaració de bé cultural d'interès local ha estat
recaptar tots els informes preceptius i necessaris als efectes de valorar si les
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construccions de les tres xemeneies i l'edifici de la sala de turbines de
l'antiga central tèrmica formen part del patrimoni cultural català, en aquest
cas patrimoni cultural industrial.
2. L'article 17.1.2.3 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català, estableix que el patrimoni cultural català, estableix el
següent:
“1. La catalogació de béns immobles s'efectua mitjançant llur
declaració com a béns culturals d'interès local.
2. La competència per a la declaració de béns culturals d'interès local
correspon al ple de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil
habitants, i al ple del consell comarcal, en els municipis de fins a cinc
mil habitants. La declaració s'ha de dur a terme amb la tramitació
prèvia de l'expedient administratiu corresponent, en el qual ha de
constar l'informe favorable d'un tècnic en patrimoni cultural.
3. L'acord de declaració d'un bé cultural d'interès local ha d'ésser
comunicat al Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el
Catàleg del Patrimoni Cultural Català.”
3. L'article 84.1.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
estableix el següent:
“1. Instruïts els procediments, i immediatament abans de redactar la
proposta de resolució, es posaran de manifest a les persones
interessades o, en el seu cas, a llurs representants, llevat allò que
afecti a les informacions i dades a què es refereix l'article 37.5.
2. Les persones interessades, en un termini no inferior a deu dies ni
superior a quinze, podran al·legar i presentar els documents i
justificacions que estimin pertinents.”
En idèntic sentit, l'article 51.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
4. Anàlisi de la idoneïtat de la declaració com a 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 (d'ara endavant, les Tres Xemeneies).
Un cop estudiat l'informe tècnic elaborat pel tècnic en patrimoni cultural F.
Xavier Menéndez i Pablo, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs considera que
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les Tres Xemeneies contenen prou valors de diferents tipus com per integrar
el patrimoni cultural català i merèixer una protecció i una defensa especials,
de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser
transmesos en les millors condicions a les generacions futures, d'acord amb
la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
Els valors que posseeixen les Tres Xemeneies als efectes d'estimar la seva
idoneïtat com a béns culturals d'interès local són els següents:
a) Relació amb la història i la cultura de Catalunya.
Com a bé immoble situat a Catalunya, és intrínseca la seva relació amb la
història i cultura de Catalunya, i principalment, la seva relació amb la
historia i cultura de Sant Adrià de Besòs i de tota l'àrea metropolitana de
Barcelona, capital de Catalunya.
b) Valor històric.
En primer lloc, cal subratllar el caràcter històric de les Tres Xemeneies, per
constituir un importantíssim testimoni de la història energètica de Catalunya
i el darrer vestigi del municipi de Sant Adrià de Besòs en recordar la seva
especialització, durant tot el segle XX, en la producció d’energia elèctrica.
Aquesta es remunta a l’inici del segle XX quan, als anys 1911-1913, es crea
la primera central termoelèctrica just on avui s'alcen les Tres Xemeneies.
Després vingueren la de la Catalana; després, la de Badalona (1 i 2); als
anys 70, la nova Central de Sant Adrià (1,2 i 3), la de les Tres Xemeneies;
posteriorment, les centrals Besòs 1 i 2; i finalment, les Besòs 3, 4 i 5. Tot
aquest historial fa de Sant Adrià de Besòs un municipi referent pel que fa a
la llum elèctrica, de la que queda un únic testimoni físic i tangible
excepcional: el conjunt de les Tres Xemeneies, una referència obligada per
explicar el procés d’electrificació i, per extensió, d’industrialització de
Catalunya des del 1911 fins a l’actualitat. Per altra banda, el conjunt de les
Tres Xemeneies és una de les poques empremtes del passat industrial de la
ciutat que resten dempeus.
En segon lloc, també reafirma el seu caràcter històric l'impacte social de la
tèrmica en la història social recent de Sant Adrià de Besòs. La tèrmica
representa un factor d'atracció de nous treballadors, per construir la central,
i després, per fer-la funcionar. Representa nous habitatges i nous barris, per
acollir els treballadors, per acollir la immigració. Representa memòria del
treball. Representa també mobilitzacions i compromís polític, sindical i
veïnal. Representa la memòria del treballador Manuel Fernández Márquez
assassinat a trets per la policia, durant la vaga de 1973, un fet històric
cabdal de la història de la lluita antifranquista a Sant Adrià de Besòs i a
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Catalunya. Representa les lluites -sobretot de les dones- contra la pluja
negra i la contaminació. Aquest caire històric no s'assenta en l'antiguitat del
bé o en una bibliografia copiosa, sinó en el que representa aquest patrimoni
per a la col·lectivitat més propera i pel país.
c) Valor arquitectònic.
El caràcter arquitectònic de les Tres Xemeneies es fonamenta en constituir
una construcció singular, original i única des del punt de vista estructural.
Les Tres Xemeneies, per la seva envergadura colossal, adquireixen una gran
contundència i monumentalitat, i un aspecte harmònic i original pel fet de
ser tres estructures d’acer i formigó idèntiques, i a més visibles des de molt
lluny. Assoleixen una gran alçària -200m- convertint-se en un dels edificis
més alts de Catalunya i Espanya. Estan construïdes amb la xemeneia
damunt la caldera, i aquesta estava "suspesa" dins la torre. Per altra banda,
és el primer cop que a l’Estat Espanyol es construeix una central tèrmica
amb el sistema d'encofrat lliscant. Per que fa a la sala de turbines, presenta
un espai diàfan enorme que li confereix una monumentalitat única a
Catalunya.
d) Valor industrial, científic i tècnic.
Pel que fa al caràcter industrial, científic i tècnic de les Tres Xemeneies, cal
remarcar que representen el canvi tecnològic gradual i successiu que hi ha
hagut en un sol lloc en matèria de producció elèctrica, des de 1913 fins a
l'actualitat. En aquest sentit, les Tres Xemeneies representen la successiva
superació del carbó, després del fuel, fins arribar al gas natural, i després, la
seva substitució per les noves centrals de cicle combinat. En un segle, Sant
Adrià de Besòs ha passat del carbó al fuel i del fuel al gas natural, i àdhuc al
silici, sempre generant energia elèctrica.
Sant Adrià de Besòs és la central icònica del fuel, com Cercs ho fou del
carbó i Vandellòs ho és de l'energia nuclear. Les Tres Xemeneies són les tres
centrals termoelèctriques catalanes construïdes a la primera meitat dels
anys 70 del segle XX amb diferents fonts d'energia. No es pot entendre la
puixança econòmica de Barcelona (a nivell industrial i domèstic) sense
l'energia que venia del sud i de Sant Adrià de Besòs, ja abans de les Tres
Xemeneies i, sobretot, arran de les Tres Xemeneies. Aquesta mena d'edificis
industrials són avui dia una gran oportunitat per explicar a les noves
generacions els avenços tecnològics de la humanitat. Així s'ha entès a molts
països del món, on s'han rehabilitat paisatges industrials similars al de les
Tres Xemeneies, en ocasions com a museus de la industrialització. Les Tres
Xemeneies ja acumulen importants reconeixements com a part integrant del
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patrimoni industrial català i espanyol. Cada vegada més institucions
nacionals i internacionals, així com la bibliografia especialitzada, ho palesen.
e) Valor simbòlic, identitari i paisatgístic.
Finalment, cal subratllar el caràcter simbòlic, identitari i paisatgístic de les
Tres Xemeneies, per representar una icona que identifica Sant Adrià de
Besòs i els seus habitants, una marca que esdevé una referència pels
adrianencs però sobretot pels habitants de tota l'àrea metropolitana de
Barcelona, que els hi permet ubicar Sant Adrià de Besòs a l'horitzó gràcies
al conjunt de les Tres Xemeneies, visible des de molts punts del litoral i de la
serralada litoral barcelonina.
Les Tres Xemeneies han esdevingut l’edifici més emblemàtic de Sant Adrià
de Besòs i el principal dels seus símbols. Aquesta identificació és un
patrimoni per la ciutat, i com a tal esdevé un valor que avala la seva
conservació. La identificació de les Tres Xemeneies amb Sant Adrià de Besòs
és tant evident, i el seu caràcter de marca està tant arrelat, que avui no es
pot entendre l'skyline de Sant Adrià de Besòs i de tot el litoral barceloní
sense la imposant figura de les Tres Xemeneies. Per altra banda, com hem
dit, Sant Adrià de Besòs és un municipi molt vinculat a l'energia elèctrica, i
al que li agrada reconèixer-se com a "municipi elèctric, fàbrica de llum". Les
Tres Xemeneies simbolitzen aquest fet, com també representen les lluites
obreres i veïnals del tardofranquisme a Sant Adrià de Besòs. Per això
adquireixen un caràcter identificador per a moltes generacions d'adrianencs,
un emblema de la ciutat. Per aquest motiu, la silueta urbana de les Tres
Xemeneies forma part de l'imaginari col·lectiu de la ciutat i de la vida
societària dels seus habitants, com ens demostren nombroses publicacions,
revistes locals, fulletons de festa major, insercions publicitàries, i, fins i tot,
pel·lícules de ficció.
Per altra banda, com ja s'ha assenyalat anteriorment, el conjunt de les Tres
Xemeneies, que té una alçada total de 200 metres, és un dels edificis més
alts de la conurbació de Barcelona (el més alt de Catalunya, i possiblement
d'Espanya, quan es va construir). Aquesta evident presència de les Tres
Xemeneies en el paisatge metropolità confereix a l'immoble d'un innegable
valor paisatgístic, doncs la seva existència està molt consolidada en
l'imaginari ciutadà i ja forma part de l'skyline de la façana marítima de
Barcelona. El paisatge de tota la conurbació de Barcelona no es pot
entendre sense la silueta urbana imponent i harmoniosa que proporcionen
les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs.
Per tots aquests valors esmentats suara, l'Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs considera que les Tres Xemeneies integren el patrimoni cultural català
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i mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin
ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors
condicions a les generacions futures, d'acord amb la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català.
5. Suports externs a la declaració com a 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.
D'ençà que l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va iniciar l'expedient de
declaració com a 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, s'han
succeït les mostres de suport per part de diferents entitats de prestigi en el
món de l'arquitectura i del patrimoni cultural.
En concret, s'han rebut els suports següents:
̵
̵
̵
̵
̵

Fundació DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of
buildings, sites and neighbourhoods of the MOdern MOvement).
Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el
Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya (COAC).
Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia
Industrial de Catalunya (AMCTAIC).
Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial.
Comissions Obreres (CCOO).

Aquestes mostres de suport per part de diferents entitats de prestigi en el
món de l'arquitectura i del patrimoni cultural, juntament amb la petició
inicial de la Plataforma per la conservació de les tres xemeneies posen de
relleu el recolzament tant des d'un vessant tècnic i acadèmic com des d'un
vessant popular i social al procés endegat per l'Ajuntament de recaptar tots
els informes preceptius i necessaris als efectes de valorar si les
construccions de les tres xemeneies i l'edifici de la sala de turbines de
l'antiga central tèrmica que formin del patrimoni cultural català, en aquest
cas patrimoni cultural industrial.
6. Prescripcions.
La declaració com a 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
comporta una protecció i una defensa especials, en consonància amb llurs
valors i de conformitat amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català.
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Aquesta protecció comprèn, a grans trets, la conservació integral dels
edificis a protegir, pel que fa a la seva volumetria i morfologia externa. És a
dir, la conservació i manteniment dels elements estructurals següents del
conjunt:
̵
̵
̵

Edificis de les tres calderes i xemeneies.
Edifici de la sala de turbines.
S'hi inclou l'edifici adossat entre la torre 3 i la sala de turbines, que
allotja la sala de control del grup 3.

Aquests elements estructurals conformen un conjunt delimitat pel perímetre
exterior d'ambdós edificis formant un rectangle, d'acord amb el plànol inclòs
en el capítol 4 de l'informe tècnic elaborat pel tècnic en patrimoni cultural F.
Xavier Menéndez i Pablo.
Per tant, les úniques intervencions de rehabilitació i manteniment que es
podran autoritzar, a més de les necessàries per a procurar la conservació
dels diversos elements, són aquelles que respectin íntegrament:
a) La volumetria actual dels edificis.
El seu perímetre no es podrà alterar amb cap nou element afegit ni es podrà
prescindir de cap dels elements actuals que l'integren. Especialment caldrà
mantenir la forma exacte de les tres xemeneies en la seva morfologia actual
per tal d'assegurar el manteniment de la seva silueta urbana i imatge des de
la llunyania en el marc de l'skyline característic de la façana litoral. Les
actuacions de tancament i seguretat per assegurar l'accés a les tres torres
hauran de procurar el mínim impacte visual sobre l'estructura. Caldrà
conservar l'actual biga metàl·lica quadrada que sostenia la caldera en cada
torre, únic vestigi de la seva activitat.
b) L'actual percepció exterior de la pell dels edificis, des del punt de vista
estructural i cromàtic.
No es podran alterar els tancaments i les obertures arquitectòniques
(finestrals de totes les façanes) de la sala de turbines tot i que es podran
obrir noves obertures i tancar (cegar) les existents respectant les traces
rectangulars definides a les façanes. Caldrà mantenir el sistema de coberta
de manera que no s'alteri l'alçada total de l'edifici de turbines.
c) La visualització suficient de l'estructura i morfologia general dels edificis
des de l'interior.

69

30.03.2016

Es podran alterar la distribució espaial interior de les plantes 1 i 2 de l'edifici
de turbines i es podrà intervenir i ocupar els espais buits dels edificis de
calderes i xemeneies i de l'edifici de turbines sempre i quan s'organitzi
l’espai interior de manera que, almenys parcialment, es puguin apreciar des
de l'interior les seves dimensions. Caldrà mantenir la sala noble de l'edifici
de turbines de forma que els seus usos o equipaments no alterin la visió
diàfana de tota la planta. Es considera que un element consubstancial de la
sala noble és la grua pont del sostre, que ja forma part del conjunt
arquitectònic, i que com a tal cal mantenir i conservar en el seu actual
emplaçament.
En conseqüència, el futur programa d'usos, sigui quin sigui, que adoptarà el
conjunt arquitectònic descrit i objecte de protecció, s'ha d'adaptar
obligatòriament a les determinacions de conservació i protecció aquí
prescrites, d'acord amb llurs valors. Els usos futurs del conjunt, per tant,
hauran de ser compatibles amb les actuacions possibles indicades. Les
futures actuacions de restauració i rehabilitació del conjunt, dintre dels
paràmetres marcats per les indicacions definides, han de respectar els
valors monumentals dels edificis del conjunt.
Les generacions que vinguin han de poder reconèixer el conjunt protegit
com un espai industrial i del treball, d'acord amb els valors de caire històric,
arquitectònic, científic i tècnic (i també de caràcter simbòlic, identitari i
paisatgístic) que justifiquen la seva preservació.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els acords següents:
1. Proposar l'acord següent: declarar com a bé cultural d'interès local 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. Atorgar a Endesa Generación, SA i a la Plataforma per la conservació de
les tres xemeneies un termini d’audiència a l’expedient de 15 dies per tal
de formular les al·legacions que estimi oportunes amb caràcter previ a la
proposta de resolució.
3. Notificar aquest acord al Consorci del Besòs, a l'Ajuntament de Badalona,
a Endesa Generación, SA, a l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació
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de Barcelona, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i
a la Plataforma per la conservació de les tres xemeneies.”
Defensa el dictamen Ruth Soto (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: dues (2) - PP
HISENDA I RECURSOS GENERALS
18. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'execució del quart trimestre de 2015
del pressupost municipal
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució del quart trimestre de
2015 del pressupost municipal.
19. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'informe de morositat i del període
mitjà de pagament del quart trimestre de 2015
A continuació, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de l'informe de morositat i del període
mitjà de pagament del quart trimestre de 2015.
20. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques dels marcs pressupostaris per als
exercicis 2017-2019
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques dels marcs pressupostaris per als
exercicis 2017-2019.

71

30.03.2016

21. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de la documentació del pressupost 2016
A continuació, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de la documentació del pressupost
2016.
A les 22.55 hores s’absenta Jesús A. García (PP).
22. Dictamen relatiu a no aprovar la proposta de modificació de
tarifes per a 2016 sol·licitada per GIMESPORT, SA
Vista y examinada la propuesta de modificación de tarifas para el ejercicio
2016 a aplicar a la concesión del Polideportivo Marina-Besòs, y que ha
presentado la sociedad GIMESPORT, S.A., concesionaria del complejo
deportivo Marina-Besòs.
Visto y examinado el informe de Intervención, de fecha 10 de marzo de
2016, referido a la propuesta de modificación de tarifas para 2016 para el
polideportivo Marina-Besòs, presentada por el concesionario, y que dice:
“Objeto: Propuesta de modificación de tarifas para el ejercicio 2016 a aplicar a
la concesión del Polideportivo Marina-Besòs
HECHOS
1º.- Por acuerdo Pleno de 9 de julio de 1.997 se adjudicó la concesión de la
gestión del polideportivo Marina-Besos anteriormente señalada a la "UTE
GESTIÓN PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA, SL (GEPLAUR, SL)-TEVESCOP,
S.A." en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones
Administrativas particulares, el pliego de condiciones técnicas y la oferta de la
empresa adjudicataria.
2º.- Con fecha 8 de agosto de 1.997 se firma contrato administrativo por el que
la UTE adjudicataria de la concesión se obliga a cumplir lo establecido en los
pliegos de condiciones administrativas y técnicas y en el acuerdo pleno de
adjudicación de fecha 9 de julio de 1.997.
3º.- Por acuerdo pleno de 20 de septiembre de 2001, se concedió a la sociedad
Gestión de Planificación, SL-Tevescop, SA, unión temporal de empresas,
autorización para la cesión de todos los derechos y obligaciones, respecto a la
concesión de la gestión de la zona deportiva del sector Marina-Besos, a favor de
la empresa Gestión de Instalaciones y Mantenimiento Deportivo,
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GIMESPORT,S.A., la cual, al haberse cumplido dicha autorización en la
actualidad es la sociedad titular de la gestión de la concesión.
4º.- Con fecha 14 de octubre de 2015, la sociedad concesionaria
GIMESPORT,S.A., dirige escrito al Ayuntamiento, al que se hace remisión,
donde indica:
“Muy Sr. Nuestro
Adjuntamos a la presente carta la solicitud de tarifas correspondientes al
año 2016.
Con referencia al año 2015 presentamos las siguientes modificaciones:
Aumento de un 5 % en todas las tarifas a excepción de la tarifa 21
(Camp futbol de césped artificial) que se modifica en su totalidad los
conceptos de facturación.
Desaparece la tarifa de foráneos aplicándose a todos los abonados
los mismos precios.
Agregamos la tarifa 23 “CAMP DE FUTBOL GESPA ARTIFICIAL RUIZ
CASADO”.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy
cordialmente.”

5º.- En la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Generales de fecha 2
de noviembre de 2015, se estudia el dictamen de la propuesta de modificación
de tarifas presentada para el año 2016 por GIMESPORT,S.A., y se observa que
se propone un incremento de un 5 % para las tarifas a los socios residentes, y
unificar las tarifas entre socios residentes y socios no residentes de forma que
haya unas únicas tarifas para todos, así como también se proponen unas
nuevas tarifas a aplicar al Campo de fútbol de césped artificial Ruíz Casado, sin
que a esta propuesta de modificación de tarifas para el ejercicio 2016 se adjunte
por el concesionario la justificación del incremento y la unificación de tarifas
citado. Por lo citado, entiende la Comisión Informativa que se ha de solicitar del
concesionario que aporte la citada documentación justificativa de las
modificaciones propuestas para el ejercicio 2016 para poder dictaminar la
Comisión la propuesta de modificación de tarifas de forma justificada.
6º.- Con fecha 3 de noviembre de 2015, el Concejal de Hacienda y Recursos
Generales del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo acordado por la Comisión
informativa de Hacienda y Recursos Generales en la sesión de 2 de noviembre
de 2016, dirige escrito a GIMESPORT,S.A, solicitándole la documentación
justificativa indicada en la Comisión informativa citada, con el siguiente tenor
literal:
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“Hemos recibido en el Ayuntamiento su escrito dirigido a la Intervención
municipal, de fecha 14 de octubre de 2015, entrada nº. 14706/2015, donde
se adjunta su solicitud de propuesta de tarifas para el ejercicio 2016 a
aplicar a la concesión del Polideportivo Marina-Besòs, y su modificación
respecto de las del ejercicio 2015, al objeto de que sean aprobadas por el
Ayuntamiento.
Examinada su propuesta de modificación de tarifas presentada para el
año 2016 por la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Generales
del Ayuntamiento en sesión de fecha 2 de noviembre de 2015, se observa
que se propone un incremento de un 5 % para las tarifas a los socios
residentes y unificar las tarifas entre socios residentes y socios no
residentes de forma que haya unas únicas tarifas para todos, así como
también se proponen unas nuevas tarifas a aplicar al campo de fútbol de
césped artificial Ruíz Casado, sin que a esta propuesta de modificación de
tarifas para el ejercicio 2016 se adjunte la justificación del incremento y la
unificación de tarifas citado, entendiendo la Comisión Informativa que se
ha de solicitar del concesionario que aporte la citada documentación
justificativa de las modificaciones propuestas para el ejercicio 2016 para
poder dictaminar la Comisión la propuesta de modificación de tarifas de
forma justificada.
De conformidad con lo expuesto, le solicitamos que en el más breve plazo
de tiempo posible nos remita la documentación justificativa de los
incrementos y la unificación de las tarifas propuestas aprobar a este
Ayuntamiento para el ejercicio 2016, al objeto de que pueda ser
examinada por la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Generales
y, en su caso, pueda dictaminar su pase a aprobación del Pleno del
Ayuntamiento.”
7º.- Con fecha 19 de noviembre de 2015, el Administrador de la sociedad
GIMESPORT,S.A., envía escrito al Ayuntamiento, que dice:
“A la atención del Señor CONCEJAL DE HACIENDA Y RECURSOS
GENERALES Don Pedro Rivero Hidalgo
Sant Adrià de Besòs a 19 de noviembre de 2015
En respuesta a su escrito 3 de noviembre de 2015 referenciando la
propuesta de tarifas para el ejercicio 2016 a aplicar por este concesionario
en la concesión del polideportivo Marina-Besòs, solicitado en fecha 14 de
Octubre 2015, por esta concesionaria y con el objeto que estas sean
aprobadas por el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, entendemos este
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aumento totalmente justificado por las razones que relacionamos a
continuación:
1. Incremento del 5 % en la tarifa general: Las tarifas no han sufrido ningún
aumento desde el año 2012, con la consecuente pérdida de equilibrio
económico soportando por el aumento del IPC.
A la vez este incremento pretende compensar la desaparición futura del
concepto “matrícula” el cual entendemos un freno comercial al crecimiento
del nº de socios de la concesión.
2. Unificación de tarifas: entendemos necesaria una propuesta comercial con
precios adecuados a la oferta de mercado que nos permita competir con
garantías en la actualidad y a futuro frente a nuevos agentes, (Low-Coast etc).
A la vez, normalizar derechos de los socios del polideportivo Marina-Besos
no discriminando a los mismos por razón de origen de empadronamiento y
posibilitando a la vez que trabajadores de empresas empadronadas en
Sant Adrià de Besòs tangan acceso a una oferta comercial competitiva en
igualdad de condiciones al resto de los socios del polideportivo.
Además de todo lo expuesto en este punto, creemos que se deben unificar
criterios ya que en el otro polideportivo de la ciudad tienen una única tarifa
tanto para ciudadanos de Sant Adrià como para los foráneos.
3. Nueva tarifa Estadio Ruiz Casado: En este caso se ha actualizado la oferta a
los precios actuales de instalaciones de la competencia, incluso, tal y como se
refleja en hoja adjunta, por debajo de tarifas de otros campos de futbol 11.
Este concesionario entiende absolutamente justificable y urgentemente
necesarias, entre otras, esta modificación de tarifas con el fin de
compensar el déficit económico actual de la instalación y su equilibrio
económico, razón por la cual quedamos a la espera de su aprobación por
parte tanto de la comisión informativa como por el pleno de Ayuntamiento
de Sant Adrià de Besòs”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La cláusula 4.3 del pliego de condiciones que rige la concesión fija
como derecho del concesionario el que las tarifas le sean revisadas, y así dice:
4. “DRETS DEL CONCESSIONARI
4.3. Revisar les tarifes d'acord amb les modificacions acordades per
l'Ajuntament pel que fa als preus públics per l'ús d’instal·lacions
esportives o els preus establerts legalment pel ram professional de bars
i restaurants, d'acord amb la categoria assignada als locals.”
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SEGUNDO. La cláusula 5 del pliego de condiciones que rige la concesión regula
las tarifas y el procedimiento de revisión de las mismas, y así dice:
5. “TARIFES
5.1 S'han d'aplicar les tarifes que es determinen en el preu públic número 7
que figuren annexos en aquest Plec.
En el supòsit que en aquest polisportiu s'implantessin els serveis que no
es preveuen en els apartats del preu públic número 7 que fan referència a
les tarifes del poliesportiu Marina-Besòs, se'ls ha d'aplicar la mateixa tarifa
que figura en l'apartat del preu públic número 7 de les altres instal·lacions.
L'abonament ha d'incloure, com a mínim, l'ús lliure de la piscina coberta i
descoberta i també del gimnàs durant dues hores dirigides setmanals,
com a mínim.
L'abonament ha de tenir, al menys, un descompte del 40% sobre els
serveis que es creïn: cursets, serveis dirigits o classes, etc., llevat dels
serveis especials i d'aquells que s'organitzin fora de la instal·lació.
En els serveis individualitzats que actualment es realitzen en les
instal·lacions esportives municipals on el soci s'inscriu únicament en una
activitat, s'ha d'aplicar la tarifa corresponent dels preus públics municipals.
La corporació ha de revisar, mentre duri concessió, les tarifes i les
condicions indicades.
5.2 Les tarifes vigents durant l'exercici de 1997 no es poden modificar.
L'Ajuntament ha d'aprovar l'establiment i la revisió de les tarifes d'acord
amb les premisses següents:
5.2.1 El concessionari ha de proposar la fixació de les tarifes a
l'Ajuntament, les quals s'han d'atenir a les condicions establertes en
aquest Plec, i d'adjuntar obligatòriament un estudi econòmic complet
i justificat de les tarifes que proposa.
5.2.2 El concessionari pot proposar lliurement les tarifes que s'han
d'aplicar als abonats d'altres municipis sempre que siguin iguals o
superiors a les tarifes per als abonats del municipi de Sant Adrià.
Aquestes tarifes, en cap cas han de ser inferiors, sempre que no
perjudiquin la instal·lació i l’interès públic, i han de ser aprovades
obligatòriament per l'Ajuntament.
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5.2.3 El concessionari també pot proposar les tarifes que s'han
d'aplicar als abonats residents a Sant Adrià, però en aquest cas,
l'Ajuntament després de l'estudi previ de la proposta, té la potestat o
facultat, d'aprovar només la pujada de tarifes que correspongui a
l'IPC previst per a l'exercici a que es refereix la revisió de tarifes, i el
concessionari no pot al·legar en cap cas, que es produeix un
desequilibri econòmic de la concessió.
5.3 Les tarifes que el concessionari ha de percebre per a la prestació dels
serveis de bar i restaurant han de ser les que s'aprovin legalment per a
l'activitat de bar o restaurant, d'acord amb la categoria en que es
classifiqui cadascun d'ells.
5.4 Per a la prestació dels serveis complementaris a que es refereix
l'article 4.4. pot percebre les tarifes que autoritzi la corporació.
5.5 Per als clubs que no es beneficiïn de l'ocupació gratuïta que s'indica a
la clàusula 3.11 regeixen les tarifes de l’Ordenança fiscal corresponent a
l'any 1997. En aquest Plec s'annexa la relació de les tarifes esmentades
que són les que es determinen en el preu públic número 7.”
La cláusula 5.2.1. del pliego de condiciones, antes transcrita, dice que el
concesionario ha de proponer la fijación de tarifas al Ayuntamiento, que se han
de atener a las condiciones del pliego de condiciones, y ha de adjuntar
obligatoriamente un estudio económico completo y justificado de las tarifas que
propone. Por esta intervención se informa que en la propuesta de tarifas que
propone el concesionario no se adjunta el estudio económico completo a que se
refiere la cláusula del pliego de condiciones citada 5.2.1. por lo que en la
propuesta de modificación de tarifas para 2016 que realiza el concesionario no
se estaría cumpliendo con la citada cláusula.
La cláusula 5.2.2. del pliego de condiciones, antes transcrita, dice que “el
concesionario puede proponer libremente las tarifas que se han de aplicar
a los abonados de otros municipios siempre que sean iguales o superiores
a las tarifas para los abonados del municipio de Sant Adrià. Estas tarifas,
en ningún caso han de ser inferiores, siempre que no perjudiquen la
instalación y interés publico, y han de ser aprobadas obligatoriamente por
el Ayuntamiento”.
La cláusula 5.2.3. del pliego de condiciones, antes transcrita, dice que “el
concesionario también puede proponer las tarifas que se han de aplicar a
los abonados de Sant Adrià, pero en este caso, el Ayuntamiento después
el estudio previo de la propuesta, tiene la potestad o facultad, de aprobar
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solo la subida de tarifas que corresponda al IPC previsto para el ejercicio a
que se refiere la revisión de tarifas, y el concesionario no puede alegar en
ningún caso, que se produce un desequilibrio económico de la
concesión.”
En los siguientes cuadros se recoge la evolución anual del IPC desde el año
2.011 a 2.015, así como el posible previsto por esta intervención para el año
2016, y los IPC acumulados de todos estos años.
También, en los siguientes cuadros se recoge, como ejemplo, la modificación
que aprobó el Ayuntamiento, a propuesta del concesionario, de la tarifa más
importante de la concesión y que más ingresos le supone, como es la cuota
mensual de abonado de adultos de 15 a 64 años, tanto para Residentes del
municipio como para No Residentes del municipio, y donde se ve como el
Ayuntamiento aprobó la modificación de tarifas propuesta por el concesionario
durante los años 2011 a 2015, pues en la tarifa de abonado de adultos de 15 a
64 años se ve en los cuadros como, a propuesta del concesionario, el
Ayuntamiento aprobó una tarifa para Residentes en el municipio muy por
encima del IPC de estos ejercicios acumulados de 2.011 a 2.015, mientras que
para los No Residentes en el municipio, a propuesta del concesionario, no se
aprobó ningún incremento.

Ins tituto Nac ional de E s tadís tic a
IP C Anual en E s paña
Año

% IP C

% IP C
Ac umulado

P olideportivo Marina-B es os
T arifa Adultos (de 15 a 64 años ). R es identes
Año

% Ac umulado
T arifa (S in % Inc remento
Inc remento /
IVA)
/ Dec remento
Dec remento

2.010
31,36
2.011
2,40%
2,40%
2.011
32,27
2.012
2,90%
5,30%
2.012
33,27
2.013
0,30%
5,60%
2.013
33,27
2.014
-1,00%
4,60%
2.014
33,27
2.015
0,00%
4,60%
2.015
33,27
2016*(1)
0,00%
4,60%
2.016
34,93
*(1) IP C previs to para 2016. A enero de 2016 era del -0,3 %

2,90%
3,10%
0,00%
0,00%
0,00%
4,99%

0,00%
2,90%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
10,99%

P olideportivo Marina-B es os
T arifa Adultos (de 15 a 64 años ). No R es identes
Año
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016

T arifa (S in % Inc remento
IVA)
/ Dec remento
36,99
36,99
36,99
36,99
36,99
36,99
34,93

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-5,57%

% Ac umulado
Inc remento
/Dec remento
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-5,57%

En la propuesta de modificación de tarifas para el ejercicio 2016 que ahora
el concesionario hace, se produce, dice que al objeto de unificar tarifas, un
incremento de un 5 % de la tarifa general para los residentes de Sant Adrià.
Si vemos por ejemplo la tarifa general de abonado de adultos de 15 a 64 años
para los Residentes de Sant Adrià de Besòs propone un incremento del 4,99
% mientras que para los No Residentes propone una disminución de la tarifa
del –5,57 € con la unificación de tarifas que propone.
Examinada la propuesta de tarifas que propone el concesionario para 2016 a los
residentes de Sant Adrià de Besòs, donde se produce un incremento del 5 %, se
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informa que, a juicio de esta intervención, se puede aplicar a la propuesta de
incremento de tarifas citada la cláusula 5.2.3. del pliego de condiciones, y que
faculta al Ayuntamiento, después del estudio previo de la propuesta realizada
por el concesionario, de aprobar solo la subida de tarifas que corresponda al IPC
previsto para el ejercicio a que se refiere la revisión de tarifas que es el del 2016,
que como se ha indicado, a juicio de esta intervención, y según los datos que se
tienen al día de la fecha podría estar en torno al 0 %, por lo que en este caso el
concesionario propone un incremento de las tarifas para los residentes en Sant
Adrià para el año 2016 superior al 0 % (propone un 5 %), y el Ayuntamiento tiene
la potestad o facultad, cláusula 5.2.3 del pliego, de aprobar solo la subida de
tarifas para los residentes que corresponda al IPC previsto para el ejercicio
2016, que como se ha dicho estaría en torno al 0 %, por lo que el Ayuntamiento
tiene la facultad de no aprobar para los residentes ningún incremento de tarifas
para el año 2016, y el concesionario no podrá alegar en ningún caso, que se
produce un desequilibrio económico de la concesión.
CONCLUSIÓN
PRIMERO. El concesionario no adjunta a su propuesta de tarifas para 2016 un
estudio económico completo y justificativo de las tarifas que propone, que de
acuerdo con la cláusula 5.2.1. del pliego de condiciones es obligatorio. A juicio
de esta intervención se debería adjuntar dicho estudio para que el Ayuntamiento
pudiera aprobar la modificación de tarifas.
SEGUNDO. El concesionario propone una propuesta de tarifas para 2016 donde
se unifican las tarifas para residentes y no residentes en el municipio de Sant
Adrià de Besòs, lo que supone que para los residentes el incremento de tarifas
sea del 5 %, y este incremento del 5 % es superior al IPC previsto para el año
2016 que estaría entorno al 0 %, por lo que la cláusula 5.2.3. del pliego de
condiciones da la potestad o facultad al Ayuntamiento, después del estudio
previo de la propuesta, de aprobar solo la subida de tarifas que corresponda al
IPC previsto para el ejercicio 2016, que como se ha indicado de forma prudente
estaría en torno al 0 %, y el concesionario no puede alegar en ningún caso que
se produce desequilibrio económico de la concesión.
Es el parecer y criterio de esta Intervención.”
Encontrados conformes los fundamentos y razonamientos recogidos en el
informe de la intervención municipal que se ha transcrito, y de conformidad
con el mismo, entiende también esta Comisión Informativa que a la
propuesta de modificación de tarifas para el ejercicio 2016 presentada por el
Concesionario no se adjunta el obligatorio estudio económico completo y
justificado de las tarifas que propone y que se regula en la cláusula 5.2.1.
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del pliego de condiciones; y que también esta Comisión es del parecer que
se debe mantener los vigentes y diferentes sistemas tarifarios que hacen
distinción entre Residentes y No Residentes, y que, por consiguiente,
esta Comisión, en aplicación de la facultad que se recoge en la cláusula
5.2.3. del pliego de condiciones antes señalada, hace uso de la misma
proponiendo al pleno del Ayuntamiento que no se autorice el incremento de
tarifas propuesto por el Concesionario dado que supone esta modificación
de tarifas para el año 2016 un incremento del 5 % sobre las tarifas del año
anterior para los Residentes, superior al incremento previsto para el IPC en
el ejercicio 2016 que se prevé que esté en torno al 0 %.
De conformidad con todo lo que se ha indicado, se propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1. No aprobar la propuesta de modificación de tarifas para el año 2016
solicitada por GIMESPORT,S.A., concesionario del polideportivo MarinaBesòs, de conformidad con los razonamientos y fundamentos que se han
recogido en este Documento.
2. Sugerir al concesionario que en las propuestas de modificaciones de
tarifas de la concesión que solicite al Ayuntamiento se tenga en cuenta lo
establecido en las cláusulas del pliego de condiciones que rige la
concesión, y en particular las que se han señalado en el presente
documento.
3. Notificar el presente acuerdo a GIMESPORT, S.A.
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Pedro Sánchez (C’s) manifesta:


Que en un primer moment van estar d’acord a esperar per veure si
donaven algun tipus de justificació addicional d’aquestes tarifes, però
que no ho han fet, però que també han de reconèixer l’excepcionalitat
de la situació per la qual travessa el poliesportiu, que si bé és cert que és
potestat de l’Ajuntament no aprovar aquestes tarifes, creuen que en
aquest cas estan realitzant una intromissió en la gestió que, tenint en
compte les circumstàncies, pot acabar donant ales a l’empresa gestora
per donar la culpa de la seva situació a l’Ajuntament.
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S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – PSC (6), SaeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2), PP (1) i CDC (1)
Vots en contra: tres (3) - C’s
Els punts 23 i 24 es debaten conjuntament.
23. Dictamen relatiu a la bonificació de l'IBI a FESMES XXI, SL
“Vista la instància presentada per JORDI HOMS ALBARRÁN, actuant com a
administrador únic de la societat FESMES XXI, SL, en data de 19 de febrer
de 2016, en la qual es sol·licita l'aplicació de la bonificació del 95% de la
quota íntegra de l'Impost esmentat, al tractar-se d'un bé de titularitat
municipal destinat a activitat pròpia d'instal·lació esportiva, respecte de la
finca següent:
RD SANT RAMON DE PENYAFORT, 0024 T OD OS
Ref. cadastral 4561506-DF3846B-0001-EP
Nº. fix 91261658
Atès que l'apartat 6 de l'article 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre béns immobles preveu la concessió d'una bonificació de fins
al 95% de la quota íntegra de l'esmentat Impost, dels béns immobles de
propietat municipal destinats a activitats pròpies d'instal·lacions esportives,
entre d'altres, que siguin declarats d'especial interès o utilitat municipal pel
Ple de l'Ajuntament.
Atès que per part de la interessada s'indica que es tracta d'una entitat
oberta a tothom, compromesa socialment i que fomenta la pràctica
esportiva des d'un plantejament socialment inclusiu com a mitja de formació
i millora de la qualitat de vida, estenent els seus beneficis a tantes persones
i col·lectius com sigui possible; la convivència, el respecte, la solidaritat, la
tolerància, la companyonia, el joc net, l'esperit d'equip, amb activitats
constants de compromís amb el barri i l'entorn, reforçant les accions
solidàries destinades a les persones més desfavorides, amb pocs recursos
econòmics i/o amb risc d'exclusió social, el lleure familiar, facilitant la seva
participació, incidint especialment en la formació personal i esportiva. A més
és una entitat que col·labora amb d'altres que nodreixen el teixit social,
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cultural i esportiu de l'entorn, facilitant l'accés a les activitats i serveis que
ofereix el CEM BESÒS per posar-se en forma i cuidar la salut.
Atès que l'apartat 6 de l'art 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre béns immobles exigeix l'acord sobre declaració d'especial interès o
utilitat municipal, a adoptar pel ple de la corporació per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
Es proposa l'adopció del següents
ACORDS:
1. Aprovar que les instal·lacions del Poliesportiu Besòs de RD SANT RAMON
DE PENYAFORT 24 (UTM 4561506 DF3846B 0001 EP) de propietat
municipal, i que l'empresa FESMES XXI, SL, és la concessionària de
l'explotació, reuneixen els requisits exigits a l'apartat 6 de l'article 10 de
l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles per
declarar-les d'especial interès o utilitat municipal i, en conseqüència,
l'atorgament de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost
per a l'exercici 2016.
2. Notificar aquest acord a la societat interessada FESMES XXI, SL."
24. Dictamen relatiu a la bonificació de l'IBI a GIMESPORT, SA
"Vista la instància presentada per JOSÉ MARÍA PALACÍN ISABEL, actuant
com a administrador de la instal·lació de la societat GESTIÓN DE
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEPORTIVO GIMESPORT, SA, en data
de 23 de febrer de 2016, en la qual es sol·licita l'aplicació de la bonificació
del 95% de la quota Íntegra de l'Impost esmentat, en tractar-se d'un bé de
titularitat municipal destinat a activitat pròpia d'instal·lació esportiva,
respecte de la finca següent:
CL PLATJA, T OD OS
Ref. cadastral 5861503-DF3856B-0001-AF
Nº. fix 67673303
Atès que l'apartat 6 de l'article 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre béns immobles preveu la concessió d'una bonificació de fins
al 95% de la quota íntegra de l'esmentat Impost, dels béns immobles de
propietat municipal destinats a activitats pròpies d'instal·lacions esportives,
entre d'altres, que siguin declarats d'especial interès o utilitat municipal pel
Ple de l'Ajuntament.
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Atès que l'apartat 6 de l'art 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre béns immobles exigeix l'acord sobre declaració d'especial interès o
utilitat municipal, a adoptar pel ple de la corporació per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
Es proposa l'adopció del següents
ACORDS:
1. Aprovar que les instal·lacions del Poliesportiu Marina-Besòs de CL DE LA
PLATJA (UTM 5861503 DF3856B 0001 AF), propietat de la corporació
municipal, i que l'empresa GESTIÓN DE INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO DEPORTIVO GIMESPORT, SA (GIMESPORT, SA), és la
concessionària de l'explotació, reuneixen els requisits exigits a l'apartat 6
de l'article 10 de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre béns
immobles per declarar-les d'especial interès o utilitat municipal i, en
conseqüència, l'atorgament de la bonificació del 95% de la quota íntegra
de l'Impost per a l'exercici 2016.
2. Notificar aquest acord a la societat interessada GESTIÓN
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEPORTIVO GIMESPORT,
(GIMESPORT, SA)".

DE
SA

Defensa els dictàmens Pedro Rivero (PSC).
El punt 23 s’aprova per unanimitat.
Antoni Vélez (ERC), sobre el punt 24, diu que hi votaran en contra perquè hi
ha un contenciós presentat per Gimesport en què reclama patrimoni i
creuen que això li la manera com s’estan tractant a les entitats en el
poliesportiu va en contra de l’esperit d’aquesta bonificació que es basa en la
utilitat pública.
El punt 24 s’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: disset (17) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), PP (1) i CDC (1)
Vots en contra: dos (2) - ERC
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25. Dictamen relatiu a desestimar la bonificació de l'IBI a l'Ateneu
Adrianenc
“Vista la instància presentada per ARCADI AUGÉ, actuant en nom de
l'ATENEU ADRIANENC, en data de 2 de març de 2016, en la qual sol·licita
l'aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost sobre
béns immobles, al tractar-se d'un bé declarat pel Ple de l'Ajuntament com a
bé cultural d'interès local, destinat a la seu social i a les activitats pròpies
d'una entitat sense ànim de lucre, respecte de la finca següent:
CL ANDREU VIDAL, 0007 T OD OS
Ref. cadastral 4472504-DF3847A-0001-PK
Nº. fix 67663440
Atès que l'apartat 7 de l'article 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre béns immobles preveu la concessió d'una bonificació de fins
al 95% de la quota íntegra de l'esmentat Impost, dels béns immobles que
hagin estat declarats pel ple com a béns culturals d'interès local i que
estiguin destinats a seu social i a les activitats pròpies de les entitats sense
ànim de lucre i que siguin declarats d'especial interès o utilitat municipal pel
Ple de l'Ajuntament.
Atès que el tercer paràgraf de l'esmentat apartat 7 de l'article 10 de
l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles estableix que
aquesta bonificació tindrà caràcter anual i caldrà la seva petició abans de l'1
de març de l'exercici econòmic pel qual es demani.
Atès que per part de la interessada es remet l'acord del Ple de data 25 de
setembre de 2015 on, entre d'altres, s'indica que l'Ateneu Adrianenc és una
entitat de caràcter cultural al servei de la societat adrianenca, i així ho han
detallat anteriorment, manifestant que l'Ateneu fa possible una oferta
cultural pròpia de cinema, teatre, conferències, exposicions i participant de
forma desinteressada en la programació de la Festa Major.
Atès que l'apartat 7 de l'art 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre béns immobles exigeix l'acord sobre declaració d'especial interès o
utilitat municipal, a adoptar pel ple de la corporació per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
Es proposa l'adopció del següents
ACORDS:
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1. Desestimar la sol·licitud presentada per l'ATENEU ADRIANENC atès que
la instància ha estat presentada fora del termini establert en l'Ordenança
fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles i, en conseqüència, no
atorgar la bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost per a
l'exercici 2016.
2. Notificar aquest acord a l'entitat interessada ATENEU ADRIANENC.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC)
S’aprova per unanimitat.
26. Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre
diverses contractacions, desembre 2015-març 2016
Tot seguit, els assistents resten assabentats dels decrets de la regidora
delegada sobre les contractacions següents:
•
•
•

José Yovanny Pérez Fernández com a instal.lador oficial de 2a
Daniel Simón Rodríguez om a instal.lador oficial de 2a
Mariano Jiménez Martos com a oficial 1a polivalent

27. Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre
diversos nomenaments interins, desembre 2015-febrer 2016
A continuació, els assistents resten assabentats dels decrets de la regidora
delegada sobre els nomenaments interins següents:
•
•
•

Rosa Flores Ramon com a educadora d'escola bressol
Lidia Barquín Blanco com a treballadora social
Mireia Carreras Cano com a psicòloga de l'EAIA

28. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
29. Precs i preguntes
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Andreu Marín (PP) diu:
–

Que es va aprovar una moció per crear una comissió que elaborés el nou
ROM i que el termini de tres mesos que es van donar ja ha passat, però
el que li ha sobtat és trobar-se per correu electrònic un esborrany de
ROM enlloc de reunir-se primer tots els grups polítics per marcar unes
directrius polítiques, i que creu que ells no estan aquí a fer de becaris
d’un equip de govern en minoria i que han de tenir en compte que
l’agenda política també l’han de marcar els grups de l’oposició.

–

Que vol saber quants interins hi ha i quin és el percentatge que aquests
representen sobre la totalitat de la plantilla.

–

Que vol saber si l’oferta pública d’ocupació s’elabora tenint en compte la
proposta dels sindicats o tenint en compte unes necessitats previstes des
de Recursos Humans amb el seu informe corresponent i si aquest
existeix.

–

Que torna a demanar els expedients de contractació d’Adriana Oltra
Hernández, de Rafael Llinás Salmerón i de la cap de Comunicació i no
només els decrets de nomenament.

Filomena Cañete (PSC) li contesta:
–

Sobre el ROM, que l’equip de govern ha fet un esborrany de ROM
juntament amb el secretari, i durant un mes tots els grups se’l poden
estudiar i presentar les seves esmenes i a partir d’aquí treballar-lo.

–

Sobre els interins, ja li farà arribar la informació.

–

Sobre l’informe del cap de Recursos Humans, creia que ja li havia fet
arribar així com també els expedients de les contractacions.

Andreu Marín (PP) diu que només té els decrets de nomenaments.
Filomena Cañete (PSC) li diu:
–

Que si és així demà li farà arribar i li assegura que l’informe existeix.

–

Que l’oferta pública primer es treballa al departament, amb unes
directrius polítiques, però també amb criteris tècnics, la proposta final es
porta a la Mesa de Negociació, però això no vol dir que després des de
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Recursos Humans s’hagi d’acceptar rigorosament totes les propostes que
fan els sindicats.
Rubèn Arenas (ERC) diu:
–

Que demanen a l’alcalde que faci totes les gestions possibles perquè tots
els ponts d’aquest municipi que creuen el riu s’assenyalin degudament.

Antoni Vélez (ERC) diu:
–

Que demana que quan comencin les obres de Can Rigalt es tingui cura
de l’escut i que després es pugui ubicar en una altra lloc més vistós.

–

Que han començat a fer unes obres al carrer Bogatell on hi ha molt a
prop els dos únics panots que queden, demanen que els treguin per
conservar-los tal com van acordar en una moció.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) demana una reunió al més aviat possible per
salvar les obres d’art que hi ha a l’Església de Santa Juliana i Santa
Semproniana i poder fer una declaració de BCIL.
Ruth Soto (PSC) li diu que en tenia constància però que ho tindran en
compte.
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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.
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