Sant Adrià de Besòs, 30 de maig 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:

Filomena Cañete Carrillo
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

S'han excusat d'assistir-hi José Luis Martínez Cardoso.
Vist que s’ha assolit la majoria absoluta del nombre de membres del Ple de
l’Ajuntament, el president obre la sessió.
1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions
que van tenir lloc els dies 1 de 29 de febrer de 2016
S’aprova, sense esmenes, els esborranys de les actes de les sessions que
van tenir lloc els dies 1 i 29 de febrer de 2016.
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ALCALDIA
2. Proposta relativa a esmenar un error material en diverses actes
del Ple
"Fets
1. El regidor Marc Alloza Quesada va prendre possessió del seu càrrec en el
Ple que va tenir lloc el 31 d'agost de 2015.
2. En la capçalera de l’acta del Ple de les sessions dels dies 28 de setembre,
26 d’octubre, 23 i 30 de novembre i 30 de desembre, totes de 2015, no
hi consta com a assistent el regidor Marc Alloza Quesada, tot i que del
contingut de les actes, votacions i intervencions, es pot deduir amb
claredat que sí hi va assistir.
3. En aquestes actes, elaborades pel secretari i aprovades pels membres
del Ple, ningú no es va adonar d’aquest error. Ara cal esmenar-lo.
Fonaments de dret
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

las

1 Artículo 105 Revocación de actos y rectificación de errores 1. Las
Administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos
de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya
dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio
de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següents
ACORD:
Esmenar l’error material de les actes del Ple de les sessions dels dies 28 de
setembre, 26 d’octubre, 23 i 30 de novembre i 30 de desembre, totes de
2015, consistent en què a la capçalera hi ha de constar com a assistent
Marc Alloza Quesada atès que efectivament va participar en les esmentades
sessions."
S’aprova per unanimitat.
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Isabel Marcuello (MES) diu que avui ha presentat una instància per demanar
que a cada convocatòria del ple s’hi inclogui la presa de possessió de Josefa
López Navarrete i vol saber si l’han rebuda.
L’alcalde li contesta que sí. Que aquest punt es va incloure un cop van rebre
la seva credencial, però que, en una compareixença, Josefa López va dir que
avisaria per escrit quan prendria possessió, per tant, els seus drets estan
coberts.
3. Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no
han estat prèviament informats per la respectiva Comissió
Informativa
"Fets
1. Com a mocions de l'Ordre del dia de la sessió ordinària convocada en
primera convocatòria per al dia 30 de maig de 2016, a les 19 hores, hi
consten les titulades:
«4. Moció del PP per exigir una pròrroga en la bonificació de l'IBI per a habitatges
de protecció oficial.
5. Moció del PP per exigir la publicació dels comptes corrents d'11 regidors en la
seva declaració de béns.
6. Moció del PP per condemnar la visita del deliqüent Arnaldo Otegi al Parlament de
Catalunya.
7. Moció de CDC sobre l'establiment d'ajudes a famílies monoparentals i a persones
grans majors de 65 anys que viuen soles per fer front al pagament de l'IBI.
8. Moció d'ICV-EUiA per demanar al Departament de Salut un servei especialitzat
en fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple.
9. Moció d'ICV-EUiA en defensa de les polítiques de lluita contra la pobresa
energètica i l'emergència habitacional.
10. Moció d'ICV-EUiA per emetre en directe els plens municipals.
11. Moció d'ERC per crear una platja per a gossos, el manteniment dels pipicans i la
dignificació dels voluntaris animalistes.
12. Moció d'ERC per a la promoció de producció i consum d'energies netes per
consolidar la sobirania energètica local.
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13. Moció de SAeC per crear una comissió político-ciutadana per negociar la
instal.lació d'un forn crematori a la ciutat.
14. Moció de SAeC per encetar un procés de negociació amb el Consell Comarcal i
la societat Tanatori Litoral, SL, per deixar sense efecte l'obligatorietat de la
construcció d'un forn crematori.»

Fonaments de dret
1. La Llei de la Generalitat de Catalunya 8/1987, de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat número 832,
de 27 d'abril de 1987).
2. L'article 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entitades Locales, aprovat pel Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre (Boletín Oficial del Estado número 305, de 22 de
diciembre de 1986) estableix en el seu apartat 3 la possibilitat que el
president, a iniciativa pròpia o a proposta d'algun dels portaveus, pugui
incloure en l'ordre del dia de les sessions assumptes que no hagin estat
prèviament informats per la respectiva Comissió informativa, amb
l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre aquests assumptes
sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió en l'ordre del dia.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
Ratificar, per majoria simple, la inclusió en l'ordre del dia de la sessió
ordinària convocada en primera convocatòria per al dia 30 de maig de 2016,
a les 19 hores, el punts esmentats anteriorment."
S’aprova per unanimitat.
4. Moció del PP per exigir una pròrroga en la bonificació de l'IBI per
a habitatges de protecció oficial
Retirada.
5. Moció del PP per exigir la publicació dels comptes corrents d'11
regidors en la seva declaració de béns
"Dado que el Portal de Transparencia es una herramienta de exigencia legal
para, entre otros motivos, poner al alcance de la ciudadanía información
sobre los cargos electos, sus actividades y patrimonio.
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Dado que una cuenta corriente es un contrato mercantil cuyo saldo
constituye un bien en arreglo a lo establecido en nuestro Código Civil.
Dado que 11 concejales de este Consistorio, por acción u omisión, no han
hecho constar la misma en su declaración de bienes.
Desde el grupo municipal del Partido Popular, solicitamos que se adopten los
siguientes:
ACUERDOS
1. Exigir la modificación de la declaración de bienes de los siguientes
concejales en aras de incluir sus cuentas corrientes y saldos
correspondientes: Antoni Vélez Barajas, Basilio Perona Cortés, Francisco
Navarro Castellón, Gregorio Belmonte Ferrer, Gregorio Camacho Alcalde,
Joan Josep Belda Montes, Jose Luis Martínez Cardoso, Juan Carlos
Ramos Sánchez, Rubén Arenas García, Xavier Soley Manuel y Óscar
Marjalizo Hernández.
2. Publicar dicha modificación en el
Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs."

Portal

de

Transparencia

del

Defensa la moció Andreu Marín (PP) i manifesta:
-

Que le extraña que algunos concejales se hayan sorprendido de esta
moción, porque ya advirtieron el mes pasado que exigirían la publicación
de las cuentas corrientes mediante moción a aquellos que no lo
especificaran en su declaración.

-

Que le consta que la señora Cañete ya se encargó de difundir la noticia a
“tots els portaveus”, aunque se alegra de que después de tener sus más
y sus menos con el tema, haya accedido a publicarlas.

-

Que cuando pensaba en las interpelaciones de algunos, ya se imaginaba
la respuesta para excusarse de su “olvido” en su declaración de bienes:
aquí vienen los del PP, los de la Gurtel y la Púnica…, pero lo que no tenía
claro es quienes serían los primeros ERC o Gregorio Belmonte, así que
decidió hablar él directamente del tema.

-

Que ellos son 2 simples concejales en un municipio pequeño, que son
pocos y pequeños, pero honrados, que no tienen nada que ocultar ni
están atados a nadie, por tanto, tienen la libertad de decir lo que le
plazca.
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-

Que cualquier persona que haya usado un cargo para enriquecerse de
forma ilegal o inmoral, ya sea en la Administración o en un partido (y
más aún, si es en el PP), merece su desprecio.

-

Que, por ello, creen que la transparencia es el remedio para prevenir
este tipo de comportamientos.

-

Que, en campaña, se comprometieron a abrir las ventanas y levantar las
alfombras del Ayuntamiento y eso es lo que harán hasta que finalice este
mandato.

-

Que el saldo de una cuenta corriente constituye un bien. Que los que
hayan liquidado una herencia, sabrán que una cuenta corriente se tiene
en cuenta al mismo nivel que un inmueble o un coche.

-

Que, curiosamente, tan solo 9 de 20 concejales han publicado sus
cuentas y que éste es el único grupo municipal donde todos sus
concejales lo han hecho constar, y que, precisamente, los de la nueva
política son los que han tenido más problemas de memoria.

-

Que, por tanto, en esta moción, piden a los siguientes concejales que
modifiquen sus declaraciones de bienes para incluir sus cuentas y saldos
correspondientes:

Antoni Vélez i Rubén Arenas (ERC), Basilio Perona i Joan Belda (Sant Adrià
en Comú), Francisco Navarro i Óscar Marjalizo (Ciudadanos), Gregorio
Belmonte i Gregorio Camacho (ICV-EUiA), José Luis Martínez Cardoso i Juan
Carlos Ramos (PSC) i; Xavier Soley (CDC).
-

Que no deben tener miedo, que aquí todos son honrados y buenos
ciudadanos, hasta que se demuestre lo contrario. Que ganar dinero a
base de trabajo o gestionar bien los ahorros, no es ningún delito. Que si
están a favor de un Portal de Transparencia que recoja toda la
información prevista en la ley estatal de 2013, ya saben cuál debe ser el
sentido de su voto.

Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que no creu que els representants del PP siguin les persones més
autoritzades per donar lliçons als altres.

-

Que van acordar que publicarien la declaració que van fer quan van
prendre possessió.
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Que no té cap problema a dir quins són els seus saldos dels comptes
corrents en té dos, un amb un saldo mitjà de 3.648,27 €; un altre de
123,88 €; un préstec hipotecari de 119.027 €; un de personal de 4.280
€; té un pla de pensions de 37.000 € i un pla d’estalvis assegurat de
10.370,35 €.

Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que els felicita perquè han aconseguit estar als "top five" de les mocions
més demagògiques de tota la legislatura.

-

Que ells són un partit que porta 85 anys sense un sol cas de corrupció
política, per tant, no tenen cap mena de problema.

-

Que per a la satisfacció i tranquil.litat del PP ja han enviat a Secretaria
les declaracions.

-

Que ells a la seva web ja ho tenien penjat i, fins i tot, hi havia penjat un
informe fiscal seu.

-

Que durant la campanya, Rubèn Arenas i Gregorio Belmonte van ser els
dos únics candidats que van penjar la seva declaració abans de ser un
càrrec públic.

-

Que creu que cal ser una mica més rigorós, ja que el fet que no estigués
penjat responia a un acord que van prendre els portaveus, per tant,
també el PP va prendre la decisió.

-

Que per això no calia una moció. Que el grup municipal del PP no està
gaire acostumat a parlar amb els altres grups i a arribar a acords, que
era tan simple com parlar-ho abans o després de qualsevol junta de
portaveus o de comissió informativa, perquè es veuen gairebé totes les
setmanes.

-

Que els ha sorprès hi ha una persona que tampoc havia penjat els seus
comptes i no està esmentada a la moció.

-

Que tampoc calien els noms si el que buscaven realment tenir aquesta
informació .

-

Que a Jesús A. García li falta posar el valor cadastral del pis que té a
Lleida, però que entén que això no respon al fet de voler ocultar res sinó
d’un oblit.
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Que com que no els ha agradat ni el to, ni la forma, ni les intencions, ni
la demagògia hi votaran en contra.

Isabel Marcuello (MES) manifesta.
-

Que sí que és veritat que es va arribar a l’acord de fer pública la
declaració que van presentar l’any 2015 quan van prendre possessió.
Que, després, el PP va dir que volia que també es publiquessin els
comptes corrents, que ella no té cap problema a fer-ho públic.

-

Que hi votarà a favor perquè no té res a ocultar i que si MES hagués
presentat la moció l’hauria formulat d’una altra manera i hauria evitat
posar els noms dels regidors.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) manifesta:
-

Que en una cosa té raó Andreu Marín i és que el PP és el partit polític
més corrupte que hi ha, i a part de reconèixer ser corrupte, cobrar
comissions, etc., fa una cosa inhabitual que és no querellar-se amb
aquells del seu partit que han comès algun d’aquests delictes.

-

Que la manera d’enriquir-se és segurament amb les adjudicacions, però
que en aquest Ajuntament, mitjançant les comissions informatives, on hi
participen tots i s’acaben constituint en mesa de contractació, els
regidors tenen opció d’observar, conèixer, mirar, llegir un expedient
d’adjudicació i aprovar-lo amb el seu vot, per tant, els controls estan
força travats per evitar comissions il.legals.

-

Que ells com a grup municipal, no només el seu cap de llista sinó també
tots els que componien la llista electoral van fer públics els seus béns.

-

Que en el formulari que ells tenien no hi apareixia que haguessin de
posar-hi els comptes.

-

Que creu que no està bé que surtin els noms i cognoms dels regidors ,
que té una intencionalitat clara i és assenyalar i que no creu que sigui
aquesta la forma resoldre les coses.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que una cosa que valoren positivament del Partit Popular és un caràcter i
unes maneres de fer que el fan una agrupació reconeixible en tots els
municipis de l’Estat espanyol.
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-

Que, per això, quan preparaven el ple i van veure que coincidia amb
l’inici de la campanya electoral van pensar quin tema tocarien:
Veneçuela, Cuba, Corea del Nord..., la unitat d’Espanya no perquè
n’havien parlat el mes anterior, per tant, havia de ser un atac directe a
alguna de les forces i es van trobar amb aquesta moció.

-

Que hi votaran a favor i a més ja han presentat tota la documentació.

-

Que volen que la gent s’adoni del tipus de mocions que presenten i amb
quin intencionalitat ho fan i que ja veuen que treballen dia a dia per
millorar les condicions de vida dels i les que viuen a Sant Adrià.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que ells estan a favor de la transparència, per tant, aportaran tota la
informació que els demanen, malgrat tot, no hi votaran a favor perquè
consideren que aquesta moció és un nyap, que no té en compte
aspectes bàsics de seguretat i que si s’aprova i s’aplica farà les delícies
dels delinqüents, ja que els facilitarà dades suficients per poder elaborar
fraus basats en la tècnica del "phishing".

Filomena Cañete (PSC) manifesta:
-

Que Andreu Marín és un home de paraula, perquè a la Junta de
Portaveus els va amenaçar que faria això, i que ella en cap moment es
va sentir coaccionada, ni amenaçada per allò que havia de fer i que va
fer de manera voluntària, que va ser el resultat d’un acord i d’un consens
que es va arribar en una comissió on en principi estaven convocats tots
els regidors.

-

Que, d'acord amb l'article 56 de la Llei 19/2014, de transparència, els
alts càrrecs estan subjectes al règim d'incompatibilitats i a les
obligacions de declaració d'activitats, de béns patrimonials i d'interessos
establerts per la legislació específica.

-

Que el registre de declaracions d'activitats és públic. L'accés als registres
de les declaracions dels béns patrimonials i d'interessos es regeix per llur
normativa específica, sens perjudici de la qual s'ha de fer pública una
declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs, que no
s'han d'incloure les dades de localització ni les que siguin necessàries per
a salvaguardar la privacitat i la seguretat dels titulars
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-

Que la llei no concreta res més i, per tant, queda molt lliure la concreció
d'aquests aspectes.

-

Que a Sant Adrià han apostat per un portal que els proporciona de
manera gratuïta el Consorci AOC.

-

Que, pel que fa a la pregunta referent a publicar la declaració que indiqui
la situació patrimonial així com d'activitats dels alts càrrecs d'acord amb
l'article 56,2 LTC, diu que allò que s'ha de publicar als portals de
transparència és una declaració que indiqui la situació patrimonial dels
alts càrrecs i una declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts
càrrecs, és un concepte molt ampli i genèric, que pot incloure multitud
d'aspectes, que, per tant, ni la llei ni un organisme oficial que proveeix el
portal a la majoria d'administracions públiques han anat tan enllà com
per demanar explícitament que s'incloguin els comptes corrents.

-

Que també és veritat que el compte corrent es podria incloure dins del
concepte “situació patrimonial” igual que també altres moltes coses.

-

Que en el seu moment i davant de la tessitura de quin era el model de
declaració de béns patrimonials havien de fer ús a l'Ajuntament pel que
fa als regidors i regidores ja que no quedava clar la limitació de béns
patrimonials, van optar de manera acordada i consensuada a mantenir el
mateix model que ja s'havia fet ús fins al moment de la pressa de
possessió, però sabent que es publicaria al portal cosa que fins al
moment només quedava a la vetlla de la Secretaria municipal.

-

Que el regidor que avui porta la moció al Ple va fer una alerta per no
utilitzar una altra vocable, que si no es publicaven els comptes corrents
ho exigiria via moció.

-

Que ells entenen que amb els mínims de declaració tal i com recull la
normativa estan assumits per cadascú i cadascuna dels regidors. Que els
que han volgut també fer declaració de comptes corrents ho han fet
perquè ha volgut i, per tant, no poden exigir a ningú que faci res d’allò
que no té obligació.

-

Que ells s’abstindran, ja que cadascú i cadascuna és lliure en aquest
sentit d'anar més enllà del que preveu la llei i com que la llei no ho
especifica entenen estan en la línia de la voluntarietat.

Andreu Marín (PP) respon:
-

Que sí que es un hombre de palabra. Que no les amenazó, les dijo que
se tenían que publicar y si no lo hacían lo exigirían mediante una moción.
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Que ojalá escuchara a Gregorio Camacho o Xavier Soley hablar de algún
caso de corrupción de sus partidos, ya que podría hablar de Tania
Sánchez, de la família Pujol, etc. Y que d’ERC le viene a la memoria Jordi
Ausàs.

Antoni Vélez (ERC) li respon que a partir d’ara miraran què fan després de
deixar el seu càrrec públic i la seva vida pública durant cinc anys després
d’haver deixat els seus càrrecs, si fan o no contraban de tabac, que creu
que no és corrupció política.
S’aprova la moció amb el resultat següent:
Vots a favor: sis (6) – PP (2), SAeC (3) i MES (1)
Abstencions: vuit (8) – PSC (5) i C’s (3)
Vots en contra: cinc (5) – ICV-EUiA (2), ERC (2) i CDC (1)
6. Moció del PP per condemnar la visita del delinqüent Arnaldo Otegi
al Parlament de Catalunya
"Atesa la reunió del proppassat dimecres 18 de maig, mantinguda entre el
Secretari General de Sortu, Arnaldo Otegi, al Parlament de Catalunya,
convidat per la presidenta de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació,
Relacions Institucionals i Transparència i rebut tanmateix per la pròpia
presidenta de la institució.
Atès que Otegi és un polític amb les mans tacades de sang per la seva
pertinença a ETA i la seva participació directa en diferents segrestos, el qual
ha estat condemnat en diferents ocasions.
Atès que Otegi pretén ara presentar-se com un home de pau, on la realitat
és que mai ha demanat perdó a les víctimes, de manera clara i inequívoca,
pels crims comesos per ETA, entre ells, els 54 morts catalans de l’Hipercor
de Barcelona de 1987 i l’assassinat del regidor popular a Sant Adrià de
Besòs, José Luis Ruiz Casado.
Atès que la visita d’Otegi al Parlament de Catalunya no només implica una
ofensa a les víctimes d’ETA, sinó que sobretot suposa un acte que degrada
la institució que representa a tots els catalans.
Són per aquests motius que el Grup Municipal del Partit Popular de Sant
Adrià proposa que el Ple de l'Ajuntament adopti els següents
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ACORDS:
1. El Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs lamenta i condemna la
visita d’Arnaldo Otegi al Parlament de Catalunya, donat que aquesta
visita malmet contra els sentiments de les víctimes d’ETA, que han estat
ofeses pel tractament que ha rebut aquest personatge en la principal
institució catalana, com si fos un polític més del nostre sistema
democràtic.
2. Apostar per la defensa dels valors cívics i democràtics del nostre
ordenament, així com pel reconeixement, suport i solidaritat amb les
víctimes que han patit el terrorisme d’ETA.
3. Donar trasllat de la present moció als grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya i a la Mesa del Parlament."
Defensa la moció Jesús A. García (PP) i manifesta:
-

Que la razón de esta moción no es otra que la de otros muchos grupos
municipales que traen temas para hacer acción política y esta es la
finalidad de esta moción. Que en este caso con más motivo, ya que la
banda terrorista ETA asesinó a un concejal de esta corporación que
pertenecía al PP.

-

Que, por tanto, entendemos, que como Arnaldo Otegi, que se ha
considerado como un hombre de paz, sin ni tan siquiera representar a
ninguna institución cuando acude al Parlament de Catalunya les parece
reprobable.

Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que Arnaldo Otegi va ser condemnat per col.laborar o per reconstituir
presumptament la banda armada d’ETA, que en aquest moment, salvant
totes les distàncies ideològiques que es pot tenir amb aquest senyor,
però que ara, a diferència de fa 20 o 30 anys, té el paper de treballar per
a la reconciliació.

-

Que no entén que hagin presentat una moció d’aquestes
característiques, ja que Arnaldo Otegi ja ha complert la seva condemna.

Antoni Vélez (ERC) manifesta:
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-

Que el PP sempre els acusa de presentar mocions que no tenen res a
veure amb el municipi, i ja fa dos plens que el Partit Popular ha fet el
mateix.

-

Que volen fer constar la seva solidaritat amb les víctimes d’ETA i amb
totes les víctimes del terrorisme de l’Estat espanyol i de qualsevol tipus
de terrorisme, perquè lamentablement en aquest Estat hi ha una llista
molt negra de diferents tipus de terrorisme.

-

Que també condemnen tota violència com a mitjà per defensar idees
polítiques, que això no els agrada i no és la seva forma de fer.

-

Que, tot i això, hi votaran en contra, pel llenguatge, que torna a la
guerracivilisme i cansa, perquè les idees polítiques es poden expressar
d’una altra manera i es poden arribar acords grups que estan
ideològicament molt separats, ja que no es pot dir delinqüent a algú que
ja ha complert la seva condemna i perquè no entenen la doble vara de
mesurar, segons ells Otegi és un delinqüent però els franquistes que sí
que són demostradament assassins no són delinqüents, o fins i tot els
colpistes com els del 23F se’ls condecora.

-

Que és una moció totalment electoralista i no entenen quina finalitat té i
que, per sobre de tot, ERC mai utilitzaran el dolor de les víctimes per fer
electoralisme.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que des de la presó, el 16 de setembre 2012, Arnaldo Otegui va
demanar perdó a les víctimes de la violència de ETA: "l’esquerra
abertzale ha reconegut i reconeix el dolor causat, jo vull anar mes enllà i
dir que si, en la meva condició de portaveu ( i parlo en noms de tots els
portaveus de Batasuna) he afegit una mica de dolor patiment o
humiliació a les famílies de les víctimes de les accions armades d’ ETA,
vull demanar-los des d’aquí les meves més sinceres disculpes,
acompanyades d’un ho sento de cor”, però que, no obstant això, no va
realitzar una condemna de la violència d’ETA.

-

Que el municipi es un dels que va ser afectat directament per un dels
atemptats d’ETA, al igual que HiperCor Barcelona, Viladecavalls,
Sabadell, Vic, d’Ernest Lluch i de tants altres.

-

Que aquí van patir l’assassinat del regidor popular José Luis Ruiz Casado.

30.05.2016

14

-

Que alguns dels que avui s’asseuen en aquesta sala de plens, ho saben
perfectament, els seus amics, els seus familiars, la seva dona i els seu
fills.

-

Que José Luis era un dels seus, el seu veí, el seu company de consistori,
i així ho va sentir la ciutadania en aquell moment.

-

Que encara recorda l’impacte que li va causar la notícia quan a primera
hora del matí va rebre una trucada d’Alcaldia.

-

Que per això el dolor encara és a flor de pell i és normal que, tot i que el
secretari general de Sortu, Arnaldo Otegi, hagi reconduït la seva activitat
incorporant-se en el sistema democràtic, la no-condemna directa i clara
a ETA, tot i que demanés perdó pels danys causats, la seva reconversió
no es vegi total per una part de la societat.

-

Que ells no són qui per decidir a qui ha de rebre o no la presidenta de la
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència, així com la presidenta del Parlament de Catalunya, que
segurament haurien preferit que no s’hagués donat el ressò mediàtic que
ha tingut la visita o, en tot cas, que com a mínim s’hagués pogut produir
la condemna del terrorisme que molts encara esperen.

-

Que per això dóna la seva solidaritat amb totes les víctimes d’ETA.

Gregrorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que el PP se suma a presentar mocions que no tenen res a veure amb
Sant Adrià i espera que a partir d’ara no els diguin res als altres grups.

-

Que s’ha trencat un consens que hi havia en aquest ple municipal,
perquè d’ETA no s’havia presentat mai cap moció precisament pel dolor
que hi ha en aquesta ciutat i que en l’electoralisme tot s’hi val.

-

Que ells, per exemple, no estaven d’acord amb la llei de partits, que
il.legalitzava les idees i mai van portar una moció per condemnar aquella
llei perquè en aquesta ciutat hi ha una sensibilitat especial.

-

Que Arnaldo Otegi diu que hi ha poders de l’Estat que els interessa que
ETA continuï funcionant i matant i ell se’l creu, i avui hi ha un exemple
clar, perquè són a portes d’unes eleccions i el PP porta aquesta moció.

-

Que hi ha gent que contra Catalunya i ETA viuria molt bé i trauria rèdits
polítics.
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-

Que hi votaran en contra perquè el Parlament és un espai de trobada per
aquell que vol dialogar i Arnaldo Otegi sempre ha estat en la línia de la
pau i el diàleg, que ha pagat dues vegades amb presó, una per participar
en l’organització d’un segrest i una per intentar reorganitzar l’esquerra
abertzale, que són dels pocs països que empresonen les persones per la
seva idees o per intentar explorar les vies de diàleg i de pau.

-

Que benvinguts als parlaments tots aquells que optin per la via dels
diàleg i de la pau i que siguin ben rebuts.

Joan Belda (SAeC) manifesta:
-

Que com que arriben les eleccions, cal passejar la memòria de les
víctimes assassinades, perquè parlar d’economia, de gestió, de
programa, d’ideologia o de corrupció no els dóna vots.

-

Que només pel respecte que a ells sí que els mereixen les víctimes del
terrorisme, no entraran a debatre aquest punt al nivell que els membres
del PP volen, perquè l’únic que genera és una crispació innecessària.

-

Que ells celebren la llibertat del dirigent basc i que la rebuda al
Parlament els sembla una decisió correcta.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que una persona que en un moment de la seva vida ha defensat la
violència i la supressió física de l’oponent està moralment inhabilitada
com a interlocutor polític, amb independència que sigui o no un
delinqüent o un ex-convicte.

-

Que és el mateix que si un corrupte que ha saldat ja els comptes amb la
justícia i que està penedit se li dóna un càrrec de l’administració d’un
pressupost, possiblement seria un risc innecessari.

-

Que aquí no es tracta de valorar o no el risc que el senyor Otegi torni la
considerar la violència com un mitjà vàlid per fer política, és una qüestió
moral.

L’alcalde diu:
-

Que, com ha dit Gregorio Belmonte, li sap molt de greu que es plantegi
aquesta moció.
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-

Que tots els que van partir-ho van acordar que d’això no en parlarien per
no polititzar i creu que s’ha complert.

-

Que cada any els que volen recorden per l’aniversari van al cementiri, no
ho fan públic ni fan notes de premsa.

-

Que poden fer el que vulguin, però els demana que no portin mai més
una moció com aquesta.

Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que aquesta moció és de les que entraria en el catàleg de partit i de
pura línia ideològica-política.

-

Que, com a partit, en termes generals, s’hi abstindrien, perquè els
socialistes no volen polemitzar ni entrar en batalles de persones grates,
no grates, que visiten o deixen de visitar, siguin o deixin de ser en
determinats llocs.

-

Que, malgrat això, en aquest cas, marcant les diferències amb el PP i a
pesar que no se senten gens còmodes amb el llenguatge més aviat
agressiu que moltes vegades utilitza el PP en la defensa de les seves
mocions, a Sant Adrià els socialistes faran una excepció i votaran a
favor d’aquesta moció.

-

Que no poden obviar i no volen fer-ho pel fet que Sant Adrià ha estat un
municipi afectat pel terrorisme d'ETA.

-

Que el proper setembre farà 16 anys que ETA va assassinar a José Luis,
regidor en aquell moment del consistori. Que ETA els va arrabassar un
regidor, un veí, un amic, un company, un marit i pare de dos nens petits,
ara ja adults, que continuen la vida quotidiana a la ciutat afrontant el
buit que els va ocasionar ETA.

-

Que, personalment, no els podria continuar mirant a la cara si no
votessin a favor d'una moció que parla d'una persona que en les seves
declaracions “ambigües” no deixa clar la condemna rotunda de l'ús de la
violència amb fins polítics i que tampoc Ha demanat perdó a les víctimes
d'ETA tal i com a ells els agradaria.

-

Que entenen que tota la ciutat va ser víctima d'ETA i, per tant, no poden
eludir que els falta una condemna i un perdó rotund, que és una qüestió
de justícia.
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-

Que, després del comunicat del 10 de gener de 2011 en què
l'organització ETA va anunciar l'alto al foc permanent, general i
verificable, volen creure en un procés de reconeixement al dol i de
respecte; volen creure en l'esperança d'un País Basc i de la resta del
conjunt d'Espanya lliure de violència; volen que totes les parts que han
actuat respecte a ETA, condemnin de manera contundent i rotunda l'ús
de la violència per defensar temes polítics.

-

Que ells no en tenen prou amb la postura i l’actitud que ha mostrat
Arnaldo Otegi fins al moment.

-

Que volen respecte general respecte al tema i a Sant Adrià l'exigeixen
amb fermesa per la por instaurada, en el seu moment, a la ciutadania
amb l'assassinat que es va produir, però sobretot perquè els socialistes
de Sant Adrià volen respectar la memòria de José Luis Ruiz Casado i la
de la seva família.

S’aprova la moció amb el resultat següent:
Vots a favor: deu (10) – PP (2), PSC (5), i C’s (3)
Abstencions: una (1) - MES
Vots en contra: vuit (8) – SAeC (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CDC (1)
7. Moció de CDC sobre l'establiment d'ajudes a famílies
monoparentals i a persones grans majors de 65 anys que viuen
soles per fer front al pagament de l'IBI
Retirada.
8. Moció d'ICV-EUiA, MES i CDC per demanar al Departament de
Salut un servei especialitzat en fibromiàlgia, síndrome de fatiga
crònica i sensibilitat química múltiple
"Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària
del 25 de juny de 2012, va aprovar una moció en suport a les persones amb
fibromiàlgia i síndrome de fatiga.
Atès que aquestes malalties poden afectar actualment entre un 3,5 – 4 %
de la població. A Catalunya serien unes 250.000 persones i amb una
especial prevalença entre les dones.
Atesa la Resolució 203/VIII del Parlament de Catalunya i els seus plans
d'implantació d'acord allò que demanen les associacions i els familiars dels
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afectats i afectades per en fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i
sensibilitat química múltiple.
Ateses les dificultats que es troben els afectats per aquestes malalties a
l'hora de poder ser atesos en els CAP de la ciutat, no només per les
retallades que han reduït els serveis i el personal i allargat la llista d’espera,
sinó també per la manca d’especialistes.
Atès que a Sant Adrià no hi ha cap metge o metgessa especialitzats en
aquestes malalties i que les persones afectades de ciutat s’han de desplaçar
fins a Barcelona, amb les dificultats afegides que comporten aquestes
malalties.
Atès que, davant la sobrecàrrega d’un sistema sanitari públic massificat i
cada cop més precari fruit de les retallades, els metges de família es veuen
obligats a derivar els pacients a uns especialistes (com per exemple
reumatologia o psiquiatria) que no els poden ajudar perquè no són els
adients, que desconeixen les malalties ambientals i que estan desbordats.
Atès que la formació dels metges de família evitaria aquesta sobrecàrrega i
donaria als pacients els recursos perquè puguin millorar fent-se
responsables de la seva pròpia salut.
Atès que la formació dels metges i personal sanitari dels centres
d’assistència primària forma part d’una necessària política preventiva que
aturarà l’esmentat creixement exponencial de les malalties ambientals i que
contribuirà de manera decisiva a combatre aquest greu problema de salut
pública i el corresponent cost sanitari.
Atès que és important que els professionals mèdics coneguin les malalties
ambientals perquè puguin oferir als pacients la informació necessària per no
agreujar i millorar la seva salut, especialment en un municipi com Sant
Adrià afectat per les infraestructures viàries (C-31, Ronda Litoral, N-II) i les
indústries que existeixen (cicles combinats, incineradora).
Atès que oferir als professionals els coneixements sobre aquest tipus de
malalties no implica un cost elevat pel sistema sanitari, sinó tot el contrari.
La prevenció és un estalvi davant l’augment de les despeses produïdes per
l’agreujament d’aquestes patologies i pel sobrecost que suposa aplicar uns
tractaments ineficaços.
Per tot això, els Grups Municipals d'ICV-EUiA, MES i CDC proposen al Ple de
l'Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
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1. Renovar els acords presos el 25 de juny de 2012.
2. Demanar a la Conselleria de Salut que els afectats per fibromiàlgia,
síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple siguin atesos
per especialistes a Sant Adrià de Besòs.
3. Demanar que els especialistes estiguin coordinats amb la Unitat de
Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica del Parc de Salut MAR
(PSMAR).
4. Donat suport al Projecte sanitari "Patologia ambiental per a professionals
de la salut pública", impulsat per l’Associació Espai Net Salut (Ensalut),
una entitat ciutadana preocupada per les condicions ambientals i per
l’augment de les anomenades malalties emergents.
5. Realitzar un cens de les persones afectades a la ciutat on s’especificarà
les seves necessitats concretes, amb respecte a la protecció de dades.
6. Impulsar tallers als centres educatius sobre prevenció en salut ambiental
per a una escola saludable.
7. Comprometre’s que Sant Adrià eradiqui l’ús del glifosat i altres herbicides
tòxics, als espais verds i a la via pública municipals, i buscar alternatives
ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i
del medi ambient, establint un període màxim de transició d’un any per
assolir aquest objectiu.
8. Instar la Generalitat i el Govern de l’Estat espanyol a crear un programa
de suport perquè er a que s’atengui al 1.700.000 de malalts de SCC.
9. Fer arribar aquests acords a la Conselleria de Salut de la Generalitat de
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a l'ACAF Sant
Adrià – Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia, SFC i SQM al
Barcelonès Nord i l’Associació Espai Net Salut."
Defensa la moció Gregorio Camacho i manifesta:
-

Que, sobre aquest tema, ja van aprovar una moció, però que han cregut
que calia presentar-ne una altra, perquè hi ha coses en què sí que s’ha
avançat, però que encara manca suport, coneixement i reconèixer-ho
com a malaltia oficial.

-

Que l’Esperit Sant té un equip multidisciplinari però demanen que el Cap
de Sant Adrià també en tingui un.
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Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que hi estan totalment d’acord i que hi ha informes que relacionen la
fibromiàlgia i la sensibilitat química amb la proximitat d’un crematori, per
tant, creu que és el moment ideal per demanar a ICV-EUiA que canviï la
seva posició i que s’afegeixi a allò que demana la voluntat popular.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que no estan gaire d’acord amb el projecte de formació i que no el
consideren gaire adient, ja que aquest curs, dirigit a professionals de la
salut, ja tenen una sòlida formació, que té docents que vénen de les
anomenades medicines naturals i que alguns sectors sanitaris, fins i tot,
les veuen com un risc.

Filomena Cañete (PSC) manifesta:
-

Que aquesta moció va més enllà de la presentada al juny del 2012, que
en aquell moment tenien com a objectiu la visualització de la malaltia, el
seu reconeixement i el suport vers als que ho pateixen, i que ara es
pretén que es pugui tractar al municipi, a l'ambulatori de referència i
amb professionals adequats i en coordinació.

-

Que el glifosat fa anys que els jardiners no fan ús d'aquest herbicida
catalogat per l'OMS com cancerígen.

Isabel Marcuello (MES) diu que l’entitat ACAF agraeix aquest acord i que
tenen un hospital de proximitat amb tota unitat de fibromiàlgia i síndrome
de fatiga crònica, però que celebren que en un moment donat puguin
disposar dels especialistes a Sant Adrià.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: disset (17) – ICV-EUiA (2), PSC (5), C’s (3), SAeC (3), ERC (2)
i CDC (1)Abstencions: dues (2) - PP
9. Moció d'ICV-EUiA, PSC, SAeC, MES, ERC i CDC en defensa de les
polítiques de lluita contra la pobresa energètica i l'emergència
habitacional
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"L’actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de
persones que, a causa de les dificultats econòmiques sobrevingudes, no
poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. La seva traducció social als
darrers 7 anys a Catalunya ha estat, segons el Consell General del Poder
Judicial, 68.274 desnonaments, el 15% del total dels desnonaments
executats a tot l'Estat espanyol. Només el 2015 es van produir 15.557
desnonaments, és a dir, una mitjana de 43 desnonaments al dia. Centenars
de milers de persones s’han vist excloses del dret a un habitatge.
D’altra banda, en els darrers deu anys el preu de la llum s’ha incrementat
en un 83% i l’aigua una mitjana del 66%. El Síndic de Greuges, a l’Informe
sobre la pobresa energètica a Catalunya, de l’octubre de 2013, documenta
els impactes socials, sanitaris i mediambientals de la pobresa energètica, i
denuncia el sobreesforç que implica l’acumulació de deutes vinculats al
pagament de factures de la llar. A Catalunya 320.000 famílies es troben en
problemes per fer front al pagament dels seus subministraments bàsics
digne, enfrontant-se a situacions de precarietat extrema i exclusió social,
econòmica i residencial.
Cal fer esment que, en aquest context, els ens locals són els que reben en
primera instància l’impacte social d’aquesta problemàtica i els que han
hagut d’abordar-la incrementant els recursos destinats als serveis socials,
amb més ajuts a les famílies per fer front a lloguers o subministraments,
fent actuacions per incrementar el parc públic d’habitatge, etc. Els recursos
limitats dels governs locals contrasta amb els milers de pisos en desús que
acumulen les entitats financeres i les immobiliàries al territori i els guanys
dels operadors energètics (les tres grans companyes elèctriques (Endesa,
Iberdrola y Gas Natural Fenosa, han guanyat 56.000 milions d'euros durant
la crisi)
Els governs i el Parlament de Catalunya van emprendre diferents iniciatives
legislatives en els àmbits de la pobresa energètica i de l’accés de l’habitatge,
en especial la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, fruit
de la ILP impulsada per la PAH, l'APE i l'Observatori DESC, aprovada el juliol
de 2015 per unanimitat al Parlament de Catalunya, que s'ha mostrat com
una eina útil i eficient per garantir el dret a l'habitatge digne per a les
famílies en risc d'exclusió residencial.
El passat 29 d'abril, el Govern de l'Estat, en funcions, del Partit Popular va
decidir posar un recurs amb suspensió cautelar al Tribunal Constitucional
seguint la mateixa estratègia que amb les altres iniciatives legislatives
anteriors (com per exemple el recurs al Decret Llei 6/2013, per garantir la
no interrupció dels subministraments els mesos d’hivern).
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En el cas de la Llei 24/2015, una de les iniciatives amb major legitimitat
social i política d’aquesta democràcia, els preceptes recorreguts són:
l’article 2 (procediment extrajudicial), l'article 3 (procediment judicial),
l'article 4 (extensió al fiador de la cancel·lació del deute), l'article 5 (lloguer
social obligatori), l’article 7 (cessió obligatòria), la disposició transitòria
segona (lloguer social pels procediments en tràmit a l'entrada en vigor de la
llei), la disposició final tercera (sancions per no fer lloguer o no fer-ho
d'acord amb la norma), i la disposició addicional (cessió de crèdits).
La impugnació de la part substantiva de l'articulat referit a l’assumpció de
responsabilitat per part dels bancs i grans propietaris per revertir
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge fa imprescindible una actuació
immediata, valenta i liderada per la Generalitat per ampliar de manera
immediata el parc públic de lloguer social i oferir una solució a les
necessitats habitacionals urgents de la població. L’alarma social provocada
pel recurs, la incertesa i la indefensió d’administracions i ciutadania ha
obligat el Govern de la Generalitat a convocar una cimera d’urgència per
reaccionar davant el recurs el passat dimarts 3 de maig.
Davant els constants recursos i sentències del Tribunal Constitucional, la
present moció té com objectiu garantir els drets bàsics de les persones que
es trobin en situació d’exclusió residencial o de vulnerabilitat energètica.
Aquest repte demanda de les Administracions públiques actuar amb
determinació per revertir l'actual situació i requereix que els diferents nivells
de l'administració –Generalitat, ens supralocals i ajuntaments– treballin
coordinadament i d'acord amb els principis de subsidiarietat, responsabilitat,
eficiència i racionalitat.
És per aquests motius que els Grups Municipals d'ICV-EUiA, PSC, SAeC,
MES, ERC i CDC proposen al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Rebutjar enèrgicament l'actitud del Govern de l'Estat espanyol en allò
que fa referència a recórrer al Tribunal Constitucional qualsevol iniciativa
legislativa que la Generalitat de Catalunya impulsa per pal·liar la pobresa
energètica i l’accés a l’habitatge.
2. Exigir al Govern de l’Estat la immediata retirada del recurs presentat
contra la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, així com
d’altres recursos anteriors que afecten a mesures legislatives d’aquests
àmbits.
3. Donar suport als acords presos a la Cimera sobre la Llei 24/2O15, de 29
de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de
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l’habitatge i la pobresa energètica del passat dimarts, 3 de maig de
2016, entre el Govern de la Generalitat, els ens locals i els grups
promotors de la ILP i especialment els següents compromisos:
•

•

•

Tramitar i aprovar una nova llei urgent que garanteixi la cobertura
que donaven els articles 2, 3, 4, 5 i 7 impugnats pel Govern central
amb participació dels ens locals i les entitats impulsores de la ILP en
la seva redacció.
Crear una comissió de treball formada per la Generalitat, els
ajuntaments i el grup promotor amb l’objectiu d’activar de forma
immediata les mesures d’urgència que han de cobrir el buit dels
articles impugnats mentre no es creen els instruments per a
substituir-los
Signar de manera immediata el conveni entre la Generalitat de
Catalunya i les companyies distribuïdores de gas i electricitat per a
l’aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per fer front la
pobresa energètica que inclogui la creació d’ajuts a fons perdut
destinat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió
residencial i a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen
amb la prestació de serveis.

4. Instar el Govern de la Generalitat a mobilitzar els immobles en mal estat
de conservació, aplicant l'article 32 i 40 de la Llei 18/2007, del dret a
l’habitatge, i l’article 4 del Decret 1/2015, que permeten l'expropiació o
ús temporal per fer complir el deure de conservació i rehabilitació.
Ampliar la relació de municipis que es consideren àrees de demanda
residencial forta i acreditada.
5. Instar el Govern de la Generalitat a aprovar una partida extraordinària
destinada a ajuts al pagament del lloguer per evitar desnonaments de
lloguers.
6. Instar el Govern de la Generalitat que s’exigeixi a les entitats financeres i
als grans tenidors d'habitatge que segueixin aplicant els mecanismes i
criteris que estableix la Llei 24/2015.
7. Traslladar els presents acords al govern de la Generalitat de Catalunya,
al Govern de l’Estat espanyol, als Grups polítics del Parlament de
Catalunya i del Congrés dels Diputats, a les empreses subministradores
de serveis del municipi, a les AAVV del municipi, entitats municipalistes,
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, la Aliança contra la Pobresa
Energètica, i l’Observatori DESC."
Defensa la moció Gregorio Camacho (ICV-EUiA) i manifesta:
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-

Que amb aquesta moció es posa en valor la desigualtat que cada vegada
és més gran i que significa la desigualtat en el sentit de la pobresa
energètica i l’emergència habitacional.

-

Que demanen que el Govern de l’Estat deixi de presentar al TC recursos
quan es parla de persones que ho estan passant molt malament i que no
poden pagar la llum, l’aigua i el gas.

-

Que l’Ajuntament està fent una bona feina, però que tenen pocs recursos
i són limitats, la potestat i força davant les grans companyies són les que
són i per això cal la intervenció de la Generalitat i que el Govern del PP
no posi pals a les rodes.

Jesús A. García (PP) diu:
-

Que hay pobreza energética cuando uno es incapaz de pagar una
cantidad de servicios de la energía suficiente para satisfacer sus
necesidades domésticas o destinar una parte de sus ingresos.

-

Que esto que acaba de decir ya lo ha dicho en otras ocasiones porque
hay determinados grupos que lo traen con cualquier motivo.

-

Que siempre hablan desde una perspectiva de la pobreza energética que
es siempre desde los precios de los costes energéticos, que ya el
gobierno del PP lo ha intentado atajar mediante la tarifa social en los
bonos sociales que se pueden solicitar a las compañías eléctricas que
suministran.

-

Que siempre hay más puntos a tener en cuenta y que desde el PP
estamos convencidos que es el nivel de renta de esas familias y la
cuestión está en atajarlo mediante las transferencias de renta que el alto
desempleo en el cual tiene la sociedad española con crisis o sin crisis,
porque es posible que ya no estén en la crisis, lo que es posible que a lo
mejor de adonde creen que pueden llegar tal vez no lleguen.

-

Que otra cuestión es la calidad de la vivienda, que si una persona tiene
una infravivienda está claro que su preparación para tener pocos
consumos energéticos esté muy lejos de ser la deseable.

-

Que cree que el Ayuntamiento, mediante inversiones, podría haber
conseguido que los edificios sean energéticamente más sostenibles.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
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-

Que per a ells el problema de la pobresa energètica i l’emergència
habitacional són temes molt seriosos i creuen per això el Parlament té
l’obligació de legislar-ho correctament i quan això no és així de manera
reiterada, només hi ha dues explicacions o qui fa aquesta legislació és
incompetent o estan forçant la legalitat perquè els interessa crear
conflictes on no n’hi hauria d’haver encara que sigui a costa d’aquells a
qui diuen que volen protegir.

-

Que aquests problemes tan seriosos s’han de tractar sense demagògia,
buscant solucions en forma de llei.

-

Que no s’hi oposaran, però que en els termes en què està redactada no
li poden donar suport, ja que significaria aprofundir més en el problema
legislatiu que s’està creant de manera artificial i que no ajuda a
solucionar els problemes reals.

Gregorio Camacho (ICV-EuiA) respon:
-

Que quan són situacions extremes i d’àmplia desigualtat, les polítiques
han d’estar en consonància d’ajudar les persones.

-

Que no barrejarà una qüestió territorial amb una de pobresa, perquè
segurament on es dóna la pobresa és més a l’extraradi on la gent menys
consciència té d’això o que menys els preocupa.

S’aprova la moció per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – ICV-EUiA (2), PSC (5), SAeC (3), MES (1), ERC
(2) i CDC (1)
Abstencions: tres (3) – C’s
Vots en contra: dos (2) - PP
10. Moció d'ICV-EUiA i MES per emetre en directe els plens
municipals
"Atès que el Ple Municipal és un dels òrgans i espais decisoris i de debat
més important del que democràticament ens hem dotat als Ajuntaments.
Atès que no tothom pot assistir als plens municipals ordinaris els últims
dilluns de mes a partir de les 19:00 i encara menys els plens ordinaris o
extraordinaris que a vegades es convoquen en horari de matí.
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Atès que en l’actualitat les sessions del Ple Municipal només poden ser
seguides en directe assistint presencialment i no poden ser seguides en
directe per cap mitja ja sigui de vídeo o radio.
Atès que avui en dia les xarxes socials ens ofereixen la possibilitat de
comunicar-nos amb el conjunt de la societat de manera immediata, senzilla,
transparent i amb pocs recursos.
Atès que cal entendre que la gent més jove especialment, però en general
el conjunt de la societat, fem servir altres vies per comunicar-nos i,
sobretot, per informar-nos
Atès que si volem treballar de manera transparent, fer partícips a la
ciutadania de dia a dia municipal i fomentar la participació ciutadana, cal el
conjunt dels veïns i veïnes puguin accedir a conèixer de primera mà els
temes que es tracten en els plens i com se succeeixen els debats
Atès que existeix una eina com Periscope que pot sumar-se a la resta
d'eines i Xarxes socials que l'Ajuntament utilitza per arribar al màxim de
ciutadania.
Atès que l’aplicació Periscope permet a qualsevol usuari emetre vídeo en
directe a través d’un telèfon mòbil amb connexió a Internet de manera
gratuïta.
Atès que l’Ajuntament disposa d’un ampli número de telèfons municipals
amb les característiques necessàries per fer servir Periscope, el servei
d'emissió de vídeos en directe i gratuït vinculat a Twitter.
Atès que aquesta via no requereix cap cost a les arques municipals i la seva
execució és molt senzilla, tan sols cal la descàrrega de l’APP gratuïta
Periscope i la vinculació al compte ja existent municipal de Twitter
@AjSantAdria.
Atès que són diverses les avantatges d'utilitzar Periscope. Entre elles, que
les transmissions es poden visualitzar tant en un navegador d'Internet com
a Twitter. En acabar el streaming, el vídeo pot quedar en l'aplicació perquè
els usuaris que no van poder veure la transmissió en directe ho facin en un
lapse de 24 hores.
Atès que una de les vies que s'obre gràcies a l'aplicació és la possibilitat que
les persones que estiguin visualitzant el Ple Municipal i que romanguin
connectats en directe podran debatre entre ells el contingut de la sessió,
gràcies al xat integrat en l'aplicació.
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Per tot això, els Grups Municipals d'ICV-EUiA i MES proposen al Ple de
l'Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Emetre els plens municipals a través de la xarxa social Periscope a través
del perfil associat a Twitter @AjSantAdrià.
2. Instal·lar una càmera web a la sala plens i crear un enllaç a la web
municipal.
3. Estudiar la possibilitat d’emetre en directe via Radio La Mina i Radio
Fòrum els plens municipals."
Andreu Marín (PP) diu:
-

Que votarán a favor, pero plantean una enmienda in voce.

-

Que el problema de la herramienta Periscope es que solamente permite
tener acceso a los vídeos en un plazo de 24 horas, por ello, solicitan
incluir que los vídeos subidos a la cuenta del Ayuntamiento no se
encuentren como ocultos. Que cualquier ciudadano pueda consultarlos
fácilmente en el buscador de Youtube. Que el icono de sala de plenos se
encuentre en un lugar mucho más visible en la web del Ayuntamiento.

Joan Belda (SAeC) diu que no creuen que Periscope sigui l’espai més idoni
pel tipus de contingut, tot i així es queden a l’objectiu final de la moció que
és que els plens puguin ser emesos i recuperats.
Filomena Cañete (PSC) diu que el Departament de Comunicació que no és el
mètodesestà valorant les possibilitats que hi ha i no era el mètode més
idoni, per això han demanat al regidor poder fer aquesta modificació.
S’aprova per unanimitat.
11. Moció d'ERC i MES per crear una platja per a gossos, el
manteniment dels pipicans i la dignificació dels voluntaris
animalistes
"Una de les funcions de les administracions locals és regular aquells
aspectes que afecten la convivència dels seus administrats, i un dels
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aspectes més rellevants d’aquesta convivència és el gaudi i l’ocupació dels
espais públics pels habitants de cada ciutat, poble o barri.
És també una realitat indiscutible que aquests espais són, a més a més,
compartits per animals de companyia que demanen unes necessitats i
serveis específics, i generen més enllà de les obligacions i comportaments
regulats per les lleis i pel civisme ciutadà, punts de vista molt personals,
sentiments i subjectivitats que van des de l’amor als animals integrats a les
famílies, fins a les sensacions de seguretat o inseguretat derivades de la
seva companyia. Fets que es poden observar a qualsevol punt de Sant Adrià
a qualsevol hora del dia. Hem de començar a preocupar-nos pels drets dels
animals en tant que volem avançar com a societat cap a majors quotes de
progrés.
El terme “mascota” no dignifica a un animal com a un animal com a ésser
viu mereixedor i objecte de dret, el “cosifica”. Expressions més vàlides
poden ser animals no humans, animals integrats a les famílies, animals
adoptats per famílies...Els animals també formen part de la societat, són
integrants i perceptors objectius de drets i part de l’ecosistema humà i
natural, per tant éssers a tenir en compte i a atendre a les seves
necessitats.
La necessitat ve donada per la nombrosa població de gossos a la ciutat, que
per falta d’espais adequats correctament o per falta de salubritat en els
mateixos, es veuen obligats a passejar fora d’aquests i donen lloc a
situacions de brutícia per manca de responsabilitat d’alguns dels seus
propietaris. Només cal un passeig pels carrers de la nostra ciutat per
adonar-se que l’incivisme derivat d’aquesta situació existeix o simplement la
campanya engegada per l’equip de govern de l’Ajuntament fa palès el
problema que se’n deriva.
No es pot limitar la gestió de la població canina a només el compliment de
l’ordenança de tinença d’animals i, com a única solució dels comportaments
incívics d’alguns propietaris de gossos, engegar una campanya contra
l’incivisme o aplicar rigorosament una política de sancions sense oferir
alternatives viables.
Abans de procedir a una sanció l’administració ha de procurar solucions, els
espais adequats i correctament gestionats en són una d’elles.
Sense deixar d’atendre les mínimes normes de convivència i respecte cap
als altres, que s’exigeixen i se suposen als propietaris d’animals de
companyia, la pròpia configuració d’aquests espais intervé sense cap mena
de dubte de forma molt rellevant en la qualitat d’aquesta convivència. Així,
quan ens trobem en un ascensor d’1 x 1 m amb un veí i el seu animal de
companyia, és qüestió de civisme i cortesia plantejar aquests moments
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d’espai compartit. Tampoc és fàcil evitar trobades entre mascotes
incompatibles, o situacions més o menys desagradables a més de poc
higièniques.
L’experiència desenvolupada en altres poblacions catalanes demostra que
l’existència de zones delimitades a platges i espais grans per gossos millora
la convivència, contribueix a una millor sensibilització contra els
comportaments incívics i a educar els propietaris desconsiderats, alhora que
justifica l’aplicació estricta de les sancions en els casos que així s’escau.
Al marge del que marca la llei de la Generalitat sobre el tema, els
ajuntaments tenen potestat per implementar mesures com les que
demanem.
A tots els barris hi hauria d’haver habilitat com a mínim, un espai gran per a
gossos en bones condicions: amb prou espai i neteja específica amb la
regularitat que sigui necessària per garantir la salubritat I les condicions
d’higiene dels animals de companyia que en facin ús.
D’altre banda, les platges són també un espai reclamat pels propietaris de
gossos, en el ben entès que han d’haver unes limitacions de sentit comú,
pel que fa a espai, platja i temporada.
A moltes poblacions costaneres, inclosa Barcelona, Badalona o Mataró, es
permeten gossos a les platges en períodes acordats, per exemple des de l’1
de maig al 30 de setembre i Setmana Santa i a platges o zones de platja
determinades.
A Castelló d’Empúries hi ha fins hi tot una zona de platja on els estiuejants
amb gossos poden anar-hi amb la clara intenció d’afavorir el turisme familiar
i atreure al turisme estranger de països com França, Alemanya o Anglaterra
que acostumen a anar de vacances a aquells llocs on es permet anar amb
els gossos.
Malauradament, també ens trobem una situació particular que cal abordar.
L’abandonament per part d’alguns propietaris d’aquests animals de
companyia que dóna lloc a situacions de reproducció massiva, podent
arribar a problemàtiques de salut pública pel que fa a plagues i transmissió
de malalties, alhora que cal fer front a l’obligació de tenir cura d’aquests
animals. Això ha fet que davant la inacció per part de l’administració local
els voluntaris, de manera altruista, estiguin recollint els animals i fent les
tasques d’esterilització, desparasitació i tractament sanitari en casos
d’atropellament o malaltia i se’n cuiden de la seva adopció. Invertint així el
seu temps, esforç, diners i amb el conseqüent desgast emocional, personal i
fins i tot familiar a l’assumir una responsabilitat que pertoca a
l’administració i per la qual tenen partides econòmiques que provenen de la
Generalitat de Catalunya.
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No perdem de vista que a més a més, els animals abandonats, perduts i
desorientats, poden provocar accidents a la via pública, motiu pel qual i per
respecte a la seva vida i a la dels usuaris de les vies, s’ha de procurar evitar.
Per aquestes raons, els grups municipals d’ERC i MÉS proposen al Ple de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs que adopti els següents
ACORDS:
1. Consultar la ciutadania abans de la recuperació de la platja del Front del
Litoral per delimitar una zona d’una platja de la ciutat per al seu ús
compartit entre persones i animals, adaptant-la correctament i
acordonant-la adequadament, així com senyalitzar l’espai i informar de
les normes d’ús a totes les persones que decideixen entrar-hi.
2. Contraure el compromís, durant aquesta legislatura, de fer almenys un
espai per gossos per barri i que aquests es trobin en perfectes condicions
d’higiene i salubritat
3. Estudiar la cessió d’un espai municipal als voluntaris que tinguin cura
dels animals de companyia abandonats, per tal de facilitar-los les
tasques de coordinació i d’atenció a persones que puguin necessitar els
seus consells i/o serveis.
4. Estudiar i debatre en el si d’una comissió dedicada a aquest tema la
necessitat d’un canvi de model respecte la manera d’abordar les
polítiques de l’Ajuntament respecte als animals.
5. Comunicar aquest acord a totes les associacions animalistes del municipi,
així com als membres del cens de voluntaris de l’Ajuntament."
Defensa la moció Laura Hugué i manifesta:
-

Que tots els ciutadans de Sant Adrià tenen dret a poder passejar a la
platja amb les seves mascotes.

-

Que cada vegada hi ha més gent i que costa més trobar un lloc on poder
esbargir-se per això un lloc ideal podria ser la platja.

-

Que hi ha municipis que tenen vedat passejar gossos a les èpoques
estiuenques, però que es podria fer un horari de passeig per a gossos,
potser a partir de les 19 hores quan la gent marxa i així la persona que
vol banyar-se i tenir el seu amic al costat ho pot fer tranquil.lament.
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-

Que l’espai que hi ha al costat d’Alcampo està bé, però que és molt
limitat i que ciutats com Mataró, Sant Cugat, etc., tenen un espai més
ampli.

-

Que els pipicans són problemàtics perquè la gent deixa estar els gossos i
defequen i no ho recullen, i la gent ho hauria de fer perquè les persones
que no van amb el seu animal també pogués utilitzar aquest espai, ja
que s’omple de mosques i altres bèsties, per tant, s’hauria de vigilar i
multar les persones que no netegin.

-

Que hi ha molta gent que els molesten els gats, però que han estat
ciutadans de Sant Adrià per molts segles i per això tenen un mica
d’obligació vers amb ells, han evitat plagues, mantenen els insectes i
altres bestioles del carrer sota control, i per això se’ls hauria de
respectar més, a ells i als voluntaris que són els que es dediquen a tenirne cura, a esterilitzar-los, a donar-los en adopció, a guarir-los, etc.

-

Que l’Ajuntament no han tingut gaire en compte la feina que fan els
voluntaris i hauria de tenir més respecte per a ells.

Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que la convivència dels gossos amb les persones és polèmic i considera
que és bo que es reguli i que s’intenti buscar fórmules de millorar de la
convivència en determinats espais públics.

-

Que la majoria de persones porten els seus gossos ben portats però que
hi ha una minoria que no ho fan, per tant, haurien de ser més
contundents amb les sancions administratives perquè sinó després
estigmatitzen els altres.

-

Que està d’acord a buscar espais a tots els barris i tenir cura dels
pipicans, però la regulació de la platja creu que és més problemàtic i
segur que molts ciutadans no hi estaran d’acord.

Andreu Marín (PP) manifesta:
-

Que la moción mezcla términos que deberían ser tratados por separado.
Que uno puede, por ejemplo, tener sus dudas acerca de establecer un
espacio para perros en la playa, pero que en cambio, puede estar
perfectamente a favor de reconocer la gran labor que desarrollan los
voluntarios animalistas.
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-

Que, en relación a la playa para perros, tienen dudas acerca de los
problemas de higiene y de convivencia que puede conllevar un espacio
de este tipo, por eso, prefieren optar por la prudencia y esperar a ver
cómo funciona esta medida en Barcelona.

-

Que una vez vista y evaluada la medida en la ciudad vecina, podrían
plantear esta discusión de cara al próximo verano en Sant Adrià y así
todos tendrían más información para poder emitir su voto.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que abans que es faci aquesta consulta, que potser hauran de passar 2
anys, ja sabran com ha funcionat i com ha evolucionat a la platja de
Barcelona on conviuen els animals i les persones.

-

Que sembla que ells no van fer res, però això no és així, per exemple, al
barri del Besòs van fer una espai més obert que un pipicà perquè els
gossos puguin córrer i també el que van fer al costat de l’Alcampo, que
creu que està força bé però que es podria ampliar.

-

Que recorda que van copiar coses de Mataró, però no es pot comparar
l’extensió d’aquest municipi amb Sant Adrià.

-

Que ells no creuen en els pipicans com a concepte per portar gossos,
que creuen més en les persones que recullen els excrements.

-

Que van crear una taula no formal a la regidoria de Medi Ambient per
parlar amb les alimentadores i amb l’Associació ASOA i que funcionava
força bé.

-

Que creu que l’Ajuntament ha de fer més campanyes de sensibilització
perquè xipin els seus animals i els censin, perquè s’ha de ser
responsable del que comporta tenir un animal.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que la platja de Barcelona serà una opció d’aprenentatge i que s’hauria
de donar més confiança a la gent.

-

Que s’han d’arriscar i, a poc a poc, anar obrint aquests espais de
convivència entre propietaris i gossos.

-

Que fa uns mesos anar amb gossos al Metro havia de ser un problema i
al final no ha passat res.
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Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que Sant Adrià és un municipi que té forma de falca, que està entre
Badalona i Barcelona i que la seva platja és molt petita, comparada amb
Badalona o Barcelona, mentre que hi ha molt terreny cap endins i tota la
llera del riu, i que consideren que cada població ha de fer ús dels
recursos que siguin més adients en cada cas, i que no saben si reservar
un espai pels gossos a la platja de Sant Adrià és la millor de les idees,
tenint en compte l’espai que tenen a la llera del riu.

Filomena Cañete (PSC) manifesta:
-

Que Gregorio Camacho ja ha exposat tot el que es fa a l’Ajuntament i
que tot és millorable.

-

Que agraeix al grup d’ERC, que després de la conversa mantinguda, hagi
acceptat fer la consulta, ja que aquest és un tema molt sensible.

Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que agraeix a la Laura Güell i els grups municipals que hi estan d’acord.

-

Que aquesta moció va començar sent molt ambiciosa, perquè el que
buscava era un canvi de model i que han entès que per al bé d’aprovarla amb el màxim d’unanimitat, han fet l’esforç de rebaixar una mica el
contingut.

-

Que, pel que fa a la consulta, ningú pot posar en dubte que ERC sempre
defensarà la participació i les consultes, per tant, creu que ja s’hauria de
començar a treballar des d’avui per veure com es fa aquesta consulta,
posar data, concretar la pregunta, etc., i en això hi estaran al darrere
fins que ho aconsegueixin.

-

Que amb la campanya que ara s’està fent de civisme s’ha perdut una
oportunitat, que creu que hauria d’haver estat més ambiciosa i que
hagués anat molt més enllà i que toqués àmbits de l’educació, perquè no
es pot parlar de convivència, ni de civisme si no es parla d’educació.

-

Que ara mateix el delta del Besòs s’està utilitzant com a platja per a
gossos quan no ho hauria de ser, per tant, entenen que ja hi ha una
voluntat expressa dels ciutadans per portar els gossos a la platja, que
creu que és una bona iniciativa, i que per una vegada a la vida estaria bé
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que Sant Adrià fos pionera en alguna cosa, per tant, haurien de posar el
municipi en el mapa i inventar i estar al progrés d’algunes coses.
Pedro Sánchez (C’s) li respon que quan ells parlen de la llera del riu no es
refereixen a la desembocadura, es refereixen als quilòmetres que tenen per
poder passejar.
L’alcalde li pregunta a Rubèn Arenas si vol ser comissionat, ellº li respon que
sí i l’alcalde diu que demà ja faran el decret corresponent.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – ERC (2), PSC (5), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1) i CDC (1)
Abstencions: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
12. Moció d'ERC, MES i CDC per a la promoció de producció i consum
d'energies netes per consolidar la sobirania energètica local
"El 29 de novembre es van dur a terme més de 2500 actes arreu del món,
incloent a Catalunya els de Barcelona, Tarragona i Girona entre d’altres, per
tal d’aconseguir que en la cimera de la COP21 celebrada a París del 30 de
novembre a l’11 de desembre els governs signessin un acord mundial per
fer front el canvi climàtic i s’ implementessin les mesures necessàries per
impedir que l’augment de la temperatura del planeta sobrepassi els 2 graus
centígrads. Tots aquests actes volien ser una crida ciutadana perquè els
representants polítics es comprometessin i prenguessin mesures efectives
per tal de reduir les emissions de diòxid de carboni i iniciar una transició
energètica basada en les energies netes i en una gestió democràtica i
adaptada a la futura disponibilitat energètica.
El sistema energètic de Catalunya, sota el control administratiu de l’Estat
espanyol, es troba en una situació complexa, amb un obligat predomini del
consum en massa de combustibles fòssils. Tots els àmbits científics
internacionals estan d’acord que són aquests els principal responsables del
canvi climàtic global
L’Estat espanyol té competències totals en matèria d’energia, i els
successius governs centrals han perllongat un model energètic insostenible
on fins i tot es justifica perllongar la vida de les actuals centrals nuclears
quan existeixen alternatives per a la substitució completa d’aquests
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perillosos sistemes de producció d’energia elèctrica per energies renovables,
juntament amb un ús més eficient de l’energia.
L’autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear
un nou model energètic sostenible i democràtic que ens permeti fer front a
la realitat del canvi climàtic. L’autoconsum contribueix a reduir la
dependència energètica de l'exterior –quelcom a tenir molt en compte en la
construcció d’un nou estat- i genera energia elèctrica de forma
descentralitzada i respectuosa amb el medi ambient. D'altra banda,
incrementa l'eficiència energètica, millora la competitivitat de les empreses,
crea ocupació i fomenta l'economia local; a més, és una eina que, en mans
de l'Administració Pública, pot ajudar a pal·liar la pobresa energètica.
La situació legal en la qual ens trobem actualment és el resultat de tot un
seguit d’iniciatives que s’inicien l’any 2011, quan des del govern de l'Estat
es van aprovar mesures que van significar la paralització de les inversions
en energies renovables i la imposició de llindars de potència per a les
instal·lacions d'aquestes energies, a més de retallades de les primes que
rebien i havien rebut les renovables fins aquell moment, amb caràcter
retroactiu. Una clara estratègia per limitar la sobirania energètica tant de la
ciutadania com de les administracions públiques.
La culminació de les polítiques de l’Estat central ha estat el Real Decreto
900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de
energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, on
culmina tot aquesta pressió contra les energies renovables amb la imposició
de sancions a la ciutadania que opti per l'autoconsum i l'emmagatzematge
d'energia, allunyant-se definitivament del model de “balanç net i sobirà”,
energèticament parlant, implantat en molts altres països del nostre entorn.
Aquestes mesures en matèria de política energètica defineixen les prioritats
de l'actual administració de l'Estat cap a la potenciació de les grans
empreses i oligopolis energètics, oposada al desenvolupament de polítiques
energètiques alternatives, sostenibles, eficients i que prioritzin el benefici de
la ciutadania deixant sense efectes, entre d’altres, l’autonomia local en
matèria de subministraments
Malgrat que les grans companyies energètiques mantenen encara privilegis
que els permeten mantenir les energies renovables en el rang de producció
testimonial, existeixen iniciatives que aposten per l’objectiu d’oferir el
màxim d’energia renovable, de proximitat i al mateix preu que l’energia
“bruta”, ajudant a transformar el nostre país en un lloc més sostenible i més
respectuós amb el medi.
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Sant Adrià és un municipi en el qual hem patit com pocs altres llocs la
concentració d’instal·lacions de producció energètica basades en fonts
d’energia no renovables, primer amb la central tèrmica de les 3 xemeneies, i
actualment amb la central del mateix tipus que hi ha al marge dret de la
desembocadura del riu. En aquest sentit, la ciutadania de Sant Adrià és
plenament conscient de l’impacte directe que la contaminació té en la
qualitat de vida de les persones, no només per les centrals elèctriques
presents al municipi, sinó també per la presència d’altres instal·lacions amb
concentració de contaminants, com ara la depuradora, la planta de
tractament de residus i, d’aquí poc temps, el crematori que s’hi vol instal·lar
aprofitant la construcció del nou tanatori.
L’aposta per les energies renovables, així com per la sobirania energètica
local, són una necessitat urgent del nostre municipi, directament amenaçat
per les conseqüències del canvi climàtic, entre elles l’augment del nivell del
mar.
És per tot el que s’ha exposat, que els Grups Municipals d'ERC, MES i CDC
proposen al Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs que adoptin els
següents
ACORDS:
1. Manifestar la seva més gran oposició a la política energètica de l’Estat
espanyol, en especial en allò que fa referència a la penalització de
l’autoproducció i autoconsum d’energia verda i que ha culminat en
l’aprovació del Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen
les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats
de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció
amb autoconsum del qual en demana la seva derogació immediata.
2. Sol·licitar al Govern de la Generalitat que insti el Govern de l’Estat a
eliminar els impediments i traves a l’autoconsum i l’autogeneració
elèctrica així com a presentar el marc legal que garanteixi l’accés de la
ciutadania a l’autogeneració d’energies renovables, fent totes les
simplificacions administratives possibles, eliminant entrebancs i qualsevol
aspecte discriminatori existent.
3. Se sumarà al nou canvi de paradigma energètic avaluant totes les
possibilitats de contractació de subministrament d'energia verda per
aquelles dependències i instal·lacions d'aquest Ajuntament que l’actual
situació contractual li permeti per tal de promoure la producció i consum
d'aquest tipus d'energia al seu municipi amb l’objectiu d’avançar cap a la
total sobirania energètica local
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4. Fomentar en les noves construccions d’edifici, que aquests compleixin
alts nivells de sostenibilitat i baixos impactes ambientals en tots els
nivells (sonor, visual, olors, etc).
5. Implantar el vehicle elèctric i altres vehicles nets i menys sorollosos,
prioritzant les fonts d’energia renovables. Proveir les infraestructures
necessàries i accelerar la reconversió progressiva de flotes municipals
incentivant el vehicle elèctric.
6. Millorar la xarxa d’informació i la seva accessibilitat per tal que
proporcioni dades útils per a la millora de la gestió i per facilitar a la
ciutadania la participació i la presa de decisions.
Defensa la moció Antoni Vélez (ERC) i manifesta:
-

Que el 29 de novembre es van dur a terme més de 2500 actes arreu del
món, incloent a Catalunya els de Barcelona, Tarragona i Girona, entre
d’altres, per tal d’aconseguir que en la cimera de la COP21, celebrada a
París del 30 de novembre a l’11 de desembre, els governs signessin un
acord mundial per fer front el canvi climàtic i s’ implementessin les
mesures necessàries per impedir que l’augment de la temperatura del
planeta sobrepassi els 2 graus centígrads.

-

Que tots aquests actes volien ser una crida ciutadana perquè els
representants polítics es comprometessin i prenguessin mesures
efectives per tal de reduir les emissions de diòxid de carboni i iniciar una
transició energètica basada en les energies netes i en una gestió
democràtica i adaptada a la futura disponibilitat energètica.

-

Que Sant Adrià és un municipi que ha patit com pocs altres llocs la
concentració d’instal.lacions de producció energètica basades en fonts
d’energia no renovables, primer amb la central tèrmica de les 3
xemeneies i actualment amb la central del mateix tipus que hi ha al
marge dret de la desembocadura del riu.

-

Que, en aquest sentit, la ciutadania de Sant Adrià és plenament
conscient de l’impacte directe que la contaminació té en la qualitat de
vida de les persones, no només per les centrals elèctriques presents al
municipi, sinó també per la presència d’altres instal.lacions amb
concentració de contaminants, com ara la depuradora, la planta de
tractament de residus i, d’aquí poc temps, el crematori que s’hi vol
instal.lar aprofitant la construcció del nou tanatori.

-

Que l’aposta per les renovables així com per la soberania energètica local
són una necessitat urgent del municipi, perquè com altre està
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directament amenaçat per les conseqüències del canvi climàtic i la més
plàstica seria l’augment del nivell del mar, que faria que un barri sencer
com Sant Joan Baptista i part de Sant Adrià Nord, i fins tot tot el pla de
Besòs quedarien completament anegats.
-

Que, per tot això, proposen un canvi gradual, que no es poden canviar
totes les dinàmiques que porta l’Ajuntament, i que evidentment que
s’han fet coses, però que han de continuar, i el que volen treballar
sobretot és la implementació del vehicle elèctric o altres vehicles menys
sorollosos i d’energies renovables.

Andreu Marín (PP) dice que esa maldita obsesión a las referencias sobre el
Estado español opresor que no deja a Catalunya desarrollarse y por una
exposición de motivos y algunos acuerdos que les parecen totalment
inasumibles, la votarán en contra.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) manifesta.
-

Que el primer punt no és només una oposició a l’Estat espanyol sinó
també a una mala planificació de les necessitats energètiques del país, i
que això va significar per a les empreses energètiques començar a
construir coses que no servien o no valien, que per tant té un significat.

-

Que en política municipal han d’intentar posar un granet de sorra per
això i que creu que han fet el que han pogut, però no el suficient, que
també les partides pressupostàries eren les que eren.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que ha estat el PP que ha impedit poder nodrir-se del sol i poder facilitar
l’autogestió energètica.

-

Que molta gent no marxa o no vol marxar de la idea d’Espanya, marxa
del PP i de tot allò que li han fet al país.

Pedro Sánchez (C’s) diu que tota la legislació que s’ha fet a nivell nacional a
Espanya en els últims anys ha estat un nyap.
Filomena Cañete (PSC) diu:
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-

Que hi estan d’acord i que l'actual contracte de subministrament
d'energia elèctrica dels equipaments i enllumenat públic de l'Ajuntament
ja es demana que almenys un 20% de l'energia subministrada procedeixi
de fonts d'energia renovables.

-

Que, tot i això, el mix de producció d'energia elèctrica espanyol de l'any
2015 és del 35% procedent d'energies renovables, que és el percentatge
que la comercialitzadora principal els subministra energia elèctrica, AURA
Energia.

-

Que, pel que fa a la propera licitació que serà al 2017 i tenint en compte
que ja s'està treballant en la guia de clàusules socials, ètiques i
medioambientals per la contractació, ja es podria incorporar una clàusula
que el 100% de l'energia subministrada fos d'origen renovable, energia
verda.

-

Que ja saben que tenen altres ajuntaments ja ho tenen, com per
exemple Barcelona.

-

Que això no ha de suposar cap cost de l'energia, tot i que s'ha d'estudiar
ja que la tendència és que la majoria d'Administracions vagin en aquesta
línia.

Vots a favor: disset (17) – ERC (2), PSC (5), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA
(2), MES (1) i CDC (1)
Vots en contra: dos (2) - PP
L’alcalde diu que dels punts 13 i 14 se n’ha fet un nou redactat:
13- 14. Moció de SAeC, MES i ERC per encetar un procés de
negociació amb el Consell Comarcal i la societat Tanatori Litoral, SL,
per deixar sense efecte l'obligatorietat de la construcció d'un forn
crematori
"Que el Ple del Consell Comarcal del Barcelonès, en data del 29 d’octubre de
2014, va aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs regulador del procediment d’alineació conjunta d’uns terrenys de
titularitat pública, comarcal i municipal, ubicats dins del terme municipal de
Sant Adrià de Besòs destinats a la construcció d’un tanatori, mitjançant la
convocatòria unificada de licitació pública. Així mateix, es va aprovar
l’expedient de contractació mitjançant el procediment de subhasta pública
dels terrenys amb qualificació urbanística d’equipament de nova creació i
àmbit local (clau 7b), i es facultava indistintament a president i/o gerent del
Consell Comarcal per a la signatura de l’esmentat conveni i per efectuar

30.05.2016

40

totes les tramitacions que es derivin d’aquests acords. Finalment, entre
d’altres, també es va aprovar el Plec de clàusules reguladores que havia de
regir la venda, amb un import mínim de 2,5 milions d’euros sense IVA. Tal
com s’indica en els acords aquesta contractació es correspon amb un
contracte privat.
Que el Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, de 29 de desembre de
2014, va aprovar el punt 6 referit al Dictamen relatiu a l’aprovació de
conveni i de l’expedient de contractació per part del Consell Comarcal del
Barcelonès per licitar la venda d’uns terrenys per ubicar-hi un tanatori.
Atès que els serveis funeraris tenen la consideració legal de serveis
essencials d’interès general, de manera que els ajuntaments són els
responsables de garantir-ne l’existència i prestació per a tota la col·lectivitat
local.
Que amb el procediment de contractació abans esmentat uns terrenys
públics i un servei d'interès general per al municipi de Sant Adrià passa a
mans 100% privades, sense existir encara cap ordenança ni reglament
municipal que reguli aquest servei i en garanteixi la correcta prestació.
Que, d'acord amb la documentació presentada per l'empresa per a
l'obtenció de les llicències d’obres i mediambiental, els terrenys no serien
d’àmbit local com la seva qualificació 7b obligaria, sinó supralocal o
metropolità (qualificació 7c), ja que un forn crematori amb capacitat per
750 persones donarien servei a més ciutadans que els propis de Sant Adrià
de Besòs, en ésser 332 el nombre màxim de defuncions anuals entre 2009 i
2014.
Que el forn crematori té el doble de capacitat que la necessària per a la
població de Sant Adrià de Besòs, sense comptar que només un 40% de
mitja opta per l’opció de la cremació i conseqüentment podria donar servei
a més de 5 poblacions amb la ràtio de Sant Adrià de Besòs.
Atès que la societat Tanatori Litoral, SL, participada per Pompas Fúnebres
de Badalona i Elysius Europa (que té a Áltima Serveis Funeraris com a
marca comercial), va adquirir els terrenys per al tanatori amb crematori per
6.171.006 € al juny de 2015.
Atès que la societat Tanatori Litoral, SL, declina explorar solucions
alternatives menys contaminants a la cremació.
Atès que mai han de prevaler els interessos econòmics sobre la seguretat i
la qualitat de vida de les persones.
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Atesa l'alarma social i mediambiental generada davant la perspectiva que a
250 metres de la projectada ubicació del crematori s'ubiquin habitatges,
col·legis, camps d’esports, etc., tot tenint en compte la càrrega contaminant
de tota la indústria que el municipi de Sant Adrià de Besòs ja està
suportant.
Per tot això, els Grups Municipals de SAeC, MES i ERC proposen al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Que l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs enceti un procés de negociació
amb el Consell Comarcal del Barcelonès i la societat Tanatori Litoral, SL,
amb l’objectiu de deixar sense efecte, de mutu acord, la clàusula del
contracte per la qual s’obliga a Tanatori Litoral, SL, a construir un forn
crematori com a adjudicatari.
2. La creació d’una comissió extraordinària d’informació i seguiment, amb
periodicitat mensual, formada per un o una representant de cadascuna
de les forces polítiques representades al consistori, així com la d’un o
una membre de la Plataforma Stop Crematori. L’objectiu d’aquesta
comissió serà el d’efectuar un seguiment de tot el procés de negociació
entre l’administració i l’empresa.
3. Instar la Generalitat a realitzar un informe sanitari per tal d’avaluar els
efectes per a la salut que podria comportar la instal·lació d’un forn
crematori a la localitat tenint en compte totes les emissions
contaminants preexistents.
4. Que Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i Tanatori Litoral, SL, es
plantegin, des del de punt de vista de l’impacte ambiental, sanitari i del
rebuig de la població, la idoneïtat i viabilitat del projecte de construcció
d’un forn crematori en el terrenys destinats a la instal·lació d’un tanatori
amb qualificació urbanística d’equipament de nova creació i àmbit
local(clau 7b), situats en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs.
5. Donar trasllat dels acords al Consell Comarcal del Barcelonès i a Tanatori
del Litoral,SL."
Defensa la moció Marc Alloza (SAeC) i manifesta:
-

Que han presentat aquesta moció perquè s’explori l’escenari de la noconstrucció d’un forn crematori en els terrenys destinats a la instal·lació
d’un tanatori a Sant Adrià.
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-

Que la perspectiva que a 250 metres de la projectada ubicació del
crematori hi hagi vivendes, col·legis, camps d’esports, etc.,
conjuntament amb la càrrega contaminant de tota la indústria i
carreteres del municipi de Sant Adrià de Besòs que ja està suportant, ha
generat un rebuig i una l'alarma social i mediambiental que el Ple de
l’Ajuntament no pot passar per alt.

-

Que el rebuig del crematori és un fet evident i constatable per a tots.
Que, d’acord amb les dades de la plataforma STOP CREMATORI, més de
7.000 persones haurien manifestat mitjançant la seva signatura la noconformitat a la construcció d’un forn crematori a Sant Adrià de Besòs.

-

Que això ja hauria de ser motiu suficient perquè s’estudiï com una
possibilitat real i factible la no-construcció del forn crematori, així com la
creació d’un comissió político-ciutadana de seguiment de l’expedient i de
procés de negociació, i que portaria als polítics i als ciutadans a anar de
la mà i buscar la millor solució en aquest assumpte.

-

Que cal fer-ho ara pel ferm rebuig ciutadà i per motius contractuals i de
tempos.

-

Que el Consell Comarcal del Barcelonès, en data del 29 d’octubre de
2014, va aprovar el plec de clàusules reguladores de la venda dels
terrenys on s’hauria d’instal.lar el tanatori. Que en la clàusula quinzena
"Obligacions de l’adjudicatari", apartat i.3 es determina que:
"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, per tant, la construcció d’un forn
crematori és una obligació contractual que té Tanatori del Litoral com a
adjudicatari dels terrenys.

-

Que el 24 de desembre de 2015, Tanatori del Litoral va presentar les
sol·licituds de llicència ambiental i d’obres, amb marge d’escreix perquè
tenien 9 mesos per fer-ho.

-

Que la llicència d’obres hi ha 2 mesos per resoldre-la, sempre que no es
presentin documents que en aquest cas paralitzaria l’expedient i
passarien, a 3 mesos.

-

Que la llicència ambiental són 4 mesos i en cas de demanar
documentació addicional passarien a 3 mesos com a màxim de
suspensió.

-

Que, d’acord amb la memòria presentada per Tanatori del Litoral, SL, es
preveu que l’inici de les obres sigui durant el segon trimestre del 2016
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un cop obtinguda la llicencia de obres i la durada de l'obra s'estima en un
any.
-

Que per tot això no podien esperar més a prendre una decisió.

-

Que, actualment no disposen dels comptadors dels temps transcorreguts
en les llicències.

-

Que una altra de les raons per posar-ho sobre la taula és que encara és
possible que els informes tècnics puguin dictaminar la impossibilitat de la
instal·lació del tanatori amb crematori, per exemple, per incompliment
de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris; el Reglament de
la policia sanitària mortuòria, aprovat pel Decret 297/1997, de 25 de
novembre, i el Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament que regula, amb caràcter supletori, els serveis funeraris
municipals; per incompliment de les condicions tecnicosanitàries; per
incompliment de la normativa mediambiental, com els valors límits
d'emissió de PST, CO, COT, NOX, dioxines, furans, metalls pesants,
mercuri, etc, que han de complir segons la Llei 34/2007, de 15 de
novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera; per altres
causes que, a criteri tècnic, es puguin considerar per garantir la salut
dels ciutadans de Sant Adrià de Besòs (recomanacions, decisions i
comunicacions europees referents als contaminants perillosos per a la
salut, distàncies de centres públiques i/o habitatges, acumulació amb
altres activitats com Ronda, C-32, cicles combinats, incineradora,
ecoparc, planta de tractament de fangs, depuradora, etc., capacitat de
càrrega del medi, etc).

-

Que cal recordar que aquests informes tenen caràcter vinculant si són
desfavorables o imposen condicions.

-

Que proposen l’elaboració d’un informe sanitari on es puguin tenir en
compte criteris com la decisió de la Comissió 2001/118/CE-, que parla
de la llista de residus perillosos; la decisió del Consell, de 14 d'octubre
de 2004, que estableix que els crematoris emeten dioxines, furans i
altres contaminats orgànics persistents; la comunicació de la Comissió
Europea del Parlament i del Consell Europeu, de 28 de gener de 2005,
on es parla del mercuri i els seus compostos i els efectes sobre la salut
en els éssers humans i a l’ecosistema. Que també hauria de considerar
els efectes que té sobre la salut tota la contaminació i les olors que els
envolten com les Rondes, l’autopista, etc., cicles combinats, Tersa, etc.,
per tal que els ajudi a prendre decisions mediambientals que busquin la
reducció d’emissions contaminants de forma eficient i que minimitzin
l’impacte a la salut.
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-

Que en aquesta moció no es vota si s’atorga la llicència de construcció
del tanatori amb crematori o no, es vota que l’Ajuntament i Tanatori del
Litoral facin un replantejament del projecte a la vista dels
esdeveniments.

-

Que es vota preveure la possibilitat que no es construeixi un forn
crematori a Sant Adrià, la qual fins ara no s’ha valorat adequadament i
que també porta associat un procés on s’implicaria a tercers com el
Consell Comarcal de Barcelonès.

-

Que cada grup municipal té la seva posició en vers a si és desafortunada
o no la construcció d’un forn crematori a Sant Adrià i que de ben segur
cada un dels membres del Ple així com la pràctica totalitat del habitants
de Sant Adrià tindran la seva opinió i els seus matisos fundats. Que, per
diferents que siguin, el que no pot fer aquest Ple Municipal es no escoltar
l’ampli sector de la població que demana la no-construcció del crematori
i no reconèixer aquesta possibilitat coma factible.

Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que ell sempre ha defensat que el tanatori prevegi també un crematori,
però que si hi ha una voluntat popular que no el vol, ell no s’hi oposarà.

-

Que tot i així, els recorda que el Consell Comarcal no és tercer sinó qui
ha promogut l’expedient de subhasta d’aquests terrenys i que després es
va adjudicar a una empresa que en aquell moment té sobre la taula una
sol.licitud de llicència per construir el crematori.

-

Que també han de ser conscients que si l’empresa adjudicatària es nega
no hi haurà res a fer, ja que tenen la paella pel mànec.

-

Que si es va per la via d’aquesta negociació hi ha altres tercers que hi
poden posar cullerada, perquè els que no van ser adjudicataris poden
qüestionar que es modifiqui la concessió per la qual cosa es pot
complicar molt tot aquest procés.

Andreu Marín (PP) demana que la votació es faci per punts:
-

Que no son partidarios de ir creando nuevas comisiones vista la
experiencia, porque al final quedan en tierra de nadie. Que creen que los
temas se pueden vincular a las comisiones ya existentes y, en este caso,
la propuesta nos parecería discutible si se vinculara a través de Alcaldía o
de Territorio.
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-

Que, desde el máximo respeto a la Plataforma Stop Crematorio, tiene
algunas dudas legales sobre su posible presencia en una Comisión
Informativa, porque el artículo 123 del RD 2568/1986 sobre
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales habla de
“comisiones informativas que estarán integradas exclusivamente por
miembros de la Corporación”. Que, por tanto, más allá de estar
presentes en una comisión, pueden buscar otras fórmulas de hacerles
partícipes de la información que rodea al nuevo tanatorio.

-

Que él formuló una cuestión en una reunión con la Directora de Calidad
Ambiental de la Generalidad y le preguntó si el informe elaborado por la
misma Generalidad evaluaría los posibles efectos de las emisiones del
tanatorio tales como el aumento del riesgo a sufrir a cáncer. Que le
respondió que no, por tanto, votaremos a favor del punto 3 exigiendo
dicho informe sanitario, así como del punto 1 y 5 sobre el proceso de
negociación en los mismos términos que se ha expresado Xavier Soley.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:
-

Que ara hi ha una voluntat popular expressada en una plataforma i ells
recullen aquest plantejament, s’ha d’obrir una taula, i que demanaria
que hi estigui la Federació d’Associacions de Veïns de Sant Adrià de
Besòs, perquè sempre han estat els interlocutors que s’organitzen des
de fa molts anys.

-

Que ells van proposar fusionar les dues mocions perquè en aquest
moment han d’anar per parts, ara és fer la comissió, que s’estableixin els
diàlegs necessaris i més endavant ja veuran quins passos han de donar,
perquè ells han de valorar, avaluar i a partir de tots els informes veure
quins són els processos que s’han de donar.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que consideren que tot el que s’hagi de fer s’ha de fer sempre des del
respecte a la legalitat i sense hipotecar el municipi, que això no obsta
perquè trobin fórmules, perquè si aquest crematori té una important
oposició veïnal veure si hi ha alguna manera que se’l puguin estalviar.

L’alcalde manifesta:
-

Que la tècnica de Medi Ambient ja va explicar a tots els grups municipals
que la repercussió mediambiental del tanatori és mínima.
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-

Que celebra que hi hagi una comissió on vingui la representant de la
plataforma a la qual poden ensenyar tots els documents que tinguin, tots
els informes tècnics de la casa i els de fora, que demanaran a Salut si els
fa un informe, i que si volen buscar un informe independent no hi tindrà
cap problema.

-

Que ja els va dir que té una reunió amb el president del Consell
Comarcal i que era abans que ells presentessin aquesta moció.

Se sotmet la moció a votació per punts i s’aprova amb el resultat següent:
Punt 1
Per unanimitat
Punt 2
Vots a favor: disset (17) – SAeC (3), PSC (5), C’s (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) i CDC (1)
Abstencions: dues (2) - PP
Punt 3
Unanimitat
Punt 4
Vots a favor: disset (17) – SAeC (3), PSC (5), C’s (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) i CDC (1)
Abstencions: dues (2) - PP
Punt 5
Unanimitat
L’alcalde agraeix la gran feina que han fet la Junta de Portaveus, perquè hi
ha hagut unes quantes mocions que les han pogut consensuar.
A les 21.25 s’absenta de la sessió Gregorio Camacho.
TERRITORI
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15. Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni amb el Consell
Comarcal del Barcelonès per a la prestació del serveis d'atenció als
animals de companyia
Fets
1. En data 20 de desembre de 2006, els ajuntaments de Badalona, Sant
Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del
Barcelonès van signar un conveni mitjançant el qual s’establia el marc de
col·laboració interadministrativa per a la implantació del servei comarcal
d’atenció als animals de companyia.
2. La vigència d’aquest conveni s’establia fins al 31 de desembre de 2007,
amb pròrroga automàtica, llevat que alguna de les parts acordés la
denúncia.
3. El Ple del Consell Comarcal del Barcelonès ha adoptat en sessió de data
27 d'abril de 2016 l'aprovació del nou conveni amb una durada de 4 anys
a comptar des de la seva signatura.
4. Les citades administracions continuen considerant òptima la implantació
d’aquest Servei Comarcal a tot l’àmbit territorial de manera coordinada i
oferint als usuaris dels tres municipis el mateix tipus de servei, amb el
màxim d’eficiència, i per això acorden fer un nou conveni.
5. Clàusules destacades del nou conveni:
El criteri a seguir per a la distribució del cost entre els esmentats
Ajuntaments s’efectuarà en proporcionalitat al volum de les seves
respectives poblacions, d’acord amb els percentatges següents:
Ajuntament de Badalona: 58,54%
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: 9,72%
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 31,74%
L’aportació mínima que aportarà cada ajuntament anualment queda
establida en la quantitat que s’indica a continuació, condicionada a
l’efectivitat de les corresponents disponibilitats pressupostàries.
Ajuntament de Badalona: 141.800,00 €
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: 23.500,00 €
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 77.190 €
En cas que les aportacions dels ajuntaments no fossin suficients per cobrir
el preu de licitació, el Consell Comarcal cobrirà provisionalment el
desviament fins a un màxim de 30.000 € anuals.
Qualsevol generació de noves o majors aportacions a la gestió del centre,
sigui per incorporació de nous ajuntaments, serveis, ingressos públics,
privats o millores ofertades en la licitació seran repartides entre els
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ajuntaments segons percentatge de població, un cop absorbit el diferencial
cobert pel Consell.
La capacitat actual del Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia
del Barcelonès és limitada. No obstant les parts pacten que com a mínim el
gestor del Centre ha de garantir les entrades mitjanes dels Ajuntaments
dels últims 4 anys.
El proposat conveni tindrà una durada de 4 anys a comptar des de la seva
signatura.
Fonaments de dret
1.
2.
3.
4.

Llei
Llei
Llei
Llei

municipal i de règim local de Catalunya
de protecció de la salut
7/2003 de protecció de la salut
22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals

DICTAMEN
Per tant, aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de
l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Aprovar el Conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’atenció
als animals de companyia a través del Centre Comarcal d'Atenció als
Animals de Companyia del Barcelonès que tindrà una durada de 4 anys a
comptar des de la seva signatura.
2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Barcelonès."
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
S’aprova per unanimitat.
HISENDA I RECURSOS GENERALS
16. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'execució del primer trimestre de
2016 del pressupost municipal
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució del primer trimestre de
2016 del pressupost municipal.
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17. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'informe de morositat i del període
mitjà de pagament del primer trimestre de 2016
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 primer trimestre de 2016.
18. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda
Administracions Públiques de la liquidació del pressupost de 2015

i

A continuació, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de la liquidació del pressupost de
2015.
19. Dictamen relatiu a la modificació de la concessió de les entitats
del Mercat Municipal d'Abastaments adjudicada a Mercadona
Vist que en data 17 de maig de 2016, la directora del Mercat d'Abastaments
ha emès informe on consten els fets següents:
“En data 29 de novembre de 2010 el Ple Municipal va adjudicar a l’empresa
MERCADONA, S.A. la concessió de l’Entitat D supermercat en planta +1 i
magatzem en planta -1 i de l’Entitat E aparcament en planta –2, del nou edifici
del Mercat Municipal. Aquestes Entitats D i E tenien les dimensions i les
superfícies en m2 que figuren al plànol 1 de l’Annex a aquest informe i van ser
adjudicades per un cànon total de 5.000.000,00 € per un termini de 35 anys.
Posteriorment l’empresa Mercadona S:A. va sol·licitar diverses modificacions a la
concessió:
El Ple Municipal el maig de 2014 va aprovar un seguit de modificacions
sol·licitades per l’empresa Mercadona S.A. i es va contractar la redacció de la
modificació del projecte bàsic-executiu. Informe tècnic i plànols de les
modificacions a l’executiu al document 1 annex a aquest informe.
Posteriorment a les modificacions sol·licitades fins maig de 2014 i recollides a la
modificació del projecte bàsic-executiu, Mercadona S.A., en diverses reunions i
correus electrònics va fer més sol·licituds de modificacions que implicaven una
cessió de superfície d’us municipal a favor de Mercadona S.A., és a dir, un
increment de la superfície concessionada i va obtenir la corresponent llicència
d’obres per a dur-les a terme. Un informe resum, el decret de la llicència i els
plànols de les modificacions s’inclouen a l’annex d’aquest informe.
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Tots aquests canvis sol·licitats per l’empresa Mercadona S.A. no eren previsibles
amb anterioritat i es generen com a conseqüència del desenvolupament del
projecte i de la gestió de la mateixa empresa.
Aquestes modificacions van comportar una cessió d’espais dedicats a
dependències municipals i/o zones comunes a les diferents plantes de l’edifici a
favor de MERCADONA S.A. modificant així els plànols inicials i les superfícies
previstes inicialment per a cada Entitat”
QUADRE DE SUPERFÍCIES CONCESSIÓ SUPERMERCAT (m2)
Any 2010
Any 2016
Soterrani –2
2.934,86
2.907,20
Soterrani –1
396,65
421,51
P. Baixa
25,32
116,98
P. Primera
1.530,55
1.765,25
TOTAL
4.887,38
5.210,94
DIFERÈNCIA M2
323,56

Vist que l'informe conclou de la següent manera:
“L’objecte de licitació Entitat D i E que es va adjudicar a l’empresa
MERCADONA, S.A. en data 29 de novembre de 2010 per un cànon de
5.000.000,00 €, va patir posteriorment vàries modificacions consistents en canvis
d’ubicació d’una banda, i en increment de superfícies d’una altra banda.
Vista la valoració inicial del cànon i les modificacions sofertes, es proposa un
increment del cànon inicial proporcional a l'increment de m2 que definitivament
tenen les Entitats concessionades segons quadre adjunt:”
TOTAL m2 concessionats
DIFERENCIA m2
CÀNON INICIAL, (€)
CÀNON
INICIAL
PER
(€/m2)
CÀNON 2016 (€)
DIFERÈNCIA CÀNON (€)

Any 2010
4.887,38

Any 2016
5.210,94
323,56

5.000.000,00
1.023,04
5.331.015,80
331.015,80

Vist que el cap de Serveis Generals, en data 20 de maig de 2016, ha emès
informe en què transcriu els anteriors fets en base als següents fonaments
de dret:
“D’acord amb el plec de condicions que regeix la concessió, aquesta té una
doble naturalesa:
-

Com a concessió de domini públic, regulada per la normativa patrimonial.
Com a contracte administratiu especial, regulat per la Llei 30/2007, de
contractes del Sector Públic, en la seva primera versió, així com la
normativa reglamentària que la desplega.

30.05.2016

-

-

51

Per tant, per analitzar la viabilitat d’una modificació en la concessió, s’ha
d’analitzar el que diu la normativa corresponent.
Pel que fa a la normativa de règim local i la patrimonial (RPEL, RBEL i
LPAP), en cap precepte es regula la figura de la modificació d’una
concessió demanial.
Per tant, hem d’atendre al que disposi la normativa de règim contractual
en tant que contracte administratiu especial, i específicament la Llei
30/2007 de contractes del Sector Públic, norma aplicable a la concessió.
Segons l’article 194 de la LCSP, l’òrgan de contractació té la prerrogativa
d’entre d’altres aspectes, modificar el contracte per raons d’interès
públic. En aquest aspecte, el plec de condicions en la seva clàusula 6.3
enumera d’entre els drets de l’Ajuntament, el de modificar-lo per raons
d’interès públic.
L’article 202 regula la modificació dels contractes. Vist que la LCSP no
inclou cap precepte específic sobre els contractes especials, haurà de ser
aquest article el que s’hagi de tenir en compte per informar sobre la
viabilitat o no de la modificació demanada.

Aquest article diu el següent, i en relació a cadascun dels aspectes que s’hi
regulen, es pot informar el següent:
Article 202. Modificacions dels contractes.
1. Una vegada perfet el contracte, l’òrgan de contractació només pot
introduir-hi modificacions per raons d’interès públic i per atendre causes
imprevistes, justificant degudament la seva necessitat en l’expedient.
Aquestes modificacions no poden afectar les condicions essencials del
contracte. (...)
La Directora del Mercat d'Abastaments informa que aquestes modificacions
no eren previsibles en el moment d'atorgar la concessió i que són
conseqüència del desenvolupament del projecte. De la resolució i informe de
la llicència d'obres que figura en l'expedient es desprèn que no es poden
considerar modificacions substancials de la concessió, doncs es parla de
-

disposar d'una xarxa de desguassos per sobre del forjat amb suficient
pendent,
canvis interns en el funcionament del forn i la seva reposició,
ampliació de l'espai de rebuts dels palets,
tancament interior de la planta primera amb un material diferent,
disposició d'espais entre caixes de la primera planta i tancament de zona
de supermercat de planta baixa,
canvi d'ubicació de maquinària a la coberta
col·locació de pletines metàl·liques en el forjat del supermercat per la
subjecció de les màquines de clima.
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El desenvolupament del projecte va derivar en aquestes peticions per part
de concessionari, les quals van originar l'atorgament d'una llicència d'obres,
incrementant-se a la pràctica la superfície a concessionar a Mercadona, S.A.
Una vegada ha finalitzat l'obra i s'ha iniciat l'activitat o estant aquest
moment molt proper, es detecta que cal regularitzar aquestes variacions
produïdes durant el desenvolupament del projecte, les quals han comportat
una variació de superfícies concessionades en forma d'increment, d'acord
amb l'informe de la Directora del Mercat. Veient el caire del contingut de la
llicència d'obres, aquestes reformes interiors no es poden considerar
substancials i per tant no afecten les condicions essencials de la concessió.
2. La possibilitat que el contracte sigui modificat i les condicions en què es
pot produir la modificació d’acord amb l’apartat anterior s’han de recollir en
els plecs i en el document contractual.
El contracte pot ser modificat ja que, tot i que recollint al peu de la lletra el
que disposa la LCSP, la clàusula 6.3 del plec de condicions habilita
l’Ajuntament per introduir-hi modificacions amb les condicions que la
legislació estableix. Les condicions concretes de modificació no es descriuen
en el plec però, per al cas que ens trobem, vista la seva imprevisibilitat
abans comentada, i vist que el plec de condicions es va redactar i aprovar
amb anterioritat a què es posessin de manifest aquestes necessitats, es pot
considerar que no era possible detallar en el plec de clàusules aquests
supòsits de modificació.
3. Les modificacions del contracte s’han de formalitzar de conformitat amb
el que disposa l’article 140. (...)
En l’expedient figura la proposta de modificació contractual que es
correspon amb les formalitzacions a les que es refereix aquest precepte.
Essent el Ple de l’Ajuntament l’òrgan que va adjudicar les concessions
administratives, també és el competent per modificar-les”.
Vist que aquest informe conclou de la següent manera:
“Per tant, atesos els anteriors fets i fonaments de dret, s’informa
favorablement la proposta de modificació de la superfície de les entitats del
Mercat Municipal d'Abastaments concessionades a Mercadona, S.A. i
l'increment del cànon inherent a aquest increment de superfícies. Els acords
del Ple de l’Ajuntament s’haurien de posar en tràmit d’audiència al
concessionari, i en cas que no hi haguessin al·legacions aquesta proposta es
podria considerar definitiva”.
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De conformitat amb el que preveuen els articles 194 i 202 de la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic; i la clàusula 6.3
del Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars
que regeix la concessió, així com la normativa que s’hi preveu en l’esmentat
plec.
D'acord amb la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, apartat segon, la qual disposa entre d’altres
que correspon al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte
als contractes no esmentats a l’apartat anterior que subscrigui l’entitat local,
i d’acord amb l’apartat primer d’aquella mateixa disposició, la qual disposa
que correspon als alcaldes i presidents de les entitats locals les
competències com a òrgan de contractació respecte els contractes
administratius sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, per la qual cosa, a
sensu contrari, si el Ple és l’òrgan competent per aprovar l’expedient de
contractació i el plec de clàusules corresponent, també ho és per aprovar la
seva modificació.
Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
1. Modificar les entitats del Mercat Municipal d'Abastaments atorgades en
concessió administrativa a MERCADONA, S.A., en el sentit d'incrementar
les superfícies objecte de concessió segons el següent detall, ateses les
consideracions que figuren en la part expositiva d'aquests acords, i
incrementar el cànon adjudicat a MERCADONA, S.A. de 5.000.000 €
(euros), en l'import de 331.015,80 € (euros) com a conseqüència de
l'increment esmentat de superfícies, de manera que el cànon total
adjudicat a MERCADONA, S.A., passarà a ser de 5.331.015,80 € (euros).

TOTAL m2 concessionats
DIFER`çeNCIA m2
CÀNON INICIAL, (€)
CÀNON INICIAL PER (€/m2)
CÀNON 2016 (€)
DIFERÈNCIA CÀNON (€)

Any 2010
4.887,38

Any 2016
5.210,94
323,56

5.000.000,00
1.023,04
5.331.015,80
331.015,80

2. Formalitzar la modificació de la concessió d'acord amb el document que
s’adjunta en l’expedient.
3. Posar en tràmit d’audiència als interessats la present proposta d’acords
per un termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent al
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de la recepció de la notificació de la proposta d’acords, per a que es
presentin les al·legacions i observacions que es creguin pertinents.
4. En el cas que no es presentin al·legacions ni observacions a aquesta
proposta d’acords, aquests es consideraran aprovats definitivament i per
tant la modificació de la concessió esmentada produirà tots els efectes."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
S’aprova per unanimitat.
20. Donar compte de diversos nomenaments interins
Tot seguit, els assistents resten assabentats dels decrets de la regidora
delegada sobre els nomenaments interins següents:
–
–
–

Mireia Carreras Cano com a psicòloga de l’EAIA
Josepa Ledesma de las Heras com a subalterna
Coral Hernández Penalba com a treballadora social

CIUTADANIA I SERVEIS A LA PERSONA
21. Dictamen relatiu a crear una comissió tècnica operativa del
patrimoni de la ciutat de Sant Adrià de Besòs
"Fets
Atès que des del Servei d’Activitats Ciutadanes es veu la necessitat de configurar de
forma oficial un estament tècnic que es responsabilitzi de la gestió del patrimoni
històric i cultural de la ciutat (tant material com immaterial) normalitzant la situació
en la línia de treball que la majoria de ciutats de l’entorn ja tenen.

Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Ciutadania i Serveis a la Persona proposa
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Crear una comissió tècnica operativa (i municipal) de Patrimoni a la
ciutat de Sant Adrià de Besòs en els termes proposats a l’informe adjunt
a l’expedient.
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tècnic

als
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Defensa el dictamen Juan Carlos Ramos.
Antoni Vélez (ERC) diu que esperen que una de les primeres tasques sigui
implementar la seva moció sobre els panots, ja que un havia d’anar al
Mercat i encara no hi és.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) demana que una altra sigui fer les obres de
Santa Juliana i Santa Semproniana.
Joan Belda (SAeC) diu que quan parlen de patrimoni al final aquest és
relatiu i obeeix sempre a una línia política, subjectiva, i tot i que entenen
que la comissió ha de ser tècnica els agradaria saber quina és la línia de
valorització patrimonial que té l’equip de govern i oferir el seu ajut sempre
que calgui.
S’aprova per unanimitat.
22. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
23. Precs i preguntes
Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que arran d’un incident que va presenciar al pont de la N-II, en què un
ciclista va caure a la carretera perquè venien uns vianants de cara,
demana a l’alcalde que torni a reclamar formalment, i ell es presta a
col.laborar, al Departament de Territori i Sostenibilitat la conversió d’un
dels carrils del pont de la N-II per a ús de vianants i també per al carril
bici.

Jesús A. García (PP) diu:
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Que sobre la retirada del IBI, los vecinos piden si el equip de gobierno
puede hacer un estudio para poder cuantificar y ubicar una zona infantil
en el barrio de la Mina, aprovechando todos los vacíos urbanos que hay.

Juan Carlos Ramos (PSC) li contesta que tant l’Associació de Veïns com la
Plataforma ja els han fet arribar una proposta perquè s’estudiïn els solars
buits per veure que poden fer en benefici del barri.
Pedro Rivero (PSC) diu que quan van fer el debat dels pressupostos hi havia
un segon pas en el pla econòmic que venia donat en el moment que
Mercadona pagués el deute pendent de la concessió, i això els ajudarà
amortitzar uns diners no previstos i farà la partida d’interessos del deute
baixi. Que en aquell moment ja va dir que quan això passés farien una
proposta sobre millores a la via pública i una era aprofitar part d’aquests
diners, per revisar i modernitzar tots els parcs infantils que tenen
Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que en un Ple es va aprovar ampliar els horaris de la biblioteca i, ara que
s’apropa l’època d’exàmens, volen saber què pensen fer.

Juan Carlos Ramos (PSC) li contesta que ho preguntarà als tècnics.
Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que ara que ja han arribat els diners de Mercadona, estaria bé no
deixar-los al compte bancari i posar-los a treballar, sobretot amb els
poliesportius.

-

Que una veïna va fer una queixa al Síndic de Greuges perquè
l’Ajuntament no havia respost una sol.licitud seva, voldria saber en quin
estat està.

Isabel Marcuello (MES) diu:
A Filomena Cañete
-

Que demana que s’actualitzin les dades del Portal de Transparència, ja
que hi ha regidors que no hi son.
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-

Que torna a demanar la publicació de la agenda publica de l’alcalde, dels
membres de govern i dels càrrecs de confiança.

-

Que demana que torni el panell informatiu de la lluita contra la violència
masclista a l’entrada de l’Ajuntament, ja que no és comparable amb la
nova campanya de civisme de gossos, que es podria compartir
perfectament, que creu que va ser desafortunat, ja que aquest
Ajuntament va començar a fer una gran tasca.

A Ruth Soto
-

Que en Comissió Informativa, van demanar, a petició dels veïns,
papereres a la zona del Mercat d’Abastaments i quines possibilitats hi
havia sobre el pas de vianants i la sortida del pàrquing.

-

Que torna a demanar l’esborrany del Plec de condicions del contracte de
neteja.

A l’alcalde
-

Que porta dos meso demanant la copia de l’escrit presentat per Endesa
al passat mes de març en relació amb la cessió d’ús de les 3 xemeneies.

-

Que vol saber si s’ha fet alguna acció sobre sobre la venda il.legal a la
Rambla Camaron.

-

Que al Ple del mes de febrer es va aprovar per unanimitat moció,
presentada per MES, de suport a Ràdio La Mina, en què es demanava
presentar un projecte de les meses de concertació de la Diputació, que
després l’equip de govern va decidir una altra cosa, d’acord amb altres
grups municipals, i vol saber com està el tema.

-

Que vol que expliqui què ha passat amb el conveni de la FAGIC i sobre
l’acord de la reunió executiva del Consorci de la Mina del dia 17 de maig.

L’alcalde li contesta:
-

Que l’agenda la van implementant de mica en mica i quan tinguin la
capacitat i salvin les dificultats tècniques, ja es publicarà, que ell no té
ganes d’amagar res.

-

Que quan tinguin el Plec de condicions definitiu ja el faran arribar a tots
els grups.

-

Que l’escrit de les 3 xemeneies li van fer arribar divendres.
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-

Que sobre Ràdio La Mina, ells li van passar un pressupost i ara s’està
valorant tècnicament i després faran la proposta, però que no saben si
serà mitjançant subvenció o amb conveni.

-

Que amb el Conveni de la FAGIC reconeix que va fer el ridícul. Que el
van firmar però que no el podien aprovar, que ho va escriure al Viure, no
ho va poder esborrar perquè ja estava imprès. Que per a l’equip de
govern és una prioritat el civisme a la Mina, i volen experimentar i tenir
en totes les polítiques adreçades a la Mina i a la comunitat gitana volen
comptar amb aquesta comunitat, per això els Serveis Jurídics i Tècnics
com pot ser viable.

Juan Carlos Ramos (PSC), sobre la reunió del Consorci del barri de la Mina,
respon que es va parlar sobre l’entrega dels 53 pisos de reallotjament. Que
de la resta d’acords farà arribar a tots als grups un còpia de l’acta.
Ruth Soto (PSC) diu que les papereres estan demanades, de la rampa falta
mirar quin tipus de mecanisme posen per evitar qualsevol perill del pas de
vianants, falta un aparcament de bicicletes i la caseta del ganivetaire.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que quin protocol s’ha seguit amb el niu de cotorres que van trobar en
una palmera.

-

Que hi ha alta contaminació al riu pels nítrics i per rebaixar-los l’ACA
recomana l’abocament d’aigües freàtiques, vol saber si és possible ferho.

-

Que hi ha un solar a Via Trajana, ocupat per una empresa que movia
terres, i des d’ICV-EUiA sempre han reclamat que s’hi traslladi EUSAB,
per deixar de pagar l’aparcament del c/ Gravina.

Ruth Soto (PSC) li respon que tenen demanat un pressupost per fer la
neteja d’aquests abocaments. Que sobre el dipòsit estan en vies de
demanar com quedaria si s’habilita com a dipòsit.
Pedro Sánchez (C’s) diu que volen saber, sobre el trànsit a la Catalana, si ja
hi ha algun pla i si ja hi ha dates per fer-ho.
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Francisco Navarro (C’s) diu:
-

Que els veïns de Sant Joan Baptista, en el mur d’Alcampo, la zona dels
pins, es queixen que, a part dels indigents, hi ha un grup de persones
que es droguen, amenacen les vianants, que han patit suposats
robatoris, fins i tot, es practica la prostitució, per tant volen saber què
farà l’equip de govern per solucionar aquest problema.

-

Que volen saber què passa amb la gent que hi ha a la piscina descoberta
que ha ocupat l’edifici, l’estan destrossant, pernocten i consumeixen de
drogues.

L’alcalde diu:
-

Que, sobre els indigents, diu que hi van periòdicament, els tenen
controlats. Que l’únic que poden fer és que quan hi ha molta brossa
acumulada ho netegen, que si no fan cap delicte no poden fer-hi res.

-

Que la piscina és del Consell Comarcal, que la concessió la té
Innovaciones Calem que li van retirar la llicència d’activitat perquè no
complia, i tenen diversos contenciosos.

Filomena Cañete (PSC) contesta:
-

Que, sobre els indigents, demanaran a Arrels que pugui intercedir
perquè tenen molt bagatge i molta experiència a tractar amb indigents.

-

Que, sobre els horaris de la biblioteca, al Nadal es va fer una setmana i
al juny es farà tot el mes fins a la 1 de la matinada.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22.35
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.

