Sant Adrià de Besòs, 27 de juny 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
Juan Carlos Ramos Sánchez
Ruth Soto García
José Luís Martínez Cardoso

Regidors:

Pedro Sánchez Álvarez
Óscar Marjalizo Hernández
Francisco Navarro Castellón
Joan Josep Belda Montes
Basilio Perona Cortés
Marc Alloza Quesada
Gregorio Belmonte Ferrer
Gregorio Camacho Alcalde
Isabel Marcuello García
Rubèn Arenas Garcia
Antoni Vélez Barajas
Jesús A. Gacía Bragado
Andreu Marín Muñoz
Xavier Soley Manuel

S'ha excusat d'assistir-hi Pedro Rivero Hidalgo.
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, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
que va tenir lloc el dia 30 de març de 2016
A petició d’Isabel Marcuello (MES), els punts núm. 4, 6, 8, 10 i 12 ha de
constar que el seu grup es va adherir a les mocions.
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S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
30 de març de 2016.
Tot seguit, Isabel Marcuello (MES) es dirigeix al secretari i diu:
-

Que tal i com estableix la llei electoral, a la convocatòria del Ple hi ha de
figurar la presa de possessió del regidor/a i un altre cop no hi figura en
l’ordre del dia, per tant, això és un incompliment de la norma per part de
l’alcalde, que és qui elabora l’ordre del dia del ple.

L’alcalde diu que aquesta normativa està feta per defensar els drets del
regidor o regidora que vol prendre possessió, és per als casos que l’alcalde
no li posa i li impedeix prendre possessió. Que hi ha una compareixença de
Josefa López en que diu que quan vulgui prendre possessió ja ho dirà, per
tant, els drets d’aquesta persona estan totalment salvaguardats.
ALCALDIA
2. 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 assumptes de l'Ordre del dia de la sessió ordinària convocada en
primera convocatòria per al dia 27 de juny de 2016, a les 19 hores, hi
consten els titulats:
3. Moció d’ERC, presentada per Rubèn Arenas i Garcia, per tal que l’Ajuntament
adopti el salari mínim de mil euros.
4. Moció d’ERC, presentada per Antoni Vélez i Barajas, per reobrir la piscina i el
gimnàs Ricart.
5. Moció d’ICV-EUiA per millorar el cabal ecològic del riu Besòs.
6. Moció d’ICV-EUA per a l’ús de gots ecològics i/o reutilitzables durant la Festa
Major i les diferents festes de la ciutat.
7. Moció d’ICV-EUiA per millorar la gestió de l’empresa municipal EUSAB, SAU.
8. Moció de SAeC per iniciar un procés de recuperació dels espais buits de la
localitat i donar-ne un ús públic amb gestió cooperativa.

27.06.2016

3

9. Moció de Ciutadans per aprovar una iniciativa de modificació de l’Ordenança
de bon veïnatge i bon ús de l’espai públic.
10. Moció de MES en commemoració del 28 de juny, Dia de l’Alliberament o
l’Orgull Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transexuals (LGBT).
11. Moció de MES per instar l’equip de Govern a elaborar el Pla d’actuació
municipal.
12. Moció de MES i ERC a favor de la reforma horària.

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 27 de juny de 2016,
a les 19 hores, el punts esmentats anteriorment."
S’aprova per unanimitat.
3. Moció d’ERC i MES per tal que l’Ajuntament adopti el salari mínim
de mil euros
"La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a
objectiu aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen al
nostre país.

27.06.2016

4

Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel Govern
espanyol en 655€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals
ha de fer front una persona per poder viure a les ciutats catalanes.
Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que
recomanen augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de
vida digne per als treballadors i treballadores i les seves famílies, tal i com
exigeix l’article 4.1 de la Carta Social Europea, que recomana un salari
mínim equivalent al 60% del salari mitjà del territori. A Catalunya, aquest
salari mitjà va ser de 2.136,5 euros el 2015, segons dades de l'INE difoses a
mitjans de març. Això permetria a Catalunya tenir un salari mínim de
1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la recomanació europea.
És alarmant la precarietat laboral actual: una de cada cinc persones amb
feina es troba en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i
catalans, segons les darreres estimacions oficials). El treball remunerat,
sigui quin sigui, ha de permetre viure amb dignitat.
Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben
remunerades són gairebé un 400% més elevats que els de les ocupacions
no qualificades. Necessitem un món laboral més just, per aconseguir una
societat més justa.
Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui
de MIL EUROS mensuals a 14 pagues.
Apujar el SMI a mil euros de les persones treballadores que ara tenen un
salari per sota d’aquest llindar contribuiria a reduir la pobresa i la
desigualtat.
Cal treballar en la generació d’incentius per a la formació i en la millora de la
productivitat dels treballadors i treballadores. Amb un SMI més alt
augmentarà la capacitat de consum i l’activitat econòmica. Així, s’assolirà
una distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada.
Aquests impactes repercutiran directament en el benestar de la ciutadania
de localitats com Sant Adrià, greument afectada per la xacra de l'atur i de la
precarietat laboral, i alhora contribuiran a millorar la salut del teixit
comercial i econòmic de la nostra ciutat.
Un SMI a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en
concepte de rendes del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat
social, que han de servir per incentivar l’ocupació i el seu manteniment via
bonificacions a la contractació per a microempreses i pimes.
Amb el SMI a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al
nostre país sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal

27.06.2016

5

iniciar ja des de l’acció dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit
públic, i també en les negociacions col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls
que ha de fer-se present en el procés de futur que viu el nostre país, entre
tots els agents socials, econòmics i polítics.
Per tots aquests motius, els grups municipals d’Esquerra Republicana i MÉS
a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs recullen la iniciativa de la plataforma
Anem a Mil i proposen que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1. Adherir-se a la iniciativa ciutadana per un salari digne ‘Anem a mil’.
2. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei
de l’Ajuntament no siguin inferior als 1.000 euros mensuals durant
aquest mandat.
3. L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles
aquests objectius, i treballarà amb les empreses del municipi i les
empreses que es presentin a licitacions públiques per tal de millorar les
condicions salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos
per tendir al mínim de 1.000 euros.
4. En les futures licitacions públiques, adoptar mesures normatives que
condicionin les empreses subcontractades o receptores de recursos
municipals, a no pagar salaris inferiors a 1000 € al seu personal
contractat.
5. Realitzar un pla de treball conjuntament amb les empreses del municipi,
comerços i sindicats per difondre, treballar i arribar a establir el SM de
1000 € en totes les empreses del municipi, així com estudiar la
introducció d’ajudes a les empreses que millorin les condicions salarials
dels seus treballadors.
6. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya."
Defensa la moció un representant de l’Associació Anem a Mil i manifesta:
-

Que volen aconseguir que el salari mínim sigui de 1.000 € a tot el país,
perquè amb les despeses mínimes que qualsevol persona ha de suportar,
amb els ingressos actuals pot derivar en una situació d’exclusió social, i
que la gent hauria de treballar per viure dignament.
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Que les recomanacions de la Carta Social Europea va establir que el
salari mínim hauria de ser com a mínim del 60% del salari mitjà i d’aquí
ve la xifra dels 1.000 €, que això permetria un increment de consum, de
l’activitat econòmica i un reactivació de l’economia que és el que
necessita tots els ciutadans, les empreses, etc.

Xavier Soley (CDC) manifesta:
-

Que està d’acord que, a poc a poc, als qui pertoca determinar els salaris
mínims dignes tinguin la màxima pressió i que el món local pot ser una
bona empenta aquests tipus de mocions per intentar que l’Estat espanyol
no sigui l’estat d’Europa que té fixat un salari mínim tan baix, la qual
cosa fa que una unitat familiar no pugui viure amb dignitat.

-

Que proposa una modificació del punt 4 de la moció, que seria que, en
les futures licitacions públiques, es valoressin amb més puntuació les
empreses que prevegin retribucions no inferiors als 1.000 € quan
contractin treballadors a jornada completa, que si l’Ajuntament ho té en
compte serà una manera de pressionar les empreses que treballen pel
sector públic i poder dignificar aquestes condicions salarials dels seus
treballadors.

Andreu Marín (PP) manifesta:
-

Que se traslada a nivel municipal lo que es un debate nacional.

-

Que no se puede obligar a una empresa a contratar a nadie y que si fijan
un salario mínimo quizás están condenando al empresario a que decida
no contratar a nadie.

-

Que aunque acuerden que 655 euros son una remuneración muy baja,
quizás la alternativa que tenga el trabajador sea justo la contraria a la
que pretenden: el desempleo.

-

Que si quieren salarios más elevados, deben preocuparse por los costes
laborales.

-

Que el profesor Juan Ramon Rallo exponía en 2013 que con el salario
mínimo de 645 euros el empresario debe hacer frente a un coste laboral
de 1.200 euros, es decir, ha de desembolsar 645 euros mensuales
durante 14 meses (9.030 euros anuales) a cambio de 11 meses de
trabajo (debido a las vacaciones) y además un 30% del coste laboral no
está incluido en el salario bruto que percibe el trabajador, en concreto, la
contribución a la Seguridad Social que corre a cargo del empresario.
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Que, además, deben cubrirse otros costes asociados a la contratación
por mucho que representen un importe mucho menor que los anteriores,
como por ejemplo, los costes transacción o costes del capital, o la
indemnización por despido.
-

Que se pueden lanzar muchos cantos de sirena y decirle a la gente lo
que quiere escuchar, pero al fin y al cabo, deben contemplar que el
salario mínimo, también puede ser un freno al empleo y que subirlo a
1.000 euros conlleva el efecto contrario al que se pretende que sea
aumentar el desempleo.

-

Que como él es un liberal convencido no es nadie para imponer a ningún
empresario que quiera contratar con este Ayuntamiento cuál deben ser
los salarios de sus empleados ni cómo organizar su plantilla, y que le
parece que es una idea que choca con la propia libertad de empresa y
con el libre mercado.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que en aquest país hi ha un 50% més de rics que fa relativament poc,
abans que comencés la crisi, és a dir, que la redistribució de la riquesa
està molt malament i aquesta proposta intenta que els salaris més alts
tinguin cada vegada més diferències i comencin a reduir-se.

-

Que això també és una mesura econòmica perquè per a molts significa
que la capacitat adquisitiva de les treballadores i treballadors sigui millor
i, per tant, el comerç intern s’activi i com a mínim que ajudi.

-

Que aquesta moció no té a veure amb els salaris, sinó amb la dignificació
del mercat laboral, i que espera que siguin capaços de fer pinya perquè
la reforma laboral que ha degradat les condicions dels treballadors fins a
l’infinit es pugui revertir.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que l’única sortida a la crisi actual i als problemes de pobresa a les
famílies passa per la millora del salari mínim interprofessional i per la
qualitat i les condicions laborals.

-

Que celebren la voluntat de la majoria de partits, perquè quan s’han
presentat mocions d’aquest tipus, per exemple, una d’ERC parlant de la
relació entre administració i PYME o el seu grup que en va presentar una
sobre les condicions laborals en la contractació pública, hi han donat
suport i han avançat cap a aquesta línia.
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Que es pot criticar que es facin mocions d’aquestes al municipi, però que
creuen que és molt interessant donar suport a plataformes d’aquest
tipus i fer que el nom de Sant Adrià aparegui al mapa, perquè puguin fer
pressió en altres municipis que potser no estan complint amb aquests
compromisos d’arribar als 1.000 € de salari.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que els encantaria que hi pogués haver un salari mínim de 1.000 €, però
que el problema que veuen és que tenen una gran quantitat de petites
empreses, que moltes estan tocades per la crisi i que estan al límit de la
seva supervivència i en aquest moment incrementar els costos laborals,
implicaria possiblement seria fer fora gent.

-

Que creu que si plantegen com a condició que per a la contractació
d’empreses s’hagi de complir aquest salari mínim el que farà serà
expulsar les petites empreses de la possibilitat de competir en aquests
concursos, amb la qual cosa estaran afavorint les grans empreses i
perjudicaran empreses locals.

Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que aquesta associació està fent una feina important a l’administració
local.

-

Que el contingut d'aquesta proposta ha de ser un espai de debat i diàleg
amb els sindicats, les patronals i resta d'administracions, no tan sols en
l’àmbit municipalista sinó també supramunicipal, per tant, és important
instar la Generalitat de Catalunya que promogui i apliqui un acord sobre
el salari de referència i que aprovi els pressupostos adequats per fer
front als contractes públics com demana la moció, que promogui l'ús de
clàusules socials per aplicar a aquest el salari en la contractació pública i
que pugui servir de referent al món local, i que en el cas de l’Ajuntament
ja es va aprovar una moció per treballar unes clàusules socials, ètiques i
medioambientals.

-

Que el compromís de l’equip de govern és mantenir la taula salarial de
plantilla; que el personal de l'Ajuntament està en totes les seves
categories per sobre del mínim referencial; que, pel que fa als contractes
de serveis, pot afirmar que actualment se supera el mínim de 1000
euros bruts mensuals a jornada complerta, i que només restaria ajustar
els sous dels plans ocupacionals del Servei d'Ocupació de Catalunya que
fruit de les negociacions amb els sindicats de major representació van
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acordar un sou mínim de 800 euros, perquè hi poguessin accedir un
major número de persones, i que els plans ocupacionals no sotmesos a
aquestes directrius de la Generalitat segons convenis de referència
superarien els 1000 euros.
-

Que els socialistes porten temps treballant per aconseguir un salari
mínim superior als 1000 euros i, per tant, superior a l'establert
actualment que no arriba als 700.

-

Que creuen fermament que els treballadors i treballadores han de tenir
un salari digne, que no pot ser que hi hagi gent treballant i que visqui al
llindar de la pobresa.

-

Que estan plenament convençuts que la forma de treballar per assolir
apujar aquest mínim és participar activament en un espai de diàleg
compartit a la comarca i amb l'AMB, els sindicats, la patronal, la resta
d'administracions i la Plataforma Anem a Mil.

-

Que volen apostar per una ocupació no precària sinó de qualitat,
reforçada amb formació i qualificació professional sense oblidar que no
han de deixar de banda que, pel que fa a ocupació, no es tracta només
d'incrementar sous sinó que que també s'ha de treballar per generar
més riquesa que permeti pagar millors sous.

-

Que no s’han de quedar amb sous de subsistència, cal avançar en drets
socials i laborals ,i tot això no ho poden fer exclusivament des del món
municipal, sinó que ha de ser la suma d'un treball més ampli i integral de
les administracions per tal de minvar les desigualtats salarials i
aconseguir una societat més justa.

Andreu Marín (PP) pregunta a Filomena Cañete si les persones que han
entrat com a auxiliar administratiu i d’administratiu cobraran un salari de
1.000 €.
Es dirigeix a Gregorio Camacho i li diu que ha comentado que el PP se ha
dedicado a subir impuestos a los trabajadores, y que supone que no se
acordará que el año 2015 se aprobaron dos reformas del IRPF y entre ellas
la exención en la presentación de la declaración de la Renta subiendo el
tope de 11.000 a 22.000 €.
Filomena Cañete (PSC) li respon que el que ha dit és que totes les
categories d’aquest Ajuntament tenen un sou brut mensual per sobre dels
1.000 €
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Gregorio Camacho (ICV-EUiA) respon:
-

Que ells sí que estan a favor dels impostos però a diferència del PP
plantegen la progressivitat, és a dir, qui més té més ha de pagar.

-

Que estaria bé que expliquessin perquè s’apliquen les amnisties fiscals,
perquè encara no s’ha fet públic tots els defraudadors.

Rubèn Arenas (ERC)DIU:
-

Que celebren haver tingut el suport de tants partits tenint en compte les
diferents ideologies.

-

Que si tenen més diners hi haurà reactivació econòmica i això també és
una manera d’ajudar les empreses.

-

Que tenen clar que Sant Adirà és una ciutat de classe treballadora i, per
tant, sempre els trobaran al costat dels treballadors.

-

Que sí que és veritat que les empreses es troben al límit, però creu que
moltes persones i molts treballadors d’aquesta ciutat també es troben al
límit, i que creu que és el moment de posar l’accent en les persones per
fer millorar la seva qualitat de vida.

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: tres (3) – C’s
Vots en contra: dos (2) – PP
4. Moció d’ERC, MES i SAeC per reobrir la piscina i el gimnàs Ricart
"En l’actualitat, d’ençà el tancament del Pavelló Ricart per al seu ús
comercial, el barri de Sant Adrià Nord no té un equipament esportiu
municipal de referència i pròxim per tal de dur les necessàries activitats de
socialització i de benestar físic que comporta l’esport.
Més concretament, sense la piscina Ricart, són moltes les persones que no
tenen un espai per poder dur a terme activitats aquàtiques, amb els
beneficis per a la salut i la socialització que això comporta. És cert que hi ha
altres espais a la ciutat que poden oferir i ofereixen aquests serveis, però
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també és cert que un dels principals col·lectius que utilitzaven la piscina
Ricart era la gent gran, que necessiten d’equipaments de proximitat pels
seus problemes de mobilitat. La situació física de Ricart just en el rovell de
l’ou de la nostra ciutat, era un punt de trobada social i esportiu per a molts
col·lectius.
És evident que no podem tornar als models d’explotació esportiva de fa uns
anys, en què els termes econòmics de manteniment es deixaven de costat.
Durant aquesta legislatura, s’està duent a terme un pla director esportiu per
a la nostra ciutat, però a l’espera que aquest es faci realitat i es pugui
començar a treballar amb ell, és del tot complementari la realització d’un
estudi de viabilitat econòmica rigorós i acurat per la piscina Ricart,
determinant si aquesta necessita no només de millores i reparacions (que és
evident), sinó de reformular la seva capacitat i grandària, potser adaptant-la
a les noves necessitats en termes econòmics i socials.
Per altra banda, amb l’arribada de Mercadona a la ciutat, hi ha hagut uns
canvis en el cànon inicial pagat per l’empresa Mercadona, SA, per la
utilització de l’espai del Mercat Municipal. Aquesta diferència, 331.015,50€,
són uns diners extra que rebrà la ciutat que es poden destinar de forma
concreta a totes aquelles millores que necessita la piscina i el gimnàs Ricart,
deixant per tant intactes i augmentats els diners destinats i pactats amb els
grups polítics en el darrer pressupost, per a la millora i inversió en els
poliesportius de la ciutat, els quals necessiten també de millores i inversions
urgents per garantir la seva viabilitat econòmica i els llocs de treballs dels
mateixos.
ERC Sant Adrià defensa la concepció de l’esport com a eina social de canvi i
transformació positiva de la ciutat, i per tant, definim l’estratègia esportiva i
d’inversions en els poliesportius de la ciutat com a bàsica i determinant per
la socialització i benestar físic dels nostres conciutadans. En aquesta línia,
està en l’ADN d’Esquerra Republicana apropar la gestió i els serveis a la
ciutadania, amb la municipalització d’aquells serveis que demostren que
poden ser rentables en termes econòmics i socials, ja que la gestió directa i
de proximitat s’ha demostrat com un valor afegit a tenir en compte.
Per tot això, els grups municipals d’ERC, MES i SAeC proposen que el Ple de
l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS
1. Elaborar un estudi de viabilitat econòmica i possibles reformulacions per
la piscina i gimnàs Ricart.
2. Reobrir per a l’ús comercial durant la temporada 2016-2017 el gimnàs
Ricart.
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3. Destinar els 331.015,80€ resultants de la diferència del cànon inicial de
l’espai del Mercat Municipals d’Abastaments, de la concessió a l’empresa
Mercadona SA, a l’elaboració del pla de viabilitat així com de les reformes
i millores que s’hagin de dur a terme.
4. Comunicar aquest acord a totes les entitats esportives, així com les
associacions de veïns i associacions de gent gran de la ciutat."
Antoni Vélez (ERC) manifesta:
-

Que en l’actualitat, d’ençà el tancament del Pavelló Ricart per al seu ús
comercial, el barri de Sant Adrià Nord no té un equipament esportiu
municipal de referència i pròxim per tal de dur les necessàries activitats
de socialització i de benestar físic que comporta l’esport.

-

Que, sense la piscina Ricart, són moltes les persones que no tenen un
espai per poder dur a terme activitats aquàtiques, amb els beneficis per
a la salut i la socialització que això comporta.

-

Que és cert que hi ha altres espais a la ciutat que poden oferir i
ofereixen aquests serveis, però també és cert que un dels principals
col·lectius que utilitzaven la piscina Ricart era la gent gran, que
necessiten d’equipaments de proximitat pels seus problemes de
mobilitat. La situació física de Ricart, just en el rovell de l’ou de la iutat,
era un punt de trobada social i esportiu per a molts col·lectius.

-

Que és evident que no poden tornar als models d’explotació esportiva de
fa uns anys, en què els termes econòmics de manteniment es deixaven
de costat.

-

Que durant aquesta legislatura s’està duent a terme un pla director
esportiu per a la ciutat, però a l’espera que aquest es faci realitat i es
pugui començar a treballar amb ell, és del tot complementari la
realització d’un estudi de viabilitat econòmica rigorós i acurat per a la
piscina Ricart, determinant si aquesta necessita no només de millores i
reparacions (que és evident), sinó de reformular la seva capacitat i
grandària, potser adaptant-la a les noves necessitats en termes
econòmics i socials.

-

Que, amb l’arribada de Mercadona a la ciutat, hi ha hagut uns canvis en
el cànon inicial pagat per l’empresa Mercadona, SA, per la utilització de
l’espai del Mercat Municipal. Que aquesta diferència, 331.015,50€, són
uns diners extra que rebrà la ciutat que es poden destinar de forma
concreta a totes aquelles millores que necessita la piscina i el gimnàs
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Ricart, deixant per tant intactes i augmentats els diners destinats i
pactats amb els grups polítics en el darrer pressupost, per a la millora i
inversió en els poliesportius de la ciutat, els quals necessiten també de
millores i inversions urgents per garantir la seva viabilitat econòmica i els
seus llocs de treball.
-

Que ERC defensa la concepció de l’esport com a eina social de canvi i
transformació positiva de la ciutat, i per tant, defineix l’estratègia
esportiva i d’inversions en els poliesportius de la ciutat com a bàsica i
determinant per la socialització i benestar físic dels conciutadans. Que en
aquesta línia està en l’ADN d’Esquerra Republicana apropar la gestió i els
serveis a la ciutadania, amb la municipalització d’aquells serveis que
demostren que poden ser rendibles en termes econòmics i socials, ja que
la gestió directa i de proximitat s’ha demostrat com un valor afegit a
tenir en compte.

-

Que alguns els diran que van molt poc a poc i és cert, a ERC els
agradaria que tots els pavellons estiguessin a ple rendiment, i si no tots
ells en obres millorant les seves instal.lacions i, per damunt de tot, amb
una gestió municipalitzada que tornés el control dels equipaments
públics a la ciutadania, però que les coses no es fan d’un dia per l’altre,
que cal molta feina, molta planificació, perquè fer les coses bé i pensant
en el futur requereix d’un temps i d’una feina que moltes vegades la
ciutadania no percep.

-

Que aquesta feina silenciosa és la que els regidors, en especial els de
l’equip de govern, els toca fer sense estar tot el dia dient que la fan o la
deixen de fer.

-

Que altres els diran que tot això ja s’està fent i que el pla director és
imminent i que a partir d’aquí ho podran decidir tot, que saben que
aquesta serà la solució final, però com que porten tants mesos escoltant
i esperant això, ERC ha volgut simplement anar una mica més enllà i
davant el monumental problema que tenen en l’aspecte econòmic amb
els pavellons si poden destinar partides extres d’ingressos no esperats,
ni que sigui en una part, pensen que cal fer-ho i que és una bona idea.

-

Que ara, amb la força que té una moció, tindran el compromís polític i
econòmic concret del ple i dels grups i, per molt o poc que sigui, una
partida concreta destinada a aquesta tasca.

-

Que estan segurs que avui aconseguiran un petit pas en la reobertura
d’un equipament que tots volen que sigui un punt de trobada de la
ciutadania.
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Pedro Sánchez (C’s) demana que es voti per punts.
Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que creu que és una bona excusa buscar el cànon del Mercadona per
revertir-lo i sigui una quantitat que pugui impulsar a una inversió que
creu que és absolutament necessària.

-

Que del pla director fa temps que se’n parla i l’estan esperant, és una
eina que algun dia els arribarà, però mentrestant tenen una prioritat i
que si tots hi estan d’acord doncs benvingut sigui quan els arribi el pla
director, però que poden començar a posar fil a l’agulla, a saber
exactament si hi ha un canvi d’usuaris de la piscina per fer l’arranjament
potser s’està pensant amb algun altre tipus d’activitat relacionada amb
l’aigua i que els presentin un pressupost amb unes fases.

Jesús A. García (PP) manifesta:
-

Que durante muchos años en Sant Adrià han existido vasos cubiertos
para una población de 35.000 habitantes, y es fácil de adivinar el ratio al
que corresponde cada vecino por una piscina cubierta, que es fácil
comparar con cualquier otro municipio cuantos vecinos le corresponde
una piscina cubierta.

-

Que la piscinca de Ricart había terminado con un número de usuarios,
según informe técnico, que era insuficiente a todas luces para la
sostenibilidad económica de la instalación.

-

Que el número de usuarios hacía insostenible econòmicamente la
instalación, y que cree que todos están de acuerdo que un usuario debe
pagar por aquello que utiliza y no hacer al resto de usuarios o vecinos de
Sant Adrià que paguen por aquello que no utilizan.

-

Que creen que con 300.000 € es imposible la reapertura de la piscina,
porque según el técnico la rehabilitación de la piscina para poder cumplir
con la normativa actual que exige, la Administración haría que los costes
se fuesen a más de 800.000 €, por tanto, desde esa perspectiva 300.000
€ serían insuficientes para la reapertura de la piscina, y que existen
otras soluciones aunque no sean las que se plantean en esta moción.

Isabel Marcuello (MES) manifesta:
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-

Que en el cartipàs el grup de MES ja va fer menció a aquest tema,
després en propostes dels projectes d’inversió, fent arribar diferents
propostes per començar i fer una primera fase perquè ja sap que amb
300.000 € s’arribarà a 900.000 €, per tant, amb el milió que es va
reservar i van demanar concreció, perquè si no es concreta això pot anar
badant, que per tant, al Ple del cartipàs, al tema de les taxes, el dia que
van parlar dels pressupostos, en els articles que han fet arribar, a les
comissions informatives, presentant propostes per tal d’intentar arribar a
aquesta reobertura de la piscina.

-

Que MES també ho portava en el programa i per això són coincidents en
aquest aspecte, però la reobertura també dels equipaments esportius de
la ciutat.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que el punt més important és l’1, l’estudi de viabilitat econòmica, no
només de Ricart sinó també de tots els equipaments esportius.

-

Que estan d’acord a reobrir la piscina Ricart, que hi ha possibilitats de
mantenir-la i que la situació econòmica de l’Ajuntament afavoreix que
pugui està oberta.

-

Que en el seu grup municipal el debat que els agradaria tenir profund i
tranquil és el manteniment de tots els equipaments, perquè tots són
deficitaris, i és a partir d’aquí que l’Ajuntament ha de complementar en
tots els equipaments i ha de ser una tasca social, de salut, etc.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que estan d’acord en la reobertura de Ricart, però que volen recordar a
la resta de grups que quan es van negociar els pressupostos, un dels
temes van ser les inversions que cal fer en els poliesportius i es va
acordar que s’estudiarien les quantitats a invertir.

-

Que la quantitat de la qual es parla avui no estava prevista en aquelles
converses i que ells, abans de comprometre aquesta quantitat
exclusivament pel poliesportiu, voldrien que es fes un procés previ per
mirar si aquesta quantitat es destina al poliesportiu o bé si hi ha algunes
necessitats que poden sortir al llarg del mandat que caldria cobrir amb
més urgència.

Filomena Cañete (PSC) diu:
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-

Que si haguessin de votar exclusivament al títol de la moció hi estarien a
favor, però que estan en desacord amb les maneres que es proposen els
acords.

-

Que la voluntat de l'equip de govern és mantenir totes les instal.lacions
esportives de la ciutat; millorar les seves condicions i això passa per la
reobertura de la piscina Ricart i el seu gimnàs, és a dir, que la voluntat
de l'equip de govern és que la piscina Ricart torni a funcionar en funció
dels usos que pugui marcar el pla director i vinculat a un pla de viabilitat
i a un d’inversió.

-

Que l’elaboració d'un pla director que ha de posar l'accent en les
necessitats i prioritats dels diferents poliesportius per poder reflexionar
respecte a les actuacions a dur a terme, que aquest pla director s'està
treballant i tot apunta que estigui al mes de juliol. I que l'estudi de
viabilitat i reformulacions que fa menció la moció ho ha de dir el propi pla
director.

-

Que si es basen en l'estudi que fa un temps va proporcionar la Diputació,
només tocar el vas i adequar l'actuació a normativa té un cost aproximat
de 800 mil euros.

-

Que el Pla director els marcarà els usos més adequats per a cada
poliesportiu dins d'un punt de vista integral de ciutat i que si ara es
desmarquen d'aquest compromís inicial desvirtuaran l'objectiu

-

Que, per altra banda, considerar que els 300 mil euros resultat d'una
modificació del canon inicial pagat per Mercadona com a diners extra és
no entendre molt bé el funcionament de l'estructura del pressupost
municipal.

-

Que, inicialment, es volia tractar aquesta xifra com a un extra o
superàvit però que han de pensar que no es podrà saber fins al
tancament de l'any, és a dir, aquest ingrés va a la caixa comuna, el
pressupost sempre és una previsió d'ingressos i de despesa i que mai és
una eina tancada que garanteixi al 100% la previsió inicial, que està
constantment viu i que no és exacte com per tenir la certesa d'encertar
al 100% d'ingressos ni tampoc el de les despeses al mes de juny, que
considerar-lo al cent per cent seria imprudent, que consideren que és
fer un brindis al sol i intentar fer d'aparador ben maco dels que volen
escoltar determinades coses., però que han de treballar amb seriositat i
responsabilitat.

-

Que volen seguin amb el seu compromís que és el camí que van
emprendre a l'hora de l'execució del pressupost. Que les prioritats més
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immediates apunten al poliesportiu de Besòs i de Marina pels efectes de
les actuacions i situació peculiar de les instal.lacions.
-

Que han d'entendre que tot no es pot fer tot alhora i que necessitaran un
espai de temps per executar, però que el compromís és continuar en el
camí que fan acordar i consensuar i que tot fa pensar que en els
pressupostos del 2017 i 2018 la part d’inversió ha de mirar cap a Ricart,
sempre tenint en compte les actuacions executades.

-

Que no deixen ningú sense piscina, que la ràtio de població està per
sobre a nivell d’aigua de molts municipis.

-

Que tal com ha dit CDC haurà de ser un pla plurianual.

Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que li dóna la sensació que amb la piscina de Ricart hi ha una excessiva i
prudent cautela per no tirar endavant. Que no sap quin problema hi
hauria que es prioritzés aquest poliesportiu abans que els altres.

-

Que vol recordar que l’any passat hi va haver una subvenció de 140.000
€ per arreglar el Besòs i no van ser tan cautelosos ni tan prudents.

-

Que els 330.000 € és una excusa per posar l’accelerador, que els
haurien de presentar un pla per fases d’arranjament del poliesportiu i,
abans d’acabar l’any, intentar adjudicar una primera fase d’obres.

Marc Alloza (SAeC) diu:
-

Que l’informe de la Diputació es va fer al 2008, després d’inaugurar les
reformes del Ricart.

-

Que l’avaluació d’aquell informe és: actuacions immediates 12.000 €,
reforma de la piscina coberta 346.000 €, xarxa de sanejament vestidors
161.000€, nous vestidors d’abonats 268.000 €, projecte de gestió del
complex poliesportiu, total 813.000 €.

-

Que la reforma es va fer perquè aquell espai servís per potenciar les
entitats, es va restringir l’ús comercial, és a dir, es van eliminar vestuaris
i es va crear unes sales per a les entitats.

-

Que en el poliesportiu Ricart cal distingir dues coses, una és els pavellons
que va estar originant una despesa de pressupost de 360.000 €, i

27.06.2016

18

després la piscina, que ja porta dos anys tancada i no poden atribuir en
aquest dèficit de 360.000 € el cost de la piscina.
-

Que ara els únics ingressos que hi ha en el poliesportiu Ricart són els 40
€ trimestrals que paguen una trentena de jubilats per fer gimnàstica;
que hi ha vestuaris que en principi s’havien de reparar per Setmana
Santa i encara estan igual, hi ha una deixadesa terrible.

-

Que creu que destinar els 300.000 € seria molt bona idea, perquè, per
exemple, al 2013, hi havia uns ingressos de 230.000 € originats per la
piscina i els originats pels socis estaven per sobre dels 200.000 €, els
pavellons no generaven ingressos, i que és per això que consideren que
l’estudi econòmic de la viabilitat és bastant evident, tenen 360.000 € que
estan pagant pel pavelló i que tenien una sèrie d’ingressos que ja no
tenen perquè van tancar.

-

Que aquest any hi ha una despesa addicional que es podria haver cobert
si la piscina hagués estat oberta, perquè l’excés d’hores d’ús d’aigua
s’hagués pogut cobrir, que aquests 100.000 € addicionals cal sumar-los
al cost de tenir la piscina tancada.

Juan Carlos Ramos (PSC) li respon:
-

Que si les entitats paguessin per l’activitat que fan no tindrien aquest
dèficit, però és la manera que tenen per subvencionar-les i que comporti
un rendiment social que és el que tenen per excel.lència perquè tothom
de fora veu que aquí el rendiment esportiu i el rendiment social estan
molt per damunt d’altres llocs, que ells tenen cura de les entitats
esportives.

-

Que el poliesportiu Ricart i el pla director és el que determinarà què és el
que realment es necessita a Sant Adrià,que no estan en contra del
Ricart, que ja els va costar haver de tancar-lo per no assumir un cost
que estava sobredimensionat a l’ús que se li donava.

-

Que la piscina Ricart està obsoleta i que no han deixat a ningú de Sant
Adrià sense piscina, que els clubs d’aigua continuen entrenant i han
promocionat per exemple el waterpolo.

-

Que a tots els agrada Ricart, per exemple, és on ell va aprendre a nadar,
però que s’ha d’obrir donant un servei adequat a la població i a la
totalitat d’instal.lacions esportives.

-

Que no hi ha cap intent de retardar res, però que han de tenir en compte
que l’equip de govern només són sis persones i els tècnics van dir que no
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podrien fer per l’esforç que comportava elaborar un pla director, per això
es va contractar una empresa externa i al juliol el tindran.
-

Que no és que no vulguin el poliesportiu, el que volen és el millor servei
esportiu de Sant Adrià.

-

Que els tècnics municipals no menteixen perquè si fos així voldria dir que
els regidors tampoc diuen la veritat i que si es fa aquesta acusació s’ha
de justificar.

-

Que els informes són de la Diputació de Barcelona i aquest organisme no
menteix als municipis.

-

Que aquest és el cost real per modernitzar Ricart i que, tal i com ara, no
és un servei adequat.

-

Que fer petites reformes hagués estat fàcil, però aquest poliesportiu és
obsolet, s’ha de fer una piscina moderna i fer un servei adequat, i que
piscines de competició ja n’hi ha Besòs i Marina-Besòs.

-

Que un cop tinguin el pla director entre tots decidiran, perquè si
s’equivoquen, s’equivocaran tots i si l’encerten l’encertaran tots.

Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que el grup socialista no ha de canalitzar les seves pors o manies cap a
ells.

-

Que ERC en cap moment ha dit que han deixat la gent sense piscina.

-

Que no creu que demanar l’elaboració d’un estudi de viabilitat econòmica
i possibles reformulacions de Ricart tingui cap problema de forma, que
potser el problema és que ERC ho vol fer d’una manera i els socialistes
d’una altra, però això no és un error de forma.

-

Que aquest comentari li ha sobtat perquè el seu grup intenta ser molt
pulcre i elegant en les formes.

-

Que, amb el cànon de Mercadona, han vist una oportunitat, que entenen
que no és una qüestió fàcil, però que res és fàcil quan parlen
d’instal.lacions esportives i, evidentment, a aquestes alçades, pot passar
el temps per això ara hi ha temps suficient, que en cap moment estan
posant la pistola a ningú per reobrir Ricart, que han vist una oportunitat,
no només d’ajudar Ricart sinó també tots els poliesportius.
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Que l’informe de 2008 no els sembla del tot vàlid, ja que ha passat
temps i les estructures estaran més deteriorades i potser aquests 800
mil euros quan es faci un estudi haurà pujat, per això cal fer un estudi
previ.

L’alcalde diu:
-

Que dóna la sensació que el grup socialista està deixant passar el temps,
però que el problema que tenen amb les instal.lacions esportives és,
primer, que si fos fàcil ja ho haurien pogut arreglar, que cada instal.lació
esportiva té una situació diferent, dues en concessió, amb un plec de
condicions diferent, que una li falta un any per acabar, i l’altra li queda
més temps, i que l’altra és la piscina que és municipal.

-

Que fa un any van demanar a l’Àrea Metropolitana una anàlisi del pavelló
Marina-Besòs i una altra del Besòs i fins ara no han tingut resposta, i que
ara estan treballant internament la documentació on es descriu de cada
pavelló les obres i instal.lacions que els fa falta a cadascú.

-

Que ells no volen donar llargues i que ha estat l’Àrea Metropolitana qui
ha tardat un any en respondre i ells no hi poden fer res.

-

Que ja ha demanat als tècnics que vagin preparant el plec de condicions
de Marina-Besòs.

Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que ella ha dit: "si haguessin de votar exclusivament el títol de la moció
hi estarien a favor, però com que no és el cas i s'han de votar els acords
que proposa la moció el que diuen és que estan en desacord amb les
maneres que es proposa", per tant, en cap moment ha parlat de la
manera que tenen de dirigir-se. Que quan parla de les maneres es
refereix en especial al punt 3.

-

Que no haurien de personalitzar en ella perquè les seves intervencions
són com a portaveu del grup municipal de l’equip de govern.

Antoni Vélez (ERC) li respon que si ella fa de portaveu és normal que es
dirigeixi a ella, que si la defensa l’hagués fet l’alcalde s’hagués dirigit a ell.
Se sotmet la moció a votació per punts amb el resultat següent:
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Punt 1
Per unanimitat
Punt 2
Vots a favor: deu (12) – ERC (2), SAeC (3),C’s (3), ICV-EUiA (2), MES (1), i
CDC (1)
Vots en contra: set (7) – PSC (5) i PP (2)
Punt 3
Vots en contra: deu (10) – PSC (5), C’s (3) i PP (2)
Vots a favor: nou (9) – ERC (2), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), i CDC (1)
Punt 4
Unanimitat
5. Moció d’ICV-EUiA per millorar el cabal ecològic del riu Besòs
"Atès que el riu Besòs, en el tram de Sant Adrià, l’aigua prové íntegrament
de la depuradora.
Atès que el riu Besòs en aquest tram, per manca de capacitat de dissolució i
deficiències en el procés de depuració, porta nivells màxims de nitrits
1mg/l., però provoca episodis puntuals d’elevada concentració de fosfats,
amoni i nitrats.
Atès que des de Sant Adrià s’aboquen molts hectòmetres cúbics d’aigua
freàtica de bona qualitat a la claveguera, procedent dels aparcaments
municipals, a pocs metres del riu.
A causa que l’aportació d’aquests hectòmetres cúbics d’aigua permetrien
millorar la qualitat ecològica del riu Besòs.
Atès que fer arribar l’aigua al riu es tracta d’una actuació econòmicament
assumible i poc significativa.
Atès que el Govern de la Generalitat va posar en greu perill de manera
irresponsable el riu Besòs acumulant deute que l'Agència Catalana de l'Aigua
amb el Consorci per la Defensa de la Conca del riu Besòs, provocant fins i
tot l’amenaça d’aturar les depuradores. Una barbaritat que convertirà el riu
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en la claveguera que era fa 30 anys a més d’incomplir una directiva europea
i exposar-se a la conseqüent sanció.
Atès que els cicles combinats i la central de tractament de residus aboquen
aigua sobreescalfada salada al riu provocant un fort impacte ecològic.
Atès que els cicles combinats són culpables d’episodis d’escuma com els
succeïts recentment.
Per aquests motius, el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de
l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Abordar de manera absolutament immediata les obres per fer arribar al
riu Besòs l’aigua freàtica que actualment s’aboca de manera
irresponsable a la claveguera.
2. Demanar a ENDESA, GAS NATURAL i TERSA que aboquin l’aigua salada
calenta directament al mar i no al riu.
3. Exigir a la Generalitat que faci les inversions necessàries a les
depuradores del Besòs perquè l’aigua no presenti nivells màxims de
nitrits i millori en fosfats, nitrats i amoni.
4. Fer arribar els acords a les associacions de veïns de Sant Adrià."
Defensa la moció Gregorio Camacho (ICV-EUiA) i manifesta:
-

Que li sembla que aquesta obra seria senzilla pel que fa a l’execució i
econòmica també, i que tindria una repercussió incalculable pel que fa a
la qualitat ambiental del riu, perquè actualment es tiren a l’any set
hectòmetres cúbics a una cloaca que va a una depuradora on no cal
aquesta aigua.

-

Que, pel que fa a l’aigua salada dels cicles combinats d’Endesa i Gas
Natural, ja en el seu moment van aconseguir que els altres dos cicles
que s’hi van construir derivessin l’aigua de refrigeració de les centrals
elèctriques mitjançant un emissari submarí a uns 300 metres de la riba,
van fer una proposta que la Generalitat va acceptar i va obligar a Endesa
a fer-ho.

-

Que ara, amb aquesta mesura, es pot millorar la qualitat de l’aigua si no
s’hi aboquen aigües salades i, per tant, això farà que no se salinitzi riu
amunt.
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-

Que quan CiU governava la Generalitat hi va haver un intent de deixar
abandonades les depuradores i el que demanen ara que no es baixi la
guàrdia, que es mantinguin les inversions perquè els rius són vida.

-

Que si és possible s’hauria d’anar al terciari que és un sistema on l’aigua
depurada, l’aigua fecal surt en millors condicions perquè les anàlisis que
es fan a la desembocadura són alts en nitrats, fosfats i amoníac, i això
vol dir que el tractament de les aigües fecals no són les adequades per
una falta de manteniment de les depuradores.

Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que tot el que siguin propostes per millorar el tram final del riu i poder
fer que aquestes aigües freàtiques que s’extrauen de les instal.lacions i
dels equipaments subterranis puguin revertir directament al riu creu que
és positiu.

Jesús A. García (PP) manifesta:
-

Que, a pesar de lo que ha dicho Gregorio Camacho, no le recuerda haber
defendido todos esto cuando estaba en el equipo de gobierno y mucho
menos cuando coincidían en el Consorci del Besòs.

-

Que están de acuerdo cons estos estudios que pueden hacer viable el
proyecto. Que el de aguas freáticas a quién más recuerda defender la
posibilidad de su aprovechamiento es al gerente de EUSAB,SA, por tanto,
les parece correcto, no obstante consideran que va a ser difícil realizar
un proyecto si no hay colaboración público-privada, puesto que habrá
una inversión que será más cuantiosa de lo que indica.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que creu que és un molt bon pas per a la gestió ecològica i
l’aprofitament de les aigües freàtiques.

-

Que els agrada que en el text de la moció es faci menció de la
temperatura en què és abocada l’aigua a la desembocadura del riu, ja
que han detectat que ,a part que se n’aboquen a altes temperatures,
també hi ha les escumes grogues i blaves que no obeeix a un procés
natural que torna amb el cabal del riu.
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Que creu que és un bon moment de començar a parlar de l’aprofitament
de l’aigua freàtica local, no només retornar-la de forma ecològica sinó de
fer un pas més i intentar donar-li un aprofitament, que seria susceptible
de ser comercialitzada com a aigua de reg per a tot el Barcelonès Nord.

Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
-

Que estan d’acord que les aigües freàtiques s’aboquin al riu i no al
clavegueram, però que, de totes maneres, no poden estar d’acord a
abordar-ho de manera absurdament immediata, perquè primer s’ha de
veure quant costa, com es fa, quina és la viabilitat, i que quant a
demanar a Endesa, Gas Natural o Tersa que aboquin l’aigua al mar
també hi estan d’acord, però consideren que no s’ha de demanar a les
empreses, perquè desgraciadament no els faran cas, sinó que s’ha de fer
com es va fer amb els grups que ja aboquen l’aigua directament al mar a
través de la Generalitat.

Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que el Consorci del Besòs ja té l’encàrrec referent a les obres que
propicien fer arribar al riu Besòs l'aigua freàtica que s'aboca al
clavegueram i que s'està coordinant amb els tècnics municipals.

-

Que l'autorització que tenen les empreses per abocar l'aigua salada
calenta directament al mar i no al riu (zona maritimoterrestre) és
potestat complerta de la Generalitat, que ho demanaran, però que no
tenen cap eina de força, més enllà de la petició d'aquesta moció, fruit de
la voluntat política majoritària del consistori.

-

Que pel que fa a les inversions, han tingut coneixement que les
actuacions de les depuradores ja està pressupostat per part de l'AMB.

L’alcalde diu que quan es detecta escuma al riu es passa informe a l’ACA
perquè els informin de què passa.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) contesta:
-

Que quan el seu grup era a l’equip de govern ho havien demanat al
Consorci del Besòs, i que és evident que no es va fer res mentre ells hi
van ser, que això es pot malinterpretar, però que ell té la certesa i les
actes del Consorci del Besòs on ho van demanar.
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-

Que EUSAB, SA s’encarrega únicament del freàtic, els pous i les
estacions de bombament i no s’ha fet res mes, a part d’una legalització
dels pous que s’hauria d’haver fet.

-

Que està bé assabentar-se en el Ple que el Consorci del Besòs ja té el
projecte fet, però que ell té entès que únicament està fent un estudi de
l’aprofitament de la conca del Besòs, que va des de la desembocadura
del riu fins a Montcada i Reixac, però que si hi ha un projecte li agradaria
veure’l immediatament.

Filomena Cañete (PSC) li respon que ella no ha dit que ja estigui fet, sinó
que l’encàrrec està fet.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – ICV-EUiA (2), PSC (5), SAeC (3), MES (1), ERC
(2), PP (2) i CDC (1)
Abstencions: tres (3) – C’s
L’alcalde diu que, a petició d’ERC, debatran la moció núm.12 perquè la
persona que l’ha de defensar ha de marxar d’hora.
12. Moció de MES, ERC, CDC i PSC a favor de la reforma horària
"La desorganització horaria a Catalunya es resultat de la superposició dels
vells horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement
economic durant el franquisme i l’impacte de les demandes propies dels
anys de creixement desordenat, especialment del sector dels serveis, i
tambe sovint, de la cultura del presencialisme al treball, o be per la
necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris
adequats al cost real de la vida.
Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la
producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones
treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el
manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats
de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la
manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l’activisme
social i en una disminució del benestar de la societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i
els estudis dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i
urgent desfer-se de la rèmora que representa la desorganització horaria
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actual incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé
tota Europa, l'horari laboral es de 8-9h a 17-18h, parant un maxim d'una
hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a
Catalunya-, pero, es habitual que la població treballadora s’aturi dues hores
per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres, i que la jornada laboral s’allargui
fins a les 19h o les 20h del vespre, o mes enlla. Aquesta jornada poc
compactada provoca sopar a partir de les 21h en el millor dels casos,
dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació civica
i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat
baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a
horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps
personal i el temps de descans. A mes, aquesta organització del temps de
vida quotidiana no te l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol
comprovant que a Portugal, Marroc, Italia o Grècia se sopa a les 19-20h del
vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la
substitució dels horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i
flexibles a les necessitats d’igualtat i productivitat i participació de la
ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les
Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren
que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats
segons els models adoptats. Al nostre pais el debat tot just s’inicia fa uns
anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera mes amplia en un
context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos
escassos, pero sobretot, en què cal proposar estils de vida no determinats
exclusivament per una compulsió productivista i consumista. L’ordre horari
hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els
àmbits. Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a
aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense
perjudici que es reconeguin despres determinades situacions de
flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, per
atendre determinades situacions personals o de determinats col·lectius.
En aquest context es on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma
horària Ara es l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya
com a la plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental
es impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la
ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a
uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del
consum, amb mes complexitat social i augment progressiu de les
desigualtats.
Fruit de les demandes l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs aprova aquesta
resolució amb l’objectiu de donar suport a les mesures que facin possible fer
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la transició cap a la reforma horària formulada en un moment concret en el
temps.
En la forma en què esta organitzada la nostra societat, el temps esdeve un
factor sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de
promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro
(de la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions
que la componen) i a nivell micro (de les persones). Superat el debat de la
conveniència, l’objectiu d’aquests treballs es debatre la viabilitat per
transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme,
adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment
en l’acció sobre els horaris laborals, pero tambe en els escolars, els
comercials, els culturals, els esportius, els televisius i els associatius, aixi
com en les infraestructures públiques i privades que els puguin permetre.
Tot aixo es el que justifica que l’Ajuntament de Sant Adria de Besos es
pronunciï a favor de la reforma horària.
Per tot això, els grups municipals de MES, ERC, CDC i PSC proposen al Ple
de l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Donar suport a la Resolució 1154/X del Parlament de Catalunya, per la
qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi de la
Reforma Horària, del 23 de juliol de 2015.
2. Promoure, des de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, les actuacions
proposades per a l’àmbit de l’administració, elaborant el propi full de ruta
sobre quina és la nostra realitat, quines són les nostres circumstàncies i
fins on podem, com a Ajuntament implementar una racionalització
horària.
3. Que els horaris d’actes, xerrades i conferències organitzats per
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no es convoquin més tard de les
19.00 h.
4. Instaurar la cultura de les reunions efectives amb durada limitada, tot
considerant els càrrecs electes i els directius com a agents
exemplificadors d’aquesta reforma horària.
5. Continuar fomentant la implantació de l’administració electrònica en els
tràmits adreçats als ciutadans i fer un seguiment real de l’ús i
l’accessibilitat de les mesures entre tots els usuaris per tal de facilitar
aquesta transició cap a la reforma horària.
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6. Adherir-nos als acords i campanyes proposades per la Federació
Catalana de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis, així com
aquelles convocades per la Diputació de Barcelona o la Generalitat de
Catalunya en l’àmbit de la reforma horària.
7. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, al grup promotor
Iniciativa per a la Reforma Horària «Ara és l’hora», la Federació Catalana
de Municipis, l’Associació Catalana de Municipis, i la Diputació de
Barcelona."
Defensa la moció Fabián Mohedano i manifesta:
-

Que en un municipi com aquest, on hi ha un greu problema d’equitat, la
reforma horària, no només és un tema de salut i de conciliació sinó
també d’equitat, perquè tothom viu vint-i-quatre hores, però no tothom
les viu igual.

-

Que hi ha gent que té totes les hores del món perquè es pot proveir de
serveis, com que els rentin la roba, els portin amunt i avall, que els facin
el dinar, etc., i que hi ha gent que té les vint-i-quatre hores perquè
simplement no té feina i no sap ben bé què fer amb les seves hores, i a
Sant Adrià hi ha unes realitats molt crues que representen això.

-

Que la reforma horària representa que tots caminin cap a tenir un
compactació horària que els permeti tenir unes hores de lliure disposició,
tan si són rics com si són pobres, com si són classes mitjanes, per tant,
demanen tornar a fer allò que feien els avis .

Gregori Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que creu que mentre no s’arreglin els convenis col.lectius no s’arreglarà
res, per tant, des del Parlament, que és qui té la força, s’ha de defensar
que el món econòmic i el laboral sigui realment aquesta la punta de
llança, quan això es pugui regular serà molt més fàcil que la gent pugui
tenir cura, gaudir, atendre les qüestions familiars, socials i també les
públiques.

Isabel Marcuello (MES) manifesta:
-

Que aquesta moció l’han treballada conjuntament amb el grup municipal
d’ERC.
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-

Que són moltes les accions que fan els ajuntaments, sobretot els temes
d’escola, de comerç, oci, etc., que per això avui es tractava de donar
aquest pas.

-

Que vol destacar que Fabián Mohedano va ser promotor amb la iniciativa
de la reforma horària Ara és l’Hora i els membres d’aquest col.lectiu són
Javier Alvares, Salvador Cardús, Núria Chinchilla, Jordi Ojeda i Sara
Moreno, i dóna les gracies al diputat Fabian Mohedano per defensar
aquesta moció.

S’aprova per unanimitat.
6. Moció d’ICV-EUA i MES per a l’ús de gots ecològics i/o
reutilitzables durant la Festa Major i les diferents festes de la ciutat
"Atès que els esdeveniments lúdics a Sant Adrià de Besòs com la Festa
Major solen generar tones de deixalles.
Atès que a la Festa Major no es col·loquen contenidors extres per reciclar
les deixalles de les barraques de les entitats al passeig de la Rambleta, a la
plaça de la Vila i en el recorregut de la Ruta del Kinto.
Atès que les activitats que es desenvolupen especialment durant la Festa
Major de Sant Adrià fa que s’acumulin moltes deixalles, especialment gots
de plàstic d’un sol ús a la via pública. Amb els gots reutilitzables podem ser
més respectuosos amb l’entorn, evitant els residus plàstics que es generen
els actes de la Festa Major.
A causa que és un dels pocs municipis que encara no ha introduït un
element tan característic de les festes majors com és el got reutilitzable
personalitzat que es converteix fins i tot en un element més de la Festa.
Atès que el món està ofegant-se literalment entre les escombraries de
plàstic i precisament els plàstics no reutilitzables representen una amenaça
per la nostra salut i el medi ambient – la majoria dels envasos de plàstic no
es reciclen sinó que reben tractaments tèrmics, és a dir, es cremen a les
incineradores com la de Sant Adrià, produint dioxines cancerígenes que
tornen per la cadena alimentària a l’organisme humà.
Atès que al Fòrum Econòmic Mundial que es va celebrar a Davos, es va
advertir que la mala gestió de residus provocarà que al 2050 hi hagi més
plàstics que peixos als oceans (ràtio entre tones de plàstic i tones de peix).
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Atès que s’ha de reduir l’ús de materials plàstics pel nostre benestar i per a
les pròximes generacions (el polietilè, que es fa servir per les ampolles
d’aigua, triga 150 anys en descompondre’s i el poliestirè, material emprat a
les famoses safates d’embotits i carn uns 1000 anys), els ajuntaments, com
a representació democràtica dels habitants dels municipis de Catalunya,
haurien d’assumir un paper actiu en la lluita contra els envasos plàstics,
sobretot en l’àmbit públic, és a dir, finançat amb els diners dels
contribuents.
Per aquests motius, els grups municipals d’ICV-EUiA i MES proposen al Ple
de l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Introduir el got de la festa reutilitzable a la Festa Major als bars de la
plaça de la Vila i instar a la seva adopció per part de les barraques del
passeig de Rambleta i a aquells establiment que posin barra al carrer per
als esdeveniments que formin part del programa oficial o no de la Festa
Major. Per actes on no es pot utilitzar vaixella reutilitzable, introduir
plats, gots i coberts compostables d’un sol ús, fabricats a partir del midó
de la patata o del blat de moro, es transformen en compost, un adob
orgànic.
2. A tots els esdeveniments que rebin finançament públic i/o autorització
municipal, estiguin obligats a presentar un pla de sostenibilitat, és a dir,
un pla com es tracten els residus, així com la prohibició de materials de
plàstic no reciclable i evitar el plàstic no reutilitzable.
3. Organitzar un concurs anual de disseny del logo del got de la Festa
Major.
4. Realitzar una campanya de conscienciació per reduir l’ús del plàstic al
municipi amb el fi de conscienciar sobre el problema de la seva toxicitat.
5. Fer arribar els acords a les associacions de veïns de Sant Adrià i editar
un article a la revista Viure."
Defensa la moció Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) i manifesta:
-

Que tots són conscients de la gran generació de residus que es fan i que
una administració pública li toca una part pedagògica, una part
d’educació, d’explicació, etc, per tant, han pensat que la Festa Major
podria ser un bon espai.
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-

Que ja saben que no és fàcil, perquè és difícil netejar els gots a les
guinguetes, per això en la moció es parla d’introduir i que l’equip de
govern pensi quina és la millor fórmula.

-

Que en els grans esdeveniments, com ara els macrofestivals que
s’organitzen a la platja, s’hauria d’exigir als organitzadors que presentin
un pla de residus.

S’aprova per unanimitat.
7. Moció d’ICV-EUiA i SAeC per millorar la gestió de l’empresa
municipal EUSAB, SAU
"Atès que els resultats d'EUSAB els últims anys han anant paulatinament
disminuint, a causa, principalment, que la xifra de negoci no ha complert les
expectatives, que la crisi ha provocat un descens del volum de negoci propi i
que no s'han pres mesures correctores per reduir costos i augmentar els
ingressos.
Atès que la gestió de l’empresa municipal d’EUSAB creiem que podria fer-se
de manera més eficient.
Atès que els resultats dels últims anys s’han mantingut en números positius
gràcies a les aportacions de l’Ajuntament de Sant Adrià.
Atès que aquestes aportacions no s’han vist reduïdes per la bona gestió de
l’empresa.
Atès que EUSAB utilitza com a dipòsit municipal una desmesurada nau de
lloguer privada per la qual fa anys que paguem 45.000 € anuals i fa anys
també que el volum de cotxes s’ha reduït molt per sota de les necessitats
d’una nau privada tan gran i tan costosa econòmicament.
Atès que va traslladar-se la seu d’EUSAB de les oficines de la nau de
Gravina fins a un local de lloguer al carrer Ricart, en una operació
immobiliària que s’ha demostrat ruïnosa i poc assenyada, ja que no només
no s’ha llogat la nau de Gravina per l’import previst sinó que ara s’abona un
desmesurat i innecessari lloguer.
Degut a quedes de ICV-EUIA vam aportat a EUSAB un pla per millorar el
resultats i aquest ha estat totalment desatès.
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Atès que és possible gestionar de manera més òptima l’empresa municipal
d’aparcament EUSAB per tal que doni millors resultats i gravi menys els
pressupostos municipals.
Per aquests motius, els grups municipals d’ICV-EUiA i SAeC proposen al Ple
de l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Reubicar el dipòsit municipal en
immediata.

terrenys municipals de

manera

2. Obtenir ingressos atípics amb la comercialització directa o la concessió a
canvi d'un cànon i periòdiques campanyes pròpies, d'espais publicitaris
en espais d'EUSAB com poden ser els aparcaments o els accessos a
l'aparcament de plaça de la Vila.
3. Traslladar les oficines a espais propis d’EUSAB com més aviat millor o en
el seu defecte a espais municipals.
4. Reduir l’estructura de personal directiu que considerem actualment
sobredimensionada i adreçada a gestionar serveis que finalment no
s’estan portant a terme..
5. Fer arribar els acords a les associacions de veïns de Sant Adrià."
Defensa la moció Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:
-

Que a EUSAB, SA, s’han pres decisions que no han estat gaire
encertades: el cost de 45.000 € de la nau de carrer Gravinia i no s’ha fet
una gestió adequada per revertir aquesta situació; les noves oficines
d’EUSAB que es van obrir al carrer Ricart; amb comercialització de les
places d’aparcament els ingressos van minvar i s’havia de buscar quines
accions es podrien dur a terme per redreçar aquesta situació.

-

Que demanen la reubicació del dipòsit municipal, ja que és molt costós, i
hi ha terrenys municipals on es podria traslladar i que hi ha propostes de
poder fer-lo de manera econòmica.

-

Que creuen que és una empresa que està sobredimensionada pel que fa
al personal directiu, per tant, volen una reestructuració d’aquesta
empresa i han demanat la destitució del gerent.

Xavier Soley (CDC) diu
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-

Que creu que aquesta moció amaga altres interessos.

-

Que estan d’acord que han de buscar una solució per reubicar el dipòsit
municipal, però que això no té res a veure amb el títol de la moció.

-

Que l’empresa fa el que diu el Consell d’Administració i que el problema
del diposit no és d’ella sinó de l’Ajuntament, per tant, aquest punt no
hauria d’estar en aquesta moció barrejada amb la gestió d’EUSAB.

-

Que sobre la comercialització hi estaria d’acord, però que no ha de ser el
Ple sinó el Consell d’Administració que insti a la gerència que faci aquest
pas.

-

Que tampoc veu clar la resta de punts i que, pel que fa al personal
directiu, hauria de ser el Consell d’Administració qui decideixi si
l’estructura que hi ha actualment és l’adequada.

Andreu Marín (PP) diu:
-

Que no contribuiran políticament amb el seu vot a persecucions ni
venjances personals i que el seu interès per EUSAB, SA, és purament de
gestió, que és en òrgans com la Junta General i el Consell
d’Administració on s’han de tractar aquestes qüestions.

-

Que per això tenen un representant al Consell i potser tenen alguna
mesura que pot resultar interessant com el punt 4 sobre la reducció del
personal directiu.

-

Que el que han de fer és proposar les mesures oportunes en el Consell
d’Administració i que 5 consellers els donin suport.

-

Que el gerent ha estat citat a la pròxima Comissió Informativa de
Territori i podrà donar les explicacions oportunes.

Rubèn Arenas (ERC) demana que la votació sigui per punts i diu:
-

Que tal com ha dit Xavier Soley és al Consell d’Administració on toca fer
les reivindicacions que cadascú tingui.

-

Que li sembla legítim que ICV-EUiA intenti tombar aquesta direcció, però
que fins ara no ho ha aconseguit perquè en el Consell d’Administració no
ha tingut els vots suficients, per tant, creuen que ho han d’anar portant
fins que ho aconsegueixin si aquesta és la seva voluntat.
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-

Que, pel que fa al punt, 3 és tornar a gastar diners en un ajuntament
que no en té per fer una adequació d’una nau que ara mateix no està
adequada, per tant, no poden anar gastant diners superfluament com si
no tinguessin altres problemes on posar aquests diners.

-

Que creu que la presentació d’aquesta moció té més a veure amb un
conflicte personal que no pas en un conflicte de gestió, que la prova
d’això és que no han aconseguit ni ara ni altres vegades que la majoria
d’aquest ple els doni suport.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que EUSAB té un Consell d’Administració on hi són representats tots els
grups municipals.

-

Que des de MES no comparteixen l’anàlisi que es fa de la gestió de
l’empresa tal i com s’ha exposat a la moció.

-

Que hi ha algunes coses que són contradictòries

-

Que si els resultats econòmics no són tan bons potser ha tingut la culpa
la crisis o no, o la manca de presa de decisions.

-

Que no és veritat que no hagin pres mesures de contenció de despesa.

-

Que sí que hi ha hagut retallades en les aportacions municipals.

-

Que si s’han de prendre decisions les ha de prendre l’equip de govern.

-

Que reubicar el dipòsit municipal de forma immediata suposaria facilitar
un terreny qualificat d’equipament que hauria de tenir llicència
d’activitats, dotació pressupostària i obres.

-

Que els ingressos atípics són difícilment quantificables i no poden ser la
base d’una gestió de serveis municipals.

-

Que canviar de lloc l’oficina suposa inicialment més despesa sense haver
amortitzat la inversió feta.

-

Que, pel que fa a la revisió de l’estructura del personal directiu, és una
mesura que ja figurava en el seu programa electoral i que són coherents
amb tot allò que proposaven i que ara defensen.
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-

Que si parlen de costos en l’estructura directiva, l’altra empresa
municipal, Pla de Besos, que són 110.000 € de la gerència més la
retribució del cap.

-

Que sobre l’estructura d’Eusab, continuen defensant el mateix que el
primer que s’ha de revisar, d’optimitzar, i també la de Pla de Besòs pel
mateix motiu.

-

Que creuen que cal reflexionar sobre les dues empreses, que creuen que
té sentit convertir-les en una única empresa que gestioni aquests i altres
serveis que es podrien realitzar optimitzant recursos, i que podrien
seguir l’exemple de Grameimpuls.

Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
-

Que en el primer punt hi estan d’acord, perquè consideren que l’actual
ubicació del dipòsit no és la més adequada i, a més a més, en aquell
edifici si no es fan reformes urgents és un perill, però que en la resta de
punts ni tan sols entraran al fons, ja que consideren que estan fora de
lloc en aquest ple, que s’ha de presentar en el Consell d’Administració.

Ruth Soto (PSC) diu:
-

Que el grup socialista també creu que no toca votar aquí tots els punts
d’aquesta moció, sinó que s’hauria d’haver traslladat directament al
Consell d’Administració.

-

Que traslladar les oficines d’EUSAB no és tan fàcil, ja que fer una
inversió i amortitzar significaria exigir a l’empresa que l’any vinent
aportés 111.000 €.

-

Que sobre el dipòsit sí que està clar que poden estudiar un altre destí, ja
que també el fan servir per guardar material de la Brigada, de l’empresa
de neteja, de jardins, cultura, etc.

-

Que el dipòsit municipal és una delegació de l’Ajuntament i que no és
una empresa deficitària i que per molt que cada any els passin una
partida de 450.000 € també ells reben uns ingressos dels impostos que
paga EUSAB, totes les multes de la zona blava i les sancions de la grua,
amb la qual cosa deixar d’existir li sortiria en negatiu a l’Ajuntament.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) respon:

27.06.2016

36

-

Que no han de demanar permís per presentar les mocions i que no creu
que aquest tema no sigui municipal, ja que tots els regidors i regidores
són els màxims responsables d’EUSAB i Pla de Besòs.

-

Que ells han fet la seva feina en el Consell d’Administració, que
repetidament i per escrit han deixat un pla de viabilitat i per això creuen
que el ple municipal ha de votar si cal redreçar i aplicar unes estratègies
diferents a l’empresa Eusab.

-

Que si perden aquesta moció no passar res, que això és el joc
democràtic i ja saben que a Eusab el seu grup està en minoria.

-

Que no creu que es pugui dir que les seves propostes no milloren la
gestió, que creu que si els 45.000 € que es paguen a una empresa
privada es paguessin a l’Ajuntament milloraria la gestió de l’empresa i de
l’Ajuntament.

-

Que també millora tenir ingressos atípics en espais publicitaris dins dels
mateixos pàrquings que té Eusab; reduir la seva estructura acilita que no
hi hagi tantes despeses, per tant, la moció és bona, està ben
presentada, està en el seu lloc, però que la majoria dels regidors
considera que Eusab està ben gestionada.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que la moció és un esforç per ser votable per a tots i que l'última decisió
amb les propostes de gestió la tindrien en el Consell d’Administració.

-

Que en el primer punt la majoria hi estan d’acord, que han visitat l’espai
i els sostres estan fets d’uralita, no s’hi pot treballar, que haurien de fer
un esforç per tirar això endavant.

-

Que creu que Eusab té moltes probabilitats de millora i probablement no
estaran en la línia de qui proposa la moció, però sí que era interessant
tenir aquest espai de debat.

-

Que aquesta moció no demana el tancament d’Eusab, sinó una millora.

Se sotmet la moció a votació per punts amb el resultat següent:
Punt 1
Vots a favor: setze (16) – ICV-EUiA (2), PSC (5), SAeC (3), C’s (3), ERC (2)
i CDC (1)
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Abstencions: una (1) – MES
Vots en contra: dos (2) - PP
Punt 2, 3 i 4
Vots en contra: tretze (13) – PSC (5), C’s (3), ERC (2), PP (2) i CDC (1)
Abstencions: una (1) – MES
Vots a favor: cinc (5) – ICV-EUiA (2) i SAeC (3)
8. Moció de SAeC i MES per iniciar un procés de recuperació dels
espais buits de la localitat i donar-ne un ús públic amb gestió
col.laborativa
"La crisi del sector immobiliari va deixar la nostra ciutat un bon grapat
d’espais buits aprofitables. L’abandonament progressiu d’aquests els ha
convertit en espais sense vida, degradats i plens de brutícia.
Creiem que aquests espais, presents a tots els barris de la ciutat, son
susceptibles
d’esser
gestionats
de
manera
col·laborativa,
per
l’Administració, la ciutadania i les entitats localitzades a la nostra ciutat o
que hi treballen.
La problemàtica dels espais buits infrautilitzats, comú a la majoria de
municipis, es especialment greu al nostre municipi, ja que a causa de les
característiques físiques de la ciutat, no disposem d’un gran nombre
d’espais lliures de titularitat municipal per al desenvolupament de projectes
a l’aire lliure.
Aquests espais morts tenen molt de potencial per al desenvolupament de
politiques públiques que beneficiïn la cooperació, la interrelació i la mobilitat
ciutadana i el desenvolupament de projectes amb un marcat ús lúdic i
social.
Creiem fonamental censar tots aquests espais i elaborar un document on
aparegui la titularitat pública o privada d’aquests, aixi com la qualificació del
sòl en el planejament urbà.
Considerem la necessitat d’establir convenis i col·laboracions amb els
legitims propietaris dels espais, instant-los a cedir-ne la gestió a
l’Administració local i a entitats municipals i supramunicipals per tal de
poder donar-ne un ús.
Creiem que els nous usos d’aquests espais s’han de definir mitjancant un
proces que permeti la participació de la ciutadania i de les entitats.
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Per tot aixo, els grups municipals de Sant Adria En Comú i MES proposen al
Ple de l’Ajuntament que adopti els seguents
ACORDS:
1. Realitzar un cens i mantenir un registre actualitzat de solars i espais
buits, tan públics com privats.
2. Pels espais buits sense previsió d’urbanització ni utilització a mig termini,
detectar si podrien resoldre alguna mancanca, necessitat i definir uns
objectius d'us i viabilitat tècnicament, en comissió i/o via processos
participatius als barris.
3. Estudiar la possibilitat de gestionar aquests espais de forma
col·laborativa entre Administració i entitats del Tercer sector,
plataformes civiques, moviments socials.
4. Per aquells espais buits privats, iniciar un proces de negociació amb els
propietaris dels espais en desús per tal d'arribar a convenis de cessió a
l’Administració local, entitats municipals o supramunicipals que puguin
incloure com a possibilitat la gestió col·laborativa de l'espai.
5. Notificar aquests acords a l’Àrea de Territori, al Consell Comarcal del
Barcelonès, a la Diputació de Barcelona, a l’Incasol i a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona."
Defensa la moció Joan Belda (SAeC) i manifesta:
-

Que l’inici de la crisi immobiliària va deixar la ciutat un bon grapat
d’espais buits, alguns a mig construir i d’altres buits.

-

Que creuen que aquests espais, presents a tots els barris de la ciutat,
són susceptibles d’esser gestionats de manera col·laborativa, per
l’Administració, la ciutadania i les entitats localitzades a la ciutat o que hi
treballen.

-

Que la problemàtica dels espais buits infrautilitzats, comú a la majoria de
municipis, es especialment greu a Sant Adria, per la incapacitat de
créixer, aquests espais que romandran sent inutilitzats els hi han de
trobar un ús.

-

Que no proposen una expropiació, proposen una negociació amb el
legítim propietari per fer-ne una gestió col.laborativa.
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-

Que aquests espais morts tenen molt de potencial, com el del carrer
Estrelles per fer un hort urbà, que el que intenten és crear un espai de
diàleg per veure què fan i que hi siguin presents els titulars de les
empreses.

-

Que el seu grup defensarà un ús lúdic i social per a aquests espais, però
que és susceptible de molts altres usos.

-

Que creuen fonamental censar tots aquests espais i elaborar un
document on aparegui la titularitat pública o privada d’aquests, així com
la qualificació del sòl en el planejament urbà.

-

Que consideren la necessitat d’establir convenis i col·laboracions amb els
propietaris dels espais, instant-los a cedir-ne la gestió a l’Administració
local i a entitats municipals i supramunicipals per tal de poder donar-ne
un ús.

-

Que creuen que la decisió sobre què fer amb aquests espais, tal i com es
va aprovar en una moció sobre el camp de rugbi, es podria fer
mitjançant un procés participatiu i que el canal més adient seria els
consells de barri, la participació de la ciutadania i de les entitats.

Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que no li veu un especial sentit a aquesta moció, tret que es concretés
sobre algun espai en concret on es volgués tirar endavant algun tipus
d’activitat.

-

Que creu que el municipi ja sap clarament quins són els seus espais de
caràcter públic que podrien reunir condicions per ubicar determinats
tipus d’activitats i que els espais privats, llevat que provoquessin algun
problema en el veïnat pel seu estat, és una qüestió dels particulars
destinar o no a allò que vulguin.

-

Que els instruments urbanístics són els que serveixen per definir quin ha
de ser el mapa d’equipaments que ha de tenir la ciutat.

Jesús A. García (PP) diu:
-

Que estarían de acuerdo siempre que en el título se sacara la expresión
"gestión cooperativa".

-

Que no les queda claro en que consiste la gestión cooperativa, pero que
sí que lo consideran oportuno, ya que hay muchos espacios vacíos y
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desde la Diputació de Barcelona existen programas para aprovechar
estos espacios y reaprovecharlos en infinidad de cosas, pueden ser
párkings, zonas infantiles, parques, etc.
Joan Belda (SAeC) diu que una de les esmenes que va fer MES era que
parlés de "gestió col.aborativa", que són l’Administració, veïnatge i entitats
supramunicipals.
Antoni Vélez (ERC) diu que hi estan a favor, ja que justament la paraula
col.laborativa els agrada perquè és una forma de municipalització de serveis
públics.
Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
-

Que per a ells el problema que hi veuen és la mecànica que es planteja,
que està bé que s’utilitzin els espais buits, però que s’ha de tenir present
que sigui per necessitats concretes o projectes concrets.

-

Que creuen que el que es vol fer és buscar possibles necessitats que no
s’han concretat i que no saben tan sols si existeixen, i que el problema
és que una administració pública es dediqui a buscar necessitats i
problemes que encara no s’han manifestat, ja que, a la llarga, acaba
derivant en costos per als ciutadans, que s’acumulen als del
funcionament normal.

Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que a la part expositiva es parla d'espais a tots els barris de la ciutat.
Que estarien d'acord amb aquesta afirmació, però si que és veritat que a
nivell de descampats que és el que entenen que busca la moció, el barri
que ho pateix més és el de la Mina.

-

Que estan treballant per poder fer actuacions de neteja de manera
subsidiària, que és un compromís que tenen amb la ciutadania del barri.

-

Que fer ús dels espais privats no és una qüestió fàcil per les dificultats
d'interlocució amb els propietaris i, fins i tot, per la pròpia normativa
competencial com a administració pública, però això no vol dir que no ho
puguin estudiar, però que en tot cas, primer s’han de tenir els espais a
disposició i a posteriori concretar necessitats i no al revés.
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Joan Belda (SAeC) respon:
A Xavier Soley
-

Que deia que s’havien de concretar espais i per això demanen tenir un
cens.

-

Que el Departament de Governació i Relacions Institucionals va editar
una guia per a la gestió col.laborativa d’espais i equipaments públics on
en un capítol es parla de la negociació prèvia amb titulars en cas que
aquests espais estiguin en mans privades.

-

Que en gestió col.laborativa es fa servir un terme que és "l’urbanisme
preventiu", que és fer accions de neteja d’aquests espais, però que si no
hi ha una gestió col.laborativa o s’han de posar diners per mantenir-los o
ràpidament es tornen a degradar aquests espais.

-

Que han dit que no hi ha un projecte concret o una problemàtica i sí que
n’hi ha, ja que aquests espais buits moltes vegades són nius de plagues,
brutícia, malestar, problemes urbanístics, etc., i sí que creuen que era
una actuació urbanística preventiva respecte d’una sèrie d’espais que
són susceptibles de transformació.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: quinze (15) – SAeC (3), PSC (5), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2) i PP (2)
Abstencions: tres (3) – C’s
Vot en contra: un (1) - CDC
9. Moció de Ciutadans per aprovar una iniciativa de modificació de
l’Ordenança de bon veïnatge i bon ús de l’espai públic
Hace un año y medio, el 26 de enero de 2015, se aprobó en este Pleno la
Ordenanza de Buena Vecindad y Buen Uso del Espacio Público, que se
publicó de forma definitiva el 30 de marzo de 2015.
En este año de aplicación de la nueva ordenanza hemos podido comprobar
algunas carencias de la misma, carencias que pueden influir en la dificultad
para afrontar algunos de los problemas de convivencia a los que se
enfrentan los vecinos de nuestra ciudad, como es el caso de la apropiación
por particulares de espacios de uso común y la exhibición de prácticas
sexuales en espacios públicos a la vista de menores.
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Por ello:
Atendiendo a que las ordenanzas cívicas de otras ciudades de nuestro
entorno regulan la acampada libre y el mantenimiento de relaciones
sexuales en espacios públicos y que la falta de regulación en nuestra ciudad
puede acabar favoreciendo que en nuestros espacios públicos se concentren
usos impropios no permitidos en nuestro entorno inmediato.
Atendiendo a los problemas de convivencia que se generan y la merma de
derechos y libertades que sufren los ciudadanos que no pueden circular
libremente por espacios ocupados por individuos que se apropian de un
espacio público para su uso particular.
El Grupo Municipal de Ciutadans presenta la siguiente INICIATIVA de
modificación de la Ordenanza de Buena Vecindad y Buen Uso del Espacio
Público:
•

Incluir en la citada ordenanza la prohibición, salvo autorización previa,
de acampada en vías y espacios públicos de la ciudad, incluyendo dormir
de día o de noche en estos espacios o la instalación estable incluyendo,
pero no limitada, al uso de tiendas de campaña, vehículos,
autocaravanas o caravanas.

•

Prohibir el mantenimiento de relaciones sexuales en el espacio público,
cuando se realice a la vista del resto de los usuarios de dicho espacio.

Y propone que el Pleno del Ayuntamiento adopte el siguiente
ACUERDO:
Aprobar la iniciativa arriba expuesta e instar al equipo de gobierno a la
presentación al pleno de una modificación de la Ordenanza de Buena
Vecindad y Buen Uso del Espacio Público que incluya los puntos propuestos.
Defensa la moció Pedro Sánchez (C’s) i manifesta:
-

Que aquesta iniciativa consisteix a incloure en l‘Ordenança de bon
veïnatge i bon ús de l’espai públic la prohibició, tret d’autorització prèvia,
d’acampar en vies i espais públics de la ciutat, incloent-hi dormir de dia o
de nit en aquests espais o la instal.lació estable incloent-hi, però no
limitada, a l’ús de tendes de campanya, vehicles, auto-caravanes o
caravanes, i prohibir el manteniment de relacions sexuals en l’espai
públic, quan es realitzi a la vista de la resta dels usuaris de l’esmentat
espai.
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-

Que això ho presenten com a iniciativa de modificació, perquè una
modificació de les ordenances és una cosa seriosa i s’ha de treballar bé,
que ells plantegen en quina direcció ha d’anar aquesta modificació, però
que no proposen un text definitiu.

-

Que han presentat aquesta moció perquè s’està produint un problema
d’abús d’uns ciutadans que estan limitant els drets d’una bona part dels
veïns de Sant Joan Baptista.

-

Que aquesta moció no pretén de cap manera és criminalitzar la pobresa,
que volen proporcionar una eina per solucionar problemes quan es
donen situacions d’abús, perquè la situació d’exclusió no es pot convertir
mai en una excusa per acumular més drets que els altres, que una
persona en risc d’exclusió ha de ser atesa pels Serveis Socials, que li
han de donar suport, però que si aquesta persona no es considera
incapacitada i pren la decisió de no deixar-se ajudar, el que fa és
conculcar els drets d’aquells que volen fer lliure ús de l’espai públic, per
tant, tenen un problema de col.lisió de drets.

-

Que amb aquestes persones que no es deixen ajudar s’haurien de
plantejar una incapacitació per la via judicial i decidir que se’ls interni en
una clínica de desintoxicació perquè es puguin curar de les seves
addicions i puguin prendre decisions amb coneixement de causa, perquè
si no és així el que passa és que creen categories de ciutadans que tenen
drets però no obligacions i això s’ha d’evitar.

-

Que han arribat a aquesta situació després de diversos anys que el
problema s’ha anat podrint i que creuen que havien d’haver aplicat lleis
existents en què es tipifica com a delicte consumir begudes alcohòliques,
sol.licitar serveis sexuals a la via pública en llocs on hi ha menors, etc.

-

Que ells no s’han inventat res, sinó que el han fet és copiar una part de
les ordenances cíviques de Barcelona, que a més van ser aprovades al
desembre de 2005 quan l’alcalde era Joan Clos i qui governava era el
PSC, per tant, que creuen que no es tracta d’una iniciativa que vagi en
contra dels drets de les persones, ja que no tenen motius de dubtar que
el PSC, perquè si considerés que aquesta mesura pot anar en contra del
dret de les persones segur que no l’hauria aprovat a Barcelona.

-

Que no creuen que dormir al carrer sigui un delicte, però es tracta
d’alguna cosa que cal regular per aconseguir que la convivència i la
coexistència siguin possibles.

-

Que la convivència pacífica és un dels problemes al barri de Sant Joan
Baptista, perquè les persones que s’han apropiat de "Els Pins" moltes
vegades embriagats tenen baralles entre ells que acaben al passeig i
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alguna vegada les persones de les terrasses s’han hagut d’amagar en els
bars per evitar ferides.
-

Que li han transmès que una ordenança com aquesta pot anar en contra
del dret de lliure circulació de la Constitució, però que no és així, que hi
va haver un cas en un municipi de Galícia en què es va incloure la
prohibició de dormir de dia i de nit en espais públics, que una associació
va presentar un recurs perquè considerava que envaïa la llibertat dels
individus en no permetre’ls dormir en espais públics, i el TSJG va emetre
una sentència en què apuntava que l’ordenança de l’ajuntament no
prohibeix la lliure elecció de residència o la lliure circulació pel territori
nacional, sinó que declara la forma en què és legal la utilització del
territori municipal per evitar abusos.

-

Que vol que la resta de grups considerin fins a quin punt estan en una
situació en què tinguin persones que necessiten ajuda i a qui els hi
neguen o fins a quin punt estan en una situació en què hi ha unes
persones que estan abusant de la seva posició d’exclusió social.

Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que aquest és un debat que crea una situació de crispació en l’entorn
veïnal.

-

Que tots tenen present situacions que d’alguna manera el pas del temps
d’ocupació de la via pública al final els ha fet clamar a fer alguna cosa.

-

Que seria qüestió d’obrir aquesta modificació o revisió de l’Ordenança
per analitzar l’ocupació de les vies i espais públics, sobretot quan no són
puntuals, que no és el mateix algú que dorm a la platja al Front del
Litoral a algú que després s’estableix, acampa o s’assenta en un lloc.

-

Que el mal ús de l’espai públic provoca rebuig, sense que això sigui una
criminalització de situacions que estan vinculades amb la pobresa,
perquè han de ser molt curosos que moltes vegades al darrera hi ha
persones amb unes problemàtiques determinades que també han
d’atendre, per tant, han de veure com i de quina manera això no és
senzillament una vulneració dels seus drets.

-

Que és un tema que s’ha de debatre i que no seria el primer municipi
que entrés a regular això, però que s’ha de distingir entre que pugui
disposar l’Ajuntament els qui han de tenir eines per poder-les aplicar en
la justa mesura i buscant l’equilibri entre unes situacions puntuals i
d’altres d’abusives que són les que provoquen aquest rebuig de l’entorn
veïnal.
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Jesús A. García (PP) manifesta:
-

Que el grupo de C’s ha planteado el problema que hay pero no da
ninguna solución, simplemente le dice al equipo de gobierno que se las
apañe y que arregle la ordenanza y que la adecue conforme a otros
municipios.

-

Que creen que la ley es suficientemente clara y quien la aplica son los
jueces y allí es donde entra mayor conflicto sobre que actuación emplean
las fuerzas de seguridad para, dentro de la ley, poderla cumplir y que no
haya dificultades por parte de un juez, por ello solicitan incorporar lo
siguiente a la moción:

"Prohibición salvo autorización previa de acampadas en vías y espacios
públicos de la ciudad incluyendo dormir de día y de noche en estos espacios
o en la instalación estable incluyendo pero no limitada usos de tiendas de
capaña, vehiculos o autocaravanas o caravanas y añadir adaptar dicha
ordenanza a lo estipulado en los artículos 17 y 18 de la Ley de seguridad
ciudadana que es a lo que se ve obligado un juez que es aplicar la ley e
interpretar la misma, y en relación a esta restricción comprobación y
tránsito en las vías públicas, y lógicamente añadir la prohibición del
mantenimiento de relaciones sexuales en el espacio público cuando se
realicen a la vista del resto de los usuarios de dicho espacio, estudiar la
procedencia de la elaboración de una ordenanza específica de los espacios
públicos con la finalidad de evitar las conductas que ponen en riesgo la
convivencia y el uso de los espacios públicos e incorporar las zonas en las
que existan dichos problemas de convivencia como parte obligatoria en el
itinerario de la unidad de policía local de proximidad porque entienden que
son los garantes de cumplir las normativas y las ordenanzas municipales,
que si les aceptan estas enmiendas no tendrán ningún problema en aprobar
esta moción.
Pedro Sánchez (C’s) li contesta:
-

Que creu que precisament la proposta de C’s és suficientment oberta per
poder incorporar les esmenes que calgui, com les previsions a adoptar
per part dels serveis municipals en coordinació amb els serveis socials,
quan es tracti de casos en què hi ha problemes d’exclusió social, però
que el PP parla d’adaptar l’esmentada ordenança. Que la seva proposta
és una iniciativa no una moció de modificació que s’ha d’adaptar a totes
les normatives que hi hagi, que no poden fer una ordenança que vagi en
contra de cap llei, que com que aquesta ordenança ja existeix en altres
municipis entenen que ja està conforme a dret, per tant, creuen que
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aquesta modificació que proposa el PP està de més, ja que introdueix
elements que són molt específics i molt restrictius.
Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que la moció parla de dues coses diferents, una és el manteniment de
les relacions sexuals, en què hi estan totalment en contra, i l’altra
l’acampada lliure.

-

Que en aquesta zona hi ha un problema però que no creuen que la
solució hagi d’anar per aquesta via.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que l’Ordenança de civisme es va començar a treballar quan ella
formava part de l’equip de govern i que es van incorporar veus d’altres
grups polítics, tècnics, gent del carrer i d’aquells espais que ja tenien
constituïts, com els consells de barri, associacions, etc.

-

Que si una cosa tenien molt clara és que era un document viu i que es
podien anar afegint punts segons las casuístiques del moment, i que com
que ha portat aquesta ordenança sap que hi té cabuda.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:
-

Que a l’avinguda de la Platja a tocar de les vies, hi ha persones sense
rostre que passen dies o nits, que ja fa anys que passa i s’actua de
diverses formes, des de l’assistència, neteja de la zona, etc.

-

Que la proposta que fa el PP a C’s és aplicar la "Ley Ciudadana de
Maleantes, Vagos", etc., la llei mordaza sobre aquesta gent que no té
sostre, que té dificultats socials, etc., perquè el PP està una mica dolgut
ja que li ha tret el seu tema que va treure a la comissió informativa.

-

Que quan es governa, davant dels problemes primer es fa un diagnòstic i
després s’aplica un seguit de receptes.

-

Que si hi ha dificultats socials de gent que no té sostre o que té unes
addiccions s’han de prendre altres mesures suficients per intentar que
aquesta persones redrecin la seva situació i puguin tenir un sostre,
puguin treure’s addiccions i a partir d’aquí veure què es pot fer.
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-

Que es podria, per exemple, construir un alberg per persones sense
sostre i potser seria una gran solució, que ja saben que moltes
d’aquestes persones no volen deixar el carrer, però que si tenen un
problema social l’han d’abordar amb propostes que siguin socials, que
als Pins no hi ha acampada, hi ha persones que no tenen sostre i que
dormen, però no acampen, no fan foc, no fan rondalles, etc.

-

Que sí que és veritat que a vegades són agressius, que poden molestar
però això s’ha d’abordar, quan algú agredeix es denuncia i hi ha els seus
canals.

-

Que aquesta proposta és inútil i ja ho va explicar el cap de la policia local
i la cap de Serveis Socials i tothom que tingui una mica de seny sap que
aquestes persones no tenen domicili on notificar una multa, que són
insolvents i no la pagaran, no aniran al jutjat, per tant, aprovaran una
ordenança que serà inútil, perquè aquestes persones tenen altres
dificultats i no estan preocupades que els multin perquè acampen sinó
pel què dinaran, soparan o on dormiran.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que els motius que els porten a votar en contra d’aquesta moció
responen més a criteris ètics, ideològics i morals, més que legals.

-

Que criminalitza la pobresa, transforma la misèria social en un problema
de gestió i, més que crear una solució permanent o transformadora, el
que pretén en última instància és amagar la misèria dels carrers.

-

Que sobre el sexe al carrer, troben que és massa genèric, que la definició
d’acte sexual és tan àmplia que s’hauria de definir quines pràctiques
sexuals són considerades incíviques a l’aire lliure.

Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que s’ha intentat fer un esforç a l’hora d’exposar aquesta moció i
intentar suavitzar el que no és el que diu la moció.

-

Que els ha sobtat molt que s’utilitzi la paraula prohibició, que ells com a
equip de govern han intentat valorar quines són les normatives que els
poden ajudar a mirar cap a on caminar, però que és veritat que no poden
aprovar aquesta moció.

-

Que l’objectiu principal d’aquesta ordenança va ser fer-la a mida de Sant
Adrià, per les seves peculiaritats i singularitats.
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-

Que buscava cercar un equilibri entre la llibertat d’acció de la ciutadania
sempre que no generés molèsties, però el que no pretenia era basar
l’acció en la sanció, perquè no hi creuen, sinó a fer pedagogia de crear
una cultura cívica: advertir, informar, reconduir conductes i hàbits des del
càstig de la sanció.

-

Que la iniciativa planteja prohibir i, per tant, el que implica és sancionar
aquest tipus de col.lectius.

-

Que l’ordenança de Barcelona especifica aquesta prohibició però que
actua de manera discrecional, ja que fa poc va fer un recompte,
juntament amb Sant Adrià, de gent sense sostre i l’ordenança prohibeix
dormir al carrer i no van sancionar cap persona, senzillament perquè no
és l’esperit de l’ordenança i, de fet, la Fundació Arrels té un acord amb
l’Ajuntament de Barcelona, des del 2005, porten 10.000 recursos de
sancions, sanció a unes persones vulnerables, amb una situació
complicada, molts sense cap tipus d’ingrés, sense solvència, aquesta
multes les recorre Arrels, però que té una acord amb l’Ajuntament de
Barcelona i aquest no les executa.

-

Que no creu que la solució sigui sancionar, el que haurien de fer és
abordar aquesta problemàtica, ho han intentat des de Serveis Socials i
amb Arrels i el que diuen és que l’abordatge ha de ser molt més integral,
no només Serveis Socials, cossos de seguretat, sinó més enllà, és a dir,
si fan la proposta de tenir el compromís de propiciar una partida
pressupostària per intentar abordar aquest tema, però que per abordarlo aquest tipus de col.lectiu el que necessita és tenir un espai diürn amb
una taquilla on puguin deixar coses per exemple i un espai nocturn on
pugui dormir, perquè no tenen res, són absolutament vulnerables i sense
drets i que no els tenen perquè molts d’ells tenen problemàtica afegida,
tenen malalties provocades per l’alcohol, per la droga que fins i tot pot
arribar a malaltia mental.

-

Que això és un abordatge integral, que es necessita molt de temps i
d’aquí han de participar diferents departaments que puguin sumar per
poder abordar aquesta problemàtica, que és una problemàtica molt
puntual, que l’estan intentant abordar des de la vessant més social.

-

Que prohibir, sancionar i multar no porta enlloc.

Pedro Sánchez (C’s) respon:
-

Que per molt que diguin que no sí que tenen un problema d’acampada.
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-

Que no creu que hagi d’anar via sancions, perquè el problema no són les
sancions, que de fet a l’ordenança de Barcelona ja diu que no s’imposarà
la sanció prevista perquè no té cap sentit ja que no es complirà, que
l’objectiu és tenir una eina perquè la Guàrdia Urbana pugui fer-los fora i
enviar-los a l’alberg, perquè el problema que tenen se’ls ha ofert
solucions i no volen.

-

Que les decisions que prenen les persones que estan capacitades té unes
conseqüències, estan conscientment conculcant els drets dels ciutadans,
per tant, no poden parlar d’una persona sense drets perquè no té dret,
que la persona més conflictiva que hi ha està allà per voluntat pròpia, no
per falta de recursos ni per impossibilitat d’estar en cap altre lloc.

Isabel Marcuello (MES) pregunta a C’s si aquesta moció només es refereix a
la zona dels Pins del barri de Sant Joan Baptista o a tot Sant Adrià.
Pedro Sánchez (C’s) li respon que a cap lloc parla només d’aquesta zona,
perquè, encara que l’han plantejat per aquest problema concret, és un
problema que el poden tenir, per exemple, a la platja, a l’aparcament de
Marina-Besòs, que si a més la seva ordenança és més laxa que la de
Barcelona, Sant Adrià es pot trobar que tinguin problemes de lliure
acampada. Que no tenen cap problema a anar de la mà del PP, però que
aquestes propostes les havien d’haver fet arribar abans.
Es desestima la moció amb el resultat següent:
Vots en contra: dotze (12) – PSC (5), SAeC (3), ICV-EUiA (2), i ERC (2)
Abstencions: dues (2) – PP
Vots a favor: cinc (5) – C’s (3), MES (1) i CDC (1)
10. Moció de MES i ERC en commemoració del 28 de juny, Dia de
l’Alliberament o l’Orgull Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transexuals
(LGBT)
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El dia 28 de juny de 1969, la policia de Nova York va irrompre de manera
brutal a l’Stonewall Inn, un bar del barri Greenwich Village, pel sol fet de ser
freqüentat per persones Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals (en
endavant LGTB). Aquesta actuació fet, que va provar força aldarulls els
següents dies, i determinà un punt d'inflexió històric en la lluita pels drets
de gais, lesbianes, bisexuals i persones transgèneres. Des d’aleshores, cada
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28 de juny se celebra el dia de l’alliberament o de l’orgull LGTB, celebren de
forma pública per a instar per la tolerància i la igualtat
MES Sant Adrià considera que la LGBT, amb molts esforços, ha assolit que
es vagin reconeixent legalment els seus trets. Tot i així resta encara molt a
fer, s’ha assolit avançar en diferents aspectes però l’homosexualitat encara
està perseguida i castigada a molts països (fins i tot, en alguns d’ells amb la
pena de mort); encara hi ha molts altres països que no han engegat cap
procés legislatiu que pugui permetre que les persones LGBT es sentin
protegides legalment front qualssevol acte de discriminació al que
s’enfrontin.
A Espanya la Legislació es va aprovar el Llei 8/2014 , de 28 d'octubre, de no
discriminació per motius d'identitat de gènere i de reconeixement dels drets
de les persones transsexuals.
Catalunya va començar i aprovar la seva pròpia lleia abans, la Llei 11/2014 ,
de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes , gais , bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.
Després de molts anys de lluites i reivindicacions el col·lectiu LGBT
l’equiparació legal del col·lectiu LGTB va començar a partir del dret al
matrimoni entre persones del mateix sexe, el dret dels infants a ser
adoptats per famílies homoparentals i la creació per part del Govern de
Catalunya de polítiques adreçades específicament a aquest col·lectiu.
Desgraciadament el respecte a la diferència no s’ha assolit a la pràctica,
encara hi ha agressions verbals, físiques o psíquiques en l'àmbit laboral,
educatiu, familiar o urbà sense una resposta legal proporcional a l'agressió.
I per això avui en dia encara hem de lamentar suïcidis, morts i maltractes
per la no acceptació i el respecte a la diferència.
La darrera mostra que a la societat encara hi ha una gran intolerància han
estat els crims perpetrats a Orlando aquest mateix mes. MES Sant Adrià
considerem que no podem permetre que arreu del món es segueixi
castigant a una part de la nostra població només per ser diferents, o
senzillament per manca de respecte cap a la seva orientació o identitat
sexual.
Per tots aquests motius, els grups municipals de MES i ERC proposen al Ple
de l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
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1. El Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs manifesta el seu suport i
s’adhereix a la commemoració que les entitats i institucions del país
celebraran en motiu del 28 de juny, Dia per l’Alliberament o l’Orgull de
Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals (LGBT).
2. Manifestar el rebuig per l’acte perpetrat a Orlando i per totes aquelles
discriminacions, i agressions que es continuen produint a la societat.
Tant per part dels que les cometen com per aquells que no denuncien
aquests actes.
3. Posar en un lloc visible la bandera o penó amb els colors de l’arc de Sant
Martí el dia 28 de juny com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de
persones LGBT. I seguir realitzant-ho anualment per tal de demostrar el
compromís per treballar per eradicar la discriminació que pateix aquest
col·lectiu.
4. Remetre aquesta moció a les entitats del municipi per tal de realitzar una
campanya de conscienciació així com a les entitats d’àmbit nacional per a
seguir defensant les igualtats per a tothom, som persones iguals i tenim
els mateixos drets.
5. Continuar amb la feina realitzada fins ara que s'està duent a terme des
dels serveis de l’Ajuntament com són les campanyes d'informació i
assessorament; per tal de continuar sensibilitzant els conciutadans, per
seguir treballant cap a una igualtat real de la diversitat sexual."
Isabel Marcuello (MES) manifesta:
-

Que el dia 28 de juny de 1969, la policia de Nova York va irrompre de
manera brutal a l’Stonewall Inn, un bar del barri Greenwich Village, pel
sol fet de ser freqüentat per persones Lesbianes, Gais, Bisexuals i
Transsexuals (en endavant LGTB). Aquesta actuació fet, que va provocar
força aldarulls els següents dies, i determinà un punt d'inflexió històric
en la lluita pels drets de gais, lesbianes, bisexuals i persones
transgèneres. Des d’aleshores, cada 28 de juny se celebra el dia de
l’alliberament o de l’orgull LGTB, celebren de forma pública per a instar
per la tolerància i la igualtat

-

Que MES Sant Adrià considera que la LGBT, amb molts esforços, ha
assolit que es vagin reconeixent legalment els seus trets. Tot i així resta
encara molt a fer, s’ha assolit avançar en diferents aspectes però
l’homosexualitat encara està perseguida i castigada a molts països (fins i
tot, en alguns d’ells amb la pena de mort); encara hi ha molts altres
països que no han engegat cap procés legislatiu que pugui permetre que
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les persones LGBT es sentin protegides legalment front qualssevol acte
de discriminació al que s’enfrontin.
-

Que a Espanya la legislació es va aprovar el Llei 8/2014 , de 28
d'octubre, de no discriminació per motius d'identitat de gènere i de
reconeixement dels drets de les persones transsexuals.

-

Que Catalunya va començar i aprovar la seva pròpia lleia abans, la Llei
11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes , gais ,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia.

-

Que, després de molts anys de lluites i reivindicacions, el col·lectiu LGBT
l’equiparació legal del col·lectiu LGTB va començar a partir del dret al
matrimoni entre persones del mateix sexe, el dret dels infants a ser
adoptats per famílies homoparentals i la creació per part del Govern de
Catalunya de polítiques adreçades específicament a aquest col·lectiu.

-

Que, desgraciadament el respecte a la diferència no s’ha assolit a la
pràctica, encara hi ha agressions verbals, físiques o psíquiques en l'àmbit
laboral, educatiu, familiar o urbà sense una resposta legal proporcional a
l'agressió. I per això avui en dia encara hem de lamentar suïcidis, morts i
maltractes per la no acceptació i el respecte a la diferència.

-

Que la darrera mostra que a la societat encara hi ha una gran
intolerància han estat els crims perpetrats a Orlando aquest mateix mes.
MES Sant Adrià considerem que no podem permetre que arreu del món
es segueixi castigant a una part de la nostra població només per ser
diferents, o senzillament per manca de respecte cap a la seva orientació
o identitat sexual.

-

Per acabar, demana a l’alcalde fer un minut de silenci a favor de totes les
víctimes per motius de diversitat sexual.

L’alcalde diu que ho faran en acabar la sessió.
S’aprova amb el resultat següent:
Els punts 1, 2, 4 i 5 s’aproven per unanimitat.
El punt 3 amb el resultat següent:
Vots a favor: disset (17) – MES (1), PSC (5) , C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA
(2), ERC (2) i CDC (1)
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Vots en contra: dos (2) - PP
11. Moció de MES per instar l’equip de Govern a elaborar el Pla
d’actuació municipal
"El Pla d'Actuació Municipal (PAM) o Pla de Mandat és el document on
l'Ajuntament estableix les prioritats per a la legislatura.
El PAM serveix per fer explícits el compromisos dels responsables municipals
davant de la ciutadania. Mitjançant el PAM, l'Ajuntament explica els seus
objectius i actuacions prioritàries per tal que tothom conegui els projectes
que es volen dur a terme, i en pugui valorar la seva adequació i el grau de
compliment, així com per a poder permetre a la ciutadania fer propostes per
tal de millorar-lo.
L’equip de govern és el responsable de gestionar els pressupostos
municipals que aprova el Ple dotant econòmicament aquelles polítiques
bàsiques municipals, les competències pròpies i delegades que té el nostre
municipi així com la definició de les prioritats de la corporació municipal.
El PAM és el resultat de traduir els compromisos electorals i les necessitats
de Sant Adrià en objectius i actuacions concretes, cal posar-ho en
coneixement de la població. Per tant ha de ser un document viu. Un
document que vagi concretant calendaris, pressupostos i responsabilitats en
cadascuna de les actuacions previstes. Un document que millori els
objectius del govern amb les revisions i propostes de la ciutadania de Sant
Adrià, que ha de tenir espais per redefinir-lo. Un document que permeti
conèixer les prioritats del govern municipals així com que els ciutadans i
ciutadanes puguin valorar l'actuació del govern.
Altres administracions supramunicipals, com és el cas de la Diputació de
Barcelona o l’Àrea Metropolitana, han presentat ja els seus Plans d’Actuació
de Mandat. Pel que fa a l’Àrea Metropolitana, es va dur a terme un procés
participatiu, mitjançant l’organització de vuit jornades de debat entre els
mesos de març, abril i maig, a vuit municipis representatius dels vuit
sectors en què s'han agrupat els 36 ajuntaments que formen l'AMB.
Aquestes jornades han tingut una bona afluència de ciutadans, que han
pogut expressar les seves inquietuds i prioritats de cara a l'elaboració del
PAM.
Així mateix molts municipis també tenen els seus propis PAM aprovats per
tal de donar una major transparència de les prioritats i actuacions
municipals pel mandant en curs.
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Per tot l’exposat, el Grup Municipal de MES, Moviment d’Esquerres Sant
Adrià proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Instar l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs que, en
un termini màxim de 4 mesos, presenti als grups municipals una
proposta de Pla d’Actuació Municipal.
2. Instar l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs que, un
cop presentat als grups municipals, estableixi un calendari per dur a
terme un procés participatiu on la ciutadania pugui expressar les seves
inquietuds i prioritats envers l’elaboració del PAM.
3. Instar l’equip de govern a portar a Ple, per a la seva aprovació, el Pla
d’Actuació Municipal resultant del debat i discussió amb els grups
municipals i el procés participatiu dels ciutadans i ciutadanes de Sant
Adrià abans de fi d’any.
Defensa la moció Isabel Marcuello (MES) i manifesta:
-

Que el PAM o Pla de mandat és el document on l'equip de govern
estableix les prioritats de la legislatura, que se sol realitzar a principi de
la legislatura, és el full de ruta que marca l'Ajuntament per als seus
quatre anys de camí, que serveix per fer explícits els compromisos dels
responsables polítics davant la ciutadania, on l'Ajuntament explica els
seus objectius i les actuacions prioritàries, així d'aquesta manera tots
coneixen els projectes que es volen dur a terme i es poden valorar
l'adequació i el grau de compliment, però que el més interessant és
poder introduir elements com els de la participació ciutadana, perquè
puguin fer propostes de millora.

-

Que l'equip de govern és el responsable de gestionar els pressupostos
municipals, que aprova el ple dotant econòmicament les polítiques
bàsiques municipals, les competències pròpies i delegades que té Sant
Adrià així com la definició de les prioritats de la corporació municipal.

-

Que el Pla d'actuació municipal és el resultat de traduir els compromisos
electorals en objectius i actuacions concretes, i posar-ho en coneixement
de la població, dels veïns i veïnes de la ciutat, per tant, és un document
viu.

-

Que aquest document ha de concretar calendari, pressupost i
responsabilitats de les actuacions previstes; ha de servir per millorar els
objectius del govern amb les revisions i propostes de la ciutadania, que
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ha de tenir espais per redefinir-lo i el compromís del govern en la
devolució dels textos treballats a la ciutadania; ha de permetre, alhora,
conèixer les prioritats del govern municipal i que la ciutadania pugui
valorar l'acció de govern, on els veïns i veïnes de la ciutat puguin
contribuir en la construcció d’un pla d'actuació més just, més democràtic
i més sostenible.
-

Que administracions supramunicipals, com la Diputació o l'Àrea
Metropolitana ja han presentat els seus plans d'actuació de mandat.

-

Que el procés participatiu que va organitzar l’Àrea metropolitana, vuit
jornades de debat, els mesos de març, abril i maig, en vuit municipis
representatius dels 8 sectors en què van agrupar als 36 ajuntaments de
l'Àrea Metropolitana, Sant Adrià hi va participar activament.

-

Que van ser unes jornades amb bona afluència de la ciutadania, una
bona mostra que la ciutadania vol participar, que Sant Adrià es va
desplaçar a Badalona amb un bon nombre de ciutadans representant i
interessant-se en el procés, on van poder expressar les seves inquietuds
i prioritats de cara a l'elaboració del PAM.

-

Que molts municipis ja l'han aprovat, altres encara estan en el procés
participatiu, ajuntaments de la comarca i dels voltants ja tenen els seus
propis PAM o els estan presentant, que això és donar una major
transparència de les prioritats i actuacions municipals del mandat en
curs, comptant amb la ciutadania, que són en definitiva els que van
dirigides les actuacions municipals.

-

Que tot això, és en nom de la transparència, per fer efectiva i real la
participació ciutadana en processos com aquests que tenen a veure amb
el dia a dia de les polítiques, projectes, que s'apliquen a la ciutat, i com
a mostra de la voluntat política a obrir el debat i fer participar a la
ciutadania.

Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que el que veuen ajustat són els terminis i més si volen introduir procés
participatiu i tot abans de Nadal, que creu que el PAM s’ha de tenir i que
com a termini posaria el primer quadrimestre de 2017.

Jesús A. García (PP) dice que creen que el PAM debe estar vinculado con un
equipo de gobierno más estable, puesto que en esta situación de minoría es
provisional y más tarde o más temprano tendrá que decidir con quien
continuar estos próximos años.
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Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que l’equip de govern no té cap problema a tenir el PAM i que l’estan
treballant.

-

Que s’han marcat una sèrie d’eixos prioritaris com són Educació,
Promoció Econòmica, estabilitat pressupostària, que l’únic que falta és
posar en un document tot allò que tenen desglossat.

Isabel Marcuello (MES) diu que no té cap problema a allargar el termini, cap
a últims de febrer primers de març.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: disset (17) – MES (1), PSC (5), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA
(2), ERC (2) i CDC (1)
Abstencions: dues (2) - PP
13. Assumptes urgents
De conformitat amb el que preveu l’article 91 del Reial decret 2568/86, de
28 de novembre, pel qual es va aprovar el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i el 14 del Reglament
orgànic municipal, a proposta de l’alcalde, per raons d’urgència, s’aprova
per unanimitat els punts del 13.1 al 13.4, i per majoria absoluta el 13.5,
amb el vot favorable del PSC (5), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1),
ERC (2) i CDC (1),i el vot en contra del PP (2), sotmetre a la consideració
del Ple, per al seu debat, els assumptes següents:
13.1 Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat contenciós
administratiu, núm. 3 de Barcelona, en relació amb el recurs
interposat per Acción y Comunicación sobre el Oriente Medio, contra
l’acord del Ple de l’Ajuntament d’adhesió a la campanya de boicot a
Israel
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la sentència dictada pel
Jutjat contenciós administratiu, núm. 3 de Barcelona, en relació amb el
recurs interposat per Acción y Comunicación sobre el Oriente Medio, contra
l’acord del Ple de l’Ajuntament d’adhesió a la campanya de boicot a Israel.
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13.2 Donar compte del Manifest de commemoració del Dia Mundial
de Presa De Consciència d’Abús i Maltracte en la Vellesa
Tot seguit, els assistents resten assabentats del decret de la regidora
delegada de Protecció i Promoció Social, de data 14 de juny de 2016, que
diu literalment:
"Atès que l’Ajuntament de Sant Adrià, juntament amb altres municipis, s’ha
sumat a la campanya de sensibilització Tracta’m bé, en ús de les facultats
que em són conferides mitjançant decret d'alcaldia de 26 de juny de 2015
RESOLC:
Donar compte al Ple municipal del Manifest de commemoració del Dia
Mundial de Presa De Consciència d’Abús i Maltracte en la Vellesa que
literalment diu el següent:
"L’Assemblea General de les Nacions Unides, designa el 15 de juny com a
Dia Mundial de Presa De Consciència d’abús i Maltracte en la Vellesa
La paraula maltractament és complexa
de precisar què és i on comença el
sinònim de violència, el maltracte acull
econòmic o explotació financera, la
vulneració de drets.

i te una amplia demarcació a l’hora
maltracte. Maltracte no és només
l’abús psicològic o emocional, l'abús
negligència, l’abandonament i la

Els maltractaments a les persones grans es poden observar a totes les
classes socials i en qualsevol nivell cultural. Afecten tan a homes com a
dones. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i els serveis de Salut
Pública de la majoria de països desenvolupats ho han declarat un problema
social i de salut de primer ordre, perquè afecta a moltes persones arreu del
món, tant en xifres absolutes com relatives. Malgrat la seva magnitud, la
societat no li ha donat la importància que requereix, com a conseqüència
solament una de cada cinc situacions de maltractament surt a la llum.
La Carta de drets i deures de la Gent Gran aprovada l’any 2003 estableix els
cinc grans principis d’actuació per al respecte als drets de les persones
grans:
la dignitat, la independència, l'autorealització, l'assistència i la participació.
Aquests drets són un compromís en l’eradicació dels maltractaments a la
gent gran.
Cal doncs unir esforços, crear nous recursos i sobretot sensibilitzar a la
població d’aquest fenomen.
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L’Ajuntament de Sant Adrià, juntament amb altres municipis, s’ha sumat a
la campanya de sensibilització Tracta’m bé, una campanya que pretén
trencar tabús, remoure consciències i sobretot fomentar el valor del
respecte, la cura i l’estima envers a la gent gran."
13.3 Dictamen relatiu a la ratificació inicial de l’expedient de
modificació dels Estatuts del Consorci del Besòs, per tal d'aprovar
l'adhesió de l'Ajuntament de Badalona
"Fets
El gerent del Consorci del Besòs, mitjançant escrit de data 18 de maig de
2016, ha tramès l'esborrany dels nous Estatuts del Consorci amb la
comunicació que s'havien aprovat per la Junta de Direcció en sessió del dia
26 d'abril de 2016. Ara cal que els ens consorciats els ratifiquin.
Fonaments de dret
L’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals diu això:
“Constitució. Procediment
1. Els consorcis es constitueixen per l'acord dels òrgans competents dels ens
locals, de les administracions i dels altres membres que els integrin, o per
adhesió posterior, segons el que estableixin la legislació aplicable i els estatuts
que els regulen.
2. L'acord dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se o
dissoldre els consorcis, com també per aprovar i modificar els estatuts, s'ha
d'adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la
corporació.
3. L'acord esmentat juntament amb els estatuts s'han de sotmetre a informació
pública pel termini de trenta dies, en la forma que estableix l'article 160 d'aquest
Reglament.
4. El procediment per a la constitució del consorci, quan tingui per objecte la
gestió de serveis locals, no ha d'excedir el termini de sis mesos. L'incompliment
d'aquest termini comporta la caducitat del procediment i l'arxiu de les actuacions
dins els trenta dies.
5. Els acords dels membres del consorci, juntament amb els estatuts, s'han de
trametre a la Direcció General d'Administració Local per a la inscripció del
consorci a la secció complementària corresponent del Registre dels ens locals
de Catalunya, la qual s'ha de produir en el termini de trenta dies a comptar de la
recepció.
6. Quan es consideri que els estatuts aprovats pels ens locals infringeixen
l'ordenament jurídic, la Direcció General, dins de l'esmentat termini, ha de
formular el requeriment a què es refereix l'article 165.2 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, amb relació a l'article 65 de la
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Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i, si s'escau,
interposar el recurs contenciós administratiu.”
DICTAMEN
Per tant, aquesta Comissió Informativa d'Alcaldia proposa al Ple de
l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci
del Besòs, aprovat per acord de Junta General de data 26 d'abril de
2016, per tal d'aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Badalona, d’acord
amb el text que s’incorpora com a Annex al present acord, formant-ne
part a tots els efectes legals.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies
hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant
la inserció d’un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes
de l’entitat.
3. Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la
modificació del Estatuts del Consorci del Besòs pel cas que durant el
període d’informació pública no es presenti cap reclamació o
suggeriment.
4. Formular encàrrec al Consorci del Besòs per tal que, actuant en nom i
representació de l’Ajuntament, es procedeixi a la publicació dels
corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, així com procedeixi
a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts,
definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes
que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
5. Donar trasllat del present acord al Consorci del Besòs."
Isabel Marcuello (MES) diu que, tal com han demanat des del primer dia i
d’acord amb l’ article 11.4 dels Estatuts del Consorci Besos, que diu que
l’adhesió al Consorci de noves administracions, entitats o organismes, podrà
implicar l’ampliació de membres de la junta de direcció en la mesura que
aquest determini, i ja que es planteja en aquest Ple la adhesió de
l’Ajuntament de Badalona al Consorci Besos, demana que s’ampliï el nombre
de regidors de cada municipi, per tal que tots els grups municipals estiguin
representats en l’òrgan de govern i administració superior del Consorci.
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S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: quinze (15) – PSC (5), C’s (3), ICV-EUiA (2),ERC (2), PP (2) i
CDC (1)
Abstencions: tres (3) – SAeC
Vot en contra: un (1) - MES
13.4 Dictamen relatiu a la concessió de la bonificació de l’ICIO a la
Comunitat de Propietaris, carrer de Torrassa, 6
"Fets:
1. En data 26 d’abril de 2016, la Sra. Carmen Herrería Pedrosa, en nom de
la Comunitat de Propietaris del C/Torrassa, 6, amb CIF H59753038, va
sol·licitar la bonificació del 90% de l’Impost sobre construccions,
iInstal·lacions i obres (ICIO) corresponent a la llicència
per a la
instal·lació d’ascensor en edifici existent, amb referència núm.
d'expedient 76/2016, mitjançant la declaració de construcció, instal·lació
o obra que afavoreix les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats.
2. Aquestes obres es poden considerar que afavoreixen les condicions
d’accés i habitabilitat dels discapacitats, atès que en la finca del
C/Torrassa, 6, hi ha una veïna amb una malaltia degenerativa i greus
problemes de mobilitat, segons informe mèdic presentat.
Fonaments de dret
1. Atès l’article 103.2.e) del Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) que diu:
“Es concedirà una bonificació de fins al 90 per cent de la quota de
l’Impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que
afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
L’aplicació d’aquesta bonificació serà exclusivament sobre el cost
d’execució material de les obres d’adaptació i no s’aplicarà a les obres
de nova construcció.(...)”.
2. Atès l’article 2n bis.6 de l’Ordenança fiscal núm. 6 del municipi de Sant
Adrià de Besòs, que regula l’ICIO i que reprodueix l’anterior article del
TRLHL.
Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de
següent
ACORD:

27.06.2016

61

Declarar que les obres de la Comunitat de Propietaris del C/Torrassa, 6, amb
CIF H59753038, en què amb relació a la llicència d’obres d’“Instal·lació
d’ascensor en edifici existent”, amb referència núm. d'expedient 76/2016,
afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats i, en
conseqüència, concedir una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost
de construccions, instal·lacions i obres."
Defensa el dictamen l’alcalde.
Isabel Marcuello (MES) manifesta:
-

Que se n’alegra que aquesta comunitat tingui la bonificació i així pugin
començar les obres que volien fer ja fa uns anys, obra d'ascensor i
plataforma eliminant les barreres arquitectòniques i que afavoreix les
condicions d'accés i habitabilitat de persones amb mobilitat reduïda i
discapacitat.

-

Que ella i altres regidores que ara ja no hi són i d’altres grups
municipals, amb veïns d’aquella comunitat saben el calvari que ha patit
aquesta comunitat i que recorda quan es presentaven a l’hora del Ple
davant la porta per manifestar-se i quan repartien a tots els grups
municipals els escrits demanant que se’ls concedís la bonificació, i que
només van aconseguir l’ajuda de la Generalitat perquè l’Ajuntament els
va donar l’esquena.

-

Que per això, s’alegra que, per fi, aquesta comunitat del barri de Sant
Joan, del carrer Torrassa, 6, ja tingui la seva bonificació que servirà per
afavorir el dia dia i la qualitat de vida dels veïns.

S’aprova per unanimitat.
13.5 Moció D’ERC, MES i CDC per un país lliure de corrupció d’estat
"El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el Ministre de
l'Interior en funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge
Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau, en què es
demostra la persecució dels poders de l'estat l'Estat contra Esquerra
Republicana de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya.
Amb la intenció de fer descarrilar el procés d'independència, el ministre
Fernández Díaz, amb la connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar
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construir casos de corrupció per desacreditar els partits favorables a la
independència de Catalunya davant de la societat.
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els
implicats en aquestes gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a
fer-ho. Les forces polítiques independentistes són perseguides per tots els
poders de l'Estat espanyol per entorpir que compleixin el mandat de la
ciutadania de Catalunya.
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la
societat civil que ha convocat manifestacions per expressar el rebuig a
aquests fets.
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de
treballar per enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la
prevenció i la investigació de la corrupció.
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra
aquesta qualsevol intent de discriminació i persecució per raó de pensament
i que no poden quedar impunes fets com els descrits, propis d’estat d’estats
totalitaris.
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics
d’un estat.
Per tots aquests motius, els grups municipals d’Esquerra Republicana, MES i
CDC a l’Ajuntament de de Sant Adrià de Besòs proposa al Ple de
l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs exigeix la dimissió, tant del Ministre
de l’Interior en funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de
l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja que en cas
de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del
seu càrrec a l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics
independentistes.
2. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a les
accions que tant el Parlament de Catalunya com el Govern de la
Generalitat puguin portar a terme per esclarir els fets i demanar
responsabilitats a les persones implicades.
3. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la
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Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la
Independència."
Defensa la moció Antoni Vélez (ERC) i manifesta:
-

Que el diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el
Ministre de l'Interior en funcions i diputat electe del Partit Popular per
Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso, cap de l'Oficina
Antifrau, en què es demostra la utilització il.legítima i antidemocràtica
dels poders de l'Estat contra Esquerra Republicana de Catalunya i
Convergència Democràtica de Catalunya, amb prevaricació, revelació de
secrets i tràfic d’influències.

-

Que els següents dies també han anat destapant algunes converses que
atemptaven contra el sistema sanitari català o, fins i tot, que vinculaven
a periodistes i altres partits.

-

Que el ministre Fernández Díaz, amb la connivència del cap de l'Oficina
Antifrau, ha utilitzat els mitjans públics per construir casos inventats de
corrupció per desacreditar uns rivals polítics que tenen tot el dret a
pensar i expressar-se en la vida política com vulgui.

-

Que la veracitat del contingut d’aquestes gravacions han estat
reconegudes tant pel ministre com pel cap de l’Oficina Antifrau, malgrat
l’evidència d’uns fets delictius s’emparen en el fet que les proves han
estat obtingudes mitjançant escoltes il.legals.

-

Que, atès que les competències del Ministeri de l’Interior no són inventar
casos de corrupció contra rivals del partit que governa.

-

Que, atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que
ha de treballar per enfortir la integritat en el sector públic català,
mitjançant la prevenció i la investigació de la corrupció.

-

Que atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta
contra aquesta qualsevol intent de discriminació i persecució per raó de
pensament i que no poden quedar impunes fets com els descrits, propis
d’estat d’estats totalitaris.

-

Que atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars
bàsics d’un estat.

-

Que vol agrair el suport de tots els grups que hi votaran a favor, que la
moció s’ha anat esmenant perquè res no molestés els partits, que han
estat coses mínimes perquè tothom està d’acord que el que ha passat
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aquests dies és tan greu que no es tracta d’una qüestió partidista sinó
d’una cosa que atempta contra tots els partits perquè són tots
demòcrates.
-

Que en cap moment han dubtat dels suport dels grups municipals,
perquè el que ha passat aquest dies va molt més enllà de partits o
opcions polítiques, va de democràcia i que amb aquesta votació es
tornarà de demostrar que en aquest Ple es pot debatre coses durant
moltes hores però sempre partint d’actituds demòcrates i que a vegades
això sembla que hi ha alguns partits i alguns governs que no ho entenen.

Jesús A. Garcia (PP) manifesta:
-

Que la grabación publicada en Público es parte de una conversación que
está recortada y editada y por tanto no demuestra ninguna ilegalidad,
que es una difusión que está claramente intencionada.

-

Que la relación que tiene el Ministerio del Interior con la Oficina
Antifraude de Catalunya se enmarca dentro de una normalidad
institucional y, puesto que se enmarca en la lucha contra el fraude y
otros delitos y así debe seguir siendo, pese a quien le pese.

-

Que se están escuchando interpretaciones malintencionadas y
posiblemente para alejarlo de importantes investigaciones que se están
llevando a cabo.

-

Que tal vez la conspiración está en la grabación y la difusión de la
conversación, y que cree que es evidente que ha debido ser producida
por una persona de quien se podría dudar seriamente de su lealtad,
puesto que hasta ahora se desconoce que haya habido un mandato
judicial para realizar esas intervenciones telefónicas.

Joan Belda (Saec) diu:
-

Que si Espanya fos un país normal o mínimament democràtic, que no ho
és, un partit corrupte, hereu directe del franquisme amb relacions i
contactes amb el pitjor del capitalisme internacional, no hagués guanyat
les eleccions, però que com que no ho és, es troben davant d’allò que
s’anomena hegemonia cultural que és la impossibilitat de produir un
canvi constant en una població que és enganyada sistemàticament per
premsa, església i estat, i per tant s’han de resignar i reconèixer que,
ara per ara, el PP ha guanyat les eleccions a l’Estat espanyol i molt
probablement haurà de formar govern.
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-

Que un ministre que es reuneix amb un gàngster com Rodrigo Rato, que
reconeix que els ha destrossat la sanitat, que conspira contra l’esquerra i
els partits independentistes, que medita al Valle de los Caídos, que és el
fill del feixista Governador Civil de Barcelona, que s’encarregava de
reprimir els habitants de barraques i un llarguíssim historial de
polèmiques, però que saben que el grup municipal del PP els importa
molt poc, perquè en la misèria moral que han ajudat a construir en
aquest país totes aquestes accions, lluny de significar la seva mort
política, és al revés l’han catapultat a la primera plana els últims dies de
campanya i l’han convertit en un actiu electoral per als seus votants.

-

Que el PP va fer una campanya excepcional entre el 1936-1939 que
encara els dóna vots, però que lluitaran fins a l’últim alè per fer-los fora
d’aquest país, fins i tot, per retornar la dignitat del vot de dretes
espanyol que amb el seu dia a dia és un vot indigne, tacat de sang i
corrupció, no passaran mai, feixisme mai més enlloc i contra ningú.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que agraeixen els canvis que han fet que els ha permès votar-hi a favor.

-

Que volen deixar clar que no estan votant contra el PP, voten a favor
d’un país lliure de corrupció d’estat i entenen que desgraciadament cap
dels partits que han estat al poder ni PP, ni PSOE, ni CiU a Catalunya
s’han sostret de la temptació d’utilitzar els recursos de l’estat en benefici
partidista, com exemple, a Catalunya amb l’ús que s’ha fet del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, per tant, que hi estan d’acord però en el
sentit més ampli i sense anar contra ningú i considerant que és necessari
que a Espanya es creïn mecanismes que impedeixin als qui exerceixen la
tasca de govern aprofitar-se’n per, utilitzant els ressorts del poder,
obtenir avantatges de tipus partidista.

L’alcalde diu que hi votaran a favor perquè es tracta de la llibertat i en
contra d’aquestes pràctiques, les faci el govern del PP, del PSOE, i que en
aquest cas les ha fet un ministre amb el cap de l’Oficina Antigrau.
Jesús A. Garcia (PP) contesta a Joan Belda que a palabras necias oídos
sordos.
Antoni Vélez (ERC) respon::
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-

Que Jesús A. García ha dit que els delictes si es fan d’amagat no passa
absolutament res, perquè enregistrar és il.legal, per tant, un pot cometre
un delicte i si ningú no l’enxampa no passa res; que ha dit que conspirar
és la normalitat institucional, però que això que deu ser al seu país,
perquè als estats democràtics normals no és la normalitat institucional, i
ha dit que tot era malintencionat, per això, com que ell no és expert
jurídic ha cronometrat un minut i mig que ha estat llegir i citar al
ministre i al cap antifrau : "esto queda entre nosotros y a quien se lo voy
a contar que es una tumba como soy yo y actuarà como estime
oportuno y conveniente", que si això no és conspirar.... Que 14 dies
després: "el presidente del Gobierno lo sabe."

-

Que després de tot això no passa res perquè diuen: "nosotros estamos
investigando cosas de Esquerra, però són muy débiles, esa es la verdad,
Ministro", la qual cosa vol dir hi ha una intencionalitat directa, perquè
després ve la frase més bèstia que és : "yo eso es lo que creo que hay
que combatir", que vol dir que han de combatre unes eleccions
plebiscitàries, que tot això són paraules molt gruixudes i està d’acord
amb l’alcalde que això és una qüestió de llibertat.

-

Que acabarà amb aquesta: "Les hemos destrozado el sistema sanitario",
i es pregunta com es pot dir això i quedar-se tan ample. Que aquí no
passa res perquè en paraules del Ministre "es un hombre muy discreto
que su mano izquierda no sabe lo que hace la derecha."

Jesús A. García (PP) li replica:
-

Que esa es su interpretación, porque si él interpretara las palabras que
dice el señor Rufián que los van a echar a patadas también podría hacer
sus interpretaciones, que solo ha dicho y se reafirma en que esta es una
conversación recortada y editada con una finalidad y que por tanto lleva
a malinterpretaciones como las que se han hecho.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
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
14. Precs i preguntes
Andreu Marín (PP) dice que se congratulan por la resolución del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo declarando nulos los acuerdos de la moción
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BDS, aprobada en este pleno, y que a partir de ahora cuando alguien venga
a hablar de racismo y xenofobia a este pleno, le recordarán esta sentencia.
Rubèn Arenas (ERC):
-

Que, sobre el conveni de la FAGIC, ells havien entès que quedava en nores, i voldrien saber perquè s’ha aprovat per Junta de Govern Local.

-

Que el dia de Sant Joan van estar els dos regidors d’ERC reunits i es van
adonar de la quantitat de brutícia que hi havia al carrer l’endemà de la
revetlla, per tant, creuen que s’ha d’abordar ràpidament el contracte de
la neteja, perquè la ciutat no la poden tenir tres dies sense netejar.

-

Que la Generalitat ha pagat 1,2 milions d’euros de la llei de barris i
demanen al grup de SAeC fer una moció conjunta per reclamar l’espoli
fiscal, per ser durs i contundents, ja que com que amb la deute la
Generalitat ha començat a complir, potser amb la de l’espoli fiscal
aconsegueixen que l’Estat espanyol compleixi.

L’alcalde li respon:
-

Que, sobre el conveni de la FAGIC, per a ells és important el tema de la
convivència i que han de provar si funciona o no.

-

Que sobre la neteja, l’interventor i el cap de secció d’Infraestructures li
han assegurat que aquesta setmana el tindran enllestit.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que a l’últim ple i a l’última informativa, va preguntar sobre l’ajuda i el
suport a Ràdio La Mina li van contestar que s’estava resolent el tema i
vol saber quins avenços hi ha hagut o quines accions han fet.

-

Que els contenidors d’escombraries que hi ha al carrer de Santa Caterina
i els voltants, on hi havia la carpa provisional del Mercat, estan molt
bruts, i en nom dels veïns demana que actuï amb contundència, ràpid i
que si s’ha de passar més vegades que es passi.

Gregorio Belmonte (ICV-EuiA) demana que
preguntes que van fer en el ple passat.

els

responguin

les

tres
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Marc Alloza (SAeC) diu que hi ha algun tram del riu de té escuma i vol saber
si són els salts de què parlaven.
L’alcalde diu que un és a la desembocadura i un altre a meitat del riu i que
l’ACA va dir que era el salt de l’aigua, i que ara estan esperant que els facin
arribar per escrit els informes dels dels dos casos.
Basilio Perona (SAeC) diu que la zona de les piscines descobertes està molt
abandonada. Que Innovaciones Calem no ha pagat les compensacions per
obra no amortitzada, s’ha endut tots els béns del local i l’ha deixat
abandonat i en mans d’ocupes, que ho han destrossat tot, és a dir que ha
incomplert les clàusules del plec en que està obligat a vigilar la instal.lació
fins al 2017, vol alguna explicació.
L’alcalde li diu que el responsable del contracte és el Consell Comarcal i que
l’equip de govern els va derogar la llicència d’activitats perquè no complia ni
en l‘accés ni en el so.
Joan Belda (SAeC) diu que, ara que han passat el Primavera Sound i el
Sonar, vol recordar que l’any passat es va acordar fer públiques les
despeses i ingressos directes i indirectes de forma detallada dels
espectables i festivals d’estiu.

Abans d’acabar, es fa un minut de silencia en record de les víctimes dels
crims l’Orlando.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 23.56
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.

