Sant Adrià de Besòs, 25 de juliol 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 accidental de la corporació, Joan Antoni Pérez Vila. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

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

Regidors:

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

Vist que assisteixen tots els membres del Ple de l’Ajuntament, el president
obre la sessió.
Un cop oberta la sessió plenària, Isabel Marcuello (MES) diu que una altra
cop l’alcalde torna a incomplir la llei electoral, ja que el primer punt de
l’ordre del dia no és la presa de possessió de la regidora o regidor del grup
que correspongui.
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L’alcalde contesta que aquesta llei està per protegir els regidors de cara a
l’alcalde, de no voler-se incorporar, i que hi ha una compareixença de Josefa
López.
ALCALDIA
1. 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 25 de juliol de 2016, a les 19 hores, hi
consten els titulats:
"2. Moció d’ICV-EUiA en defensa de l’acollida de les persones refugiades.
3. Moció de CiU sobre l’establiment de mesures de caràcter social per donar
resposta a la problemàtica de les persones sense sostre.
4. Moció de SAeC per eliminar de les hipoteques l’índex de préstecs hipotecaris
a més de tres anys (IRPH) declarat.
5. Moció d’ERC de suport a la proposició de llei de reparació jurídica de les
víctimes del franquisme.
6. Proposta relativa a l’autorització d’un increment en la quantitat global
destinada a l’assignació de gratificacions als funcionaris en el pressupost de
l’exercici de 2016."

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.
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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 25 de juliol de 2016,
a les 19 hores, el punts esmentats anteriorment."
S’aprova per unanimitat.
2. Moció d’ICV-EUiA, PSC, SAeC, MES, ERC i CDC en defensa de
l’acollida de les persones refugiades
"L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia
Mundial de les Persones Refugiades. L’objectiu era rescatar de l’oblit la
dramàtica situació que viuen milions de persones desarrelades entre
refugiades, apàtrides, desplaçades internes i sol·licitants d’asil que
actualment hi ha al món, que es veuen abocades a marxar de casa seva per
motius religiosos, polítics, ètnics, o d’orientació sexual, entre d’altres. Amb
la commemoració d’aquest dia, les Nacions Unides volien que la ciutadania
sentís de pròpia veu la situació que viuen milers de persones desplaçades i
refugiades arreu del món, així com reconèixer la tasca dels professionals i
voluntaris de les entitats que treballen en matèria d’immigració i asil que
donen suport jurídic, social i psicològic a les persones sol·licitants de
protecció internacional.
Des d’aleshores, diverses organitzacions de la societat civil i les diferents
institucions catalanes han commemorat aquesta data treballant per donar a
conèixer aquesta realitat i denunciant la manca de polítiques públiques a
nivell del govern de l’Estat espanyol, que és l’administració competent a
l’hora de fixar els contingents i resoldre les sol·licituds de protecció
internacional, que s’ha situat a la cua d’Europa a l’hora de proveir places per
a persones refugiades i que encapçala el rànquing de països que deneguen
més sol·licituds d’asil. Malgrat aquesta realitat, des de Catalunya s’ha
mantingut un fort compromís amb la protecció internacional com demostren
diverses iniciatives que van des de la que ha protagonitzat el PEN Club
Català acollint escriptors refugiats, el programa de ciutats defensores dels
drets humans a nivell municipal, o la tasca de coordinació que fa Asil.cat
agrupant les entitats que treballen donant assistència a les persones amb
necessitats de protecció internacional.
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Pel que fa a les institucions públiques catalanes, el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament ha estat treballant en matèria de protecció
internacional des de la seva fundació fa 30 anys, el darrer exemple del qual
ha estat la campanya d’emergència del 2013 per donar assistència a les
víctimes de la guerra Civil a Síria que continua vigent. Per altra banda, el 28
de gener de 2014, el Govern de la Generalitat aprovava el Pla de Protecció
Internacional de Catalunya, amb aportacions de diverses institucions i
entitats, que engloba el dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària.
Però és d’ençà del 19 d’abril de 2015 quan es va enfonsar un vaixell amb
centenars de persones que fugien dels seus països cercant refugi camí
d’Europa, que es va despertar una onada d’indignació i rebuig de part de la
ciutadania europea a la manca de resposta dels Estats amb les persones
refugiades. Aquell dia molts ajuntaments catalans van mostrar la seva
solidaritat amb el municipi de Lampedusa, que esdevindria la principal
administració pública que oferia acollida, aixopluc i assistència a les
persones que cercaven refugi, sense tenir-ne les competències ni els
recursos.
Durant l’estiu de 2015 Europa va assistir a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones,
la gran majoria, ciutadans sirians, però també afganesos, eritreus,
sudanesos i iraquians. Els vam veure travessar el sud-est d’Europa durant
mesos passant per Turquia, Grècia, Macedònia, Sèrbia, Hongria, Àustria,
Alemanya... Una situació que havia viscut la Mediterrània la primavera
d’aquell any, esdevenint una veritable fossa comuna per milers de persones
que fugien de Líbia, del Sudan, Eritrea, Somàlia, Nigèria, Mali… Persones
que escapaven de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.
El setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la
immensa majoria d’ens locals catalans, així com les associacions
municipalistes i el Govern de la Generalitat, mostraven la seva predisposició
a acollir aquelles persones demandants de protecció internacional ,
preveient una allau d’arribades de refugiats que no s’ha esdevingut. En
aquest sentit, cal destacar la proposta de l’Ajuntament de Barcelona de
crear una xarxa de ciutats refugi per donar resposta a aquesta situació, així
com creació del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades a
Catalunya, per part de la Generalitat de Catalunya com a òrgan transversal i
de coordinació integrat per les entitats socials, l’administració local i la
Generalitat.
Durant aquests darrers mesos hem assistit a una vergonyant manca de
responsabilitat per part dels governs europeus a l’hora d’establir el nombre
de persones refugiades que calia reubicar entre els Estats membres de la
UE, així com a promeses incomplertes de la major part dels governs com el
de l’Estat espanyol, que tot i comprometre’s a acollir 16.000 refugiats en
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dos anys, la realitat no ha superat les poques desenes de persones
reassentades. En canvi, la reacció de les institucions europees ha estat
plantejar-se aplicar a Turquia i tercers països emissors l’erroni model del
govern espanyol a la frontera sud de Ceuta i Melilla de condicionar ajudes al
desenvolupament i suport comercial i econòmic a canvi que el govern del
Marroc i altres països subsaharians facin de mur de contenció de possibles
refugiats.
En aquest sentit, l’acord del passat 18 de març del Consell Europeu amb
Turquia vulnera la legislació que protegeix les persones refugiades, posa en
joc els drets humans, i lluny de trobar una sortida que garanteixi el respecte
dels drets humans i compleixi amb l’obligació dels estats d’acollir les
sol·licitants d’asil, la Unió Europea externalitza les seves fronteres i
subcontracta aquestes responsabilitats a l’Estat turc. Aquesta mesura va ser
rebutjada tant per el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, com
per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis, que aglutinen tot el municipalisme català.
Un cop més veiem com els governs dels Estats membres de la UE parteixen
d’una premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa acabarà amb la crisi
humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i migrants
a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de
territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc
de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic
d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política
garantint vies segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar
l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països d’origen i trànsit,
etc.
Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe
humanitària totes les institucions públiques, així com la ciutadania en el seu
conjunt, tenim l’obligació ètica, moral i legal d’atendre, socórrer i acollir les
persones refugiades respectant els drets fonamentals de l’asil i de la
protecció internacional recollits en les convencions internacionals,
fonamentalment l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, la
Carta de drets Fonamentals de la Unió Europea i la Convenció sobre
l’Estatut dels Refugiats, així com el Protocol de 1967.
A diferència de la política acordada pels caps d’Estat i de govern de la UE,
els ajuntaments, les institucions supramunicipals i les associacions
municipalistes catalanes estem donant suport a les persones refugiades en
ruta, a través de la campanya del Fons Català i d’altres iniciatives, i estem
treballant per a la seva integració quan arribin a Catalunya, tal i com va
expressar el president de la Generalitat, Molt Honorable Sr. Carles
Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions de la UE del passat
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15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada per acollir al
voltant de 4.500 refugiats. I els que calgui afegir.
Perquè tenim memòria històrica, i perquè recordem el que van fer fa
setanta anys milions d’europeus finalitzada la Segona Guerra Mundial, i el
que van fer els nostres avis i besavis fugint del terror feixista acabada la
Guerra Civil, hem d’obrir els braços com van fer altres països amb nosaltres
durant aquell episodi de trista memòria.
Per tot això, els grup municipals d’ICV-EUiA, PSC, SAeC, MES, ERC i CDC
proposen al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Declarar Sant Adrià de Besòs compromès amb les persones refugiades.
2. Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir
les polítiques de protecció internacional, refugi i asil a Catalunya, atès
que és en l’àmbit local on es posen en marxa i on cal garantir l’acollida
de manera eficaç.
3. Exigir a l’Administració General de l’Estat que els municipis disposin dels
recursos econòmics necessaris per garantir l’acollida de les persones
refugiades.
4. Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els estats i governs de la
UE i Turquia que permet retornar a territori turc als refugiats arribats a
Grècia i que futures negociacions estiguin subjectes als drets humans i al
Dret Internacional.
5. Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional
legals i segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol
assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de
persones reubicades i reassentades que li corresponen de manera
immediata.
6. Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament,
l’acollida i l’acompanyament de les persones refugiades que estan en
ruta o en camps de refugiats a Grècia i d’altres països acollidors de
manera temporal o definitiva.
7. Assegurar el desplegament del Pla de protecció internacional a
Catalunya, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder
implementar les mesures concretes que estableix, que garanteixi una
acollida estable i de qualitat a les entitats executores i els municipis
catalans on aquestes persones s’estableixin.
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8. Manifestar el compromís del món local d’oferir els municipis territori
d’acollida i protecció, adaptant els plans d’acollida municipal a les
necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil per garantir la
seva vida en família i la seva integració.
9. Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes
d’entitats que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants
d’asil.
10. Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del
Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades i participar en
l’establiment dels municipis acollidors conjuntament amb el Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament
11. Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del
municipi per garantir la integració de les persones refugiades, creant els
vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i/o la
discriminació, i promoure la cohesió social.
12. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al
desenvolupament i solidaritat internacional i mantenir la coordinació de
les mateixes amb les entitats municipalistes a través del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, entitat especialitzada en aquest àmbit
que té delegada aquesta funció per part de la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
13. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al
Govern de l’Estat espanyol, al Parlament Europeu, al Consell de la Unió
Europea i a la Comissió Europea, així com a les entitats socials del
municipi."
En aquests moments s’incorpora a la sessió Juan Carlos Ramos (PSC).
Defensa la moció Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) i manifesta:
-

Que aquesta nova moció sobre les persones refugiades ha estat
proposada pel Fons Català de Cooperació i avalada per la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.

-

Que el món local ha de tenir un paper fonamental i que hi ha una gran
incongruència entre el govern espanyol, que no permet l’acolliment de
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persones refugiades, i els municipis de Catalunya i de la resta de l’Estat
que estan aprovant mocions en la línia d’acollir-les.
Que s’ha d’exigir a la UE que es faci marxa enrere en l’acord amb
Turquia que permet retornar a territori turc els refugiats arribats a
Grècia, la qual cosa ja ha estat denunciada internacionalment per moltes
ONG i governs, perquè això implica donar diners a Turquia per evitar
l’entrada de refugiats a la UE. Que, a més, el govern turc està exercint
un gran repressió sobre la seva població, no només sobre l’exèrcit, sinó
sobre els mestres que estan sent empresonats. Que no es pot dir avui en
dia que Turquia és un país democràtic, ni es pot entendre que Europa
pagui a aquest país per aturar les persones refugiades.

-

Que la moció també denúncia l’expulsió de ONG i de voluntariat a
diversos centres de registre existents a Grècia, com per exemple el de
Moria. Que segons Joaquim Uria, professor de dret constitucional a
Sevilla, aquest centre ha passat de ser un centre de refugiats a un
centre de detinguts, arran d’aquest acord de la UE amb Turquia, i que
per això en aquesta moció es denuncia l’expulsió de periodistes i
voluntaris que no poden realitzar les seva feina ni informar sobre la
situació que s’està donant.

-

Que, per acabar, i sabent que la població de Sant Adrià és sensible a
aquesta situació, l’anima a participar a la concentració que es fa l’últim
dijous al mes a la plaça de la Vila.

Pedro Sánchez (C’s) manifesta
-

Que estan d’acord en la importància del món local en la gestió dels
refugiats, però que la competència és del Ministeri d’Exteriors,per la qual
cosa és el Govern Central qui gestiona aquesta matèria.

-

Que el redactat del punt 6 dóna a entendre que s’ha produït una expulsió
generalitzada de les ONG i no que ha estat un problema puntual amb
una ONG,per tant en aquest punt s’abstindran.

Se sotmet la moció a votació per punts amb el resultat següent:
Punts 1, 2 i del 8 al 13
Per unanimitat
Punts 3 i 4
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Vots a favor: divuit (18) – ICV-EUiA (2), PSC (6), C’s (3), SAeC (3), MES
(1), ERC (2) i CDC (1)
Vots en contra: dos (2) - PP
Punt 5 i 7
Vots a favor: divuit (18) – ICV-EUiA (2), PSC (6), C’s (3), SAeC (3), MES
(1), ERC (2) i CDC (1)
Abstencions: dues -(2) - PP
Punt 6
Vots a favor: quinze (15) – ICV-EUiA (2), PSC (6), SAeC (3), MES (1), ERC
(2) i CDC (1)
Abstencions: cinc -(5) – C’s (3) i PP (2)
3. Moció de CiU, SAeC, MES i ERC sobre l’establiment de mesures de
caràcter social per donar resposta a la problemàtica de les persones
sense sostre
"Des de de ja fa temps la situacions de precarietat i de pobresa econòmica
provocada per la situació de crisi que vivim aboca a moltes persones sense
recursos a malviure al carrer.
A Sant Adrià de Besòs, com a moltes poblacions del nostre entorn, es
palpable aquesta problemàtica que pateixen moltes persones soles.
Així, en el recompte de gent sense sostre que es va dur a terme per un grup
de voluntaris el passat 18 de maig d’enguany, a Sant Adrià es varen
localitzar 31 persones dormint al carrer. La majoria eren homes dels quals,
segons les dades facilitades pel mateix Ajuntament, tretze dormien al ras,
set estaven sota cobert i set dormien en cotxes, i quatre més tancats en
algun caixer.
Això ens permet tenir una radiografia puntual de quina és la situació a Sant
Adrià d’aquesta problemàtica. Una ciutat de 35.000 habitants, com la
nostra, entremig d’una població tant gran com Barcelona o Badalona, no pot
defugir de promoure i establir mesures per atendre aquestes persones, o
almenys plantejar-se seriosament preveure i disposar de recursos per donar
algun tipus de resposta.
Quan aquesta problemàtica ha general queixes veïnals, com el cas dels
veïns de barri de Sant Joan Baptista, cal donar respostes des de
l’Ajuntament. Però no es pot oferir com a unica solució la d’expulsar
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aquestes persones cap a poblacions com Barcelona o Badalona, on hi ha
recursos de serveis socials, ni tampoc únicament aplicar mesures d’ordre
públic o de caràcter sancionador que, evidentment estan abocades al fracàs,
sinó hi ha una resposta complementària des de les polítiques socials.
En aquest sentit aquesta moció proposa un seguit de mesures que, al
nostre entendre un Ajuntament de les característiques de Sant Adrià ha de
poder oferir, conjuntament amb el suport del Consell Comarcal i de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, donat que aquest no és un problema
exclusivament de població local o vinculada a Sant Adrià. D’una banda, es
necessari disposar d’un espai o un immoble per instal.lar un recurs
d’acollida nocturna, absolutament temporal i que hauria de poder ser
gestionat per una entitat del tercer sector especialitzada i, per altra banda,
cercar habitatges i pisos buits on poder derivar aquestes persones sense
sostre, per tal que des d’allà amb algun tipus de suport es pugui ajudar a
donar un tomb i a revertir la vida d’aquestes persones
Per tots aquests motius, els grups municipals de Convergència, SAeC, MES i
ERC proposen al Ple de l’Ajuntament que s’adoptin els següents
ACORDS
1. Convocar per part de l’Ajuntament a les entitats d’iniciativa social
interessades per tal de valorar el projecte de creació d’un recurs
d’acollida nocturna per a persones sense sostre i d’una bossa de pisos
buits que puguin destinar-se a aquestes persones.
2. Sol.licitar a les administracions territorials superiors: Consell comarcal
del Barcelonès, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i, si s’escau, la
Diputació de Barcelona, la necessitat d’abordar conjuntament aquesta
problemàtica, mitjançant mecanismes de col.laboració per a fer possible
oferir i finançar aquests recursos.
3. Estudiar propostes concretes per poder oferir un espai adequats on
poder facilitar la instal.lació d’aquest recurs d’acollida nocturna amb un
caràcter temporal, que hauria de gestionar una entitat del tercer sector,
seleccionada mitjançant un concurs o amb la formalització d’un conveni
amb l’Ajuntament
4. Sol.licitar la col.laboració d’entitats bancàries, en el marc de la Taula
d’habitatge, per tal d’identificar i crear una bossa de pisos buits a Sant
Adrià que puguin ser oferts a persones sense sostre amb un seguiment
per part d’entitats del tercer sector i de l’Àrea de serveis socials de
l’Ajuntament."
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Defensa la moció Xavier Soley (CDC) i manifesta:
-

Que l’interès d’aquesta moció és tornar a impulsar algunes mesures que
ja es van intentar portar a terme fa uns anys, però que no van acabar
d’arrencar.

-

Que en el darrer Ple es va debatre una moció per modificar l’Ordenança
de bon veïnatge i bon ús de l’espai públic, per tal d’evitar l’acampada i
ocupació de carrers i places, i on es va acordar que s'haurien de buscar
fórmules que no fossin estrictament coactives.

-

Que és un problema de difícil solució i que per això proposa un seguit de
mesures per tal que aquestes persones puguin tenir una sortida i evitar
així els problemes que provoca en alguns entorns de la ciutat.

-

Que és conscient que cada cas té una història diferent, tal i com es va
poder observar en el recompte de gent sense sostre que es va dur a
terme el passat 18 de maig, i que malalties mentals, crisis familiars i
conseqüències de la crisis econòmica s’han de respectar.

-

Que, des de l’Ajuntament s’ha de liderar la posada en marxa de mesures
per impulsar algun tipus de recurs de primera acollida, per poder oferirlos alguna resposta més, no només la comunicació que en aquell espai
no hi poden ser.

-

Que es podria oferir alguna sortida, encara que fos temporal, com un lloc
d'acollida i d’allà derivar-los a Serveis Socials o també es podria intentar,
mitjançant entitats d’iniciativa social especialitzades en aquest tipus de
situacions, una reinserció social.

-

Que tot això és un treball que necessita temps i col·laboració, tant de les
entitats del tercer sector, les quals els podrien orientar com buscar
solucions a aquesta problemàtica, com de les administracions territorials
superiors, ja que és una problemàtica que va més enllà de l’àmbit local.

Jesús A. García (PP) diu:
-

Que votan a favor de esta moción porque creen que es la forma más
adecuada para encontrar una solución a estos problemas enquistados en
el municipio, y que para los cuales el equipo de gobierno no ha
emprendido las iniciativas que se esperarían de ellos.

-

Que confían que las entidades del tercer sector acudan a colaborar para
encontrar una solución satisfactoria y que entienden que la entidad más
adecuada para esta función es la Fundació Arrels.
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Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
-

Que estan a favor d’aquesta proposta, ja que és molt important buscar
la complicitat de la societat civil i de les administracions, perquè és molt
complicat que l’Ajuntament el pugui abordar en solitari.

-

Que insisteixen que s’han de resoldre el problemes que això comporta
als veïns i que troben necessari que es doti la Policia Local de les eines
adequades per poder afrontar aquests casos en què la via social no sigui
la solució.

Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que no és una problemàtica exclusiva de Sant Adrià de Besòs, sinó
d’àmbit metropolità i comarcal, i que per això seria interessant, fins i tot
obligatori, no afrontar el tema en solitari, sinó que sigui una feina
d’àmbit supramunicipal.

-

Que és un col·lectiu complex, ja que els factors que aboquen a aquestes
persones al carrer és multifactorial: problemes mentals, els que no volen
ser ajudats, etc. i que és per això que s’ha d’afrontar des de la globalitat.

-

Que a l’any 2013 es va iniciar una feina amb el Consell Comarcal, amb
d’altres entitats sensibles amb el tema i amb els municipis del
Barcelonès, per crear una xarxa de treball conjunt per tal d’arribar a
tenir un equipament que cobrís aquesta necessitat i poder fer un treball
d'inserció i multifactorial.

-

Que a l’Ajuntament hi ha hagut moltes iniciatives com són la creació de
la taula d’habitatge, la d’inclusió, accions directes des de Serveis Socials,
creació d’un protocol per aquests casos amb Policia Local, però que
potser no han estat totes les desitjables. I que també s’ha col·laborat
amb la Fundació Arrels amb el recompte de la gent sense sostre que hi
ha a Sant Adrià.

Xavier Soley (CDC) agraeix a tots els grups el seu suport a la moció.
S’aprova per unanimitat.
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4. Moció de SAeC, MÉS i ERC per eliminar de les hipoteques l’índex
de préstecs hipotecaris a més de tres anys (IRPH) declarat
"Les tres modalitats d’IRPH (caixes, bancs i entitats) han estat índexs
utilitzats per a referenciar més de 1.500.000 hipoteques a l’estat espanyol
impulsats per les entitats financeres convencent els clients amb arguments
ficticis de què aportaven més seguretat i estabilitat. El 2009, la Unió
Europea considerà aquests índexs – controlats per la pròpia banca i
teòricament vigilats pel Banc d’Espanya- com a sospitosos i fàcilment
manipulables. Per aquest motiu Europa instà al govern espanyol a suprimirlos. En un intent d’acatar ordres europees, l’octubre del 2011 la Ordre
Ministerial EAH2899/2011 contemplava eliminar l’IRPH caixa, bancs i Ceca,
però no mencionava l’IRPH Entitats.
Què passava amb les famílies que a la seva hipoteca tenien subscrits IRPH
Caixes o Bancs?
Part dels afectats i afectades van quedar subjectes al substitut referenciat
en l’apartat 3 Bis de les seves respectives escriptures hipotecàries, uns,
cenyint-se a l’últim tipus d’interès nominal anual publicat , es van quedar
amb un interès fix, fins i tot quan les seves pròpies escriptures indicaven
que seria variable, perpetuant així i de forma encoberta l’aplicació d’un tipus
d’interès substitutiu vigent, d’altres van quedar subjectes a l’IRPH Entitats,
imposat pel govern a través de la Disposición Adicional 15 de la Llei 14/2013
de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Ambdós casos
vulnerant l’article 26 de la Llei EHA 2899/211, l’article 8 de la LCGC i l’article
6.3 del codi civil. Queda clar que la normativa torna a estar novament
redactada per la mateixa banca i que aquesta torna a guanyar i a passar per
sobre la ciutadania, com ja ha succeït amb tantes lleis que s’han redactat
contra la banca per pressions exteriors (Europa) o per pressions socials.
Aquesta última estafa de la banca, se suma a les que hem viscut amb els
desnonaments, les preferents i d’altres.
Es tracta doncs d’un interès bancari manipulable i abusiu, és a dir, una
estafa, un autèntic frau que Europa va intentar d’emmenar, però que se
segueix mantenint de forma encoberta amb la connivència del govern i les
entitats financeres, i que deixa més d’un milió de famílies (300.000 només a
Catalunya), pagant a les entitats quotes que oscil·len entre 300 o 400 euros
mensuals més que les referenciades a l’euribor.
Aquesta estafa ha portat a moltes famílies al desnonament quan haurien
pogut mantenir les seves vivendes amb un interès de mercat aparentment
més regulat com és l’euribor.
Malauradament , i mentre no s’anul·li definitivament l’IRPH Entitats i els
tipus fixos perpetus que deriven de l’IRPH caixes i Bancs, això continuarà
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succeint; les famílies que van signar una hipoteca per tenir un sostre es
trobaran al carrer perquè les entitats sesegueixin enriquint malvenent les
seves cases.
Tot i que amb la sentència del Tribunal Suprem vers les clàusules sòl, ens
trobem amb una nova clàusula sòl encoberta. Un índex manipulable que es
converteix en un autèntic frau, i que porta a gran part de les famílies
afectades a quedar exposades a la pitjor de les cares de la crisi, doncs el
cas de l’IRPH és realment una altra estafa. Les persones afectades que a
títol individual han intentat negociar amb les seves entitats bancàries s’han
trobat en molts casos amb coaccions, mentides i tècniques agressives per
intentar canviar l’índex, sempre de forma favorable als bancs. La situació no
tan sols descriu el comportament d’un índex abusiu sinó també d’un índex
que fa encara més difícil l’accés a un be de primera necessitat com és la
vivenda, encarint el seu preu mitjançant interessos que repercuteixen en
quotes que estan per sobre de la mitjana i molt per sobre de qualsevol
lloguer. Nova mostra de les males pràctiques bancàries. Aquest
comportament requereix actuacions per part de la administració que
possibilitin l’accés a la vivenda de tots aquells ciutadans que es veuen
exclosos.
Des de la primera sentencia que anul·lava l’IRPH, comptem avui dia amb
més de quaranta sentències favorables a la nul·litat d’aquest interès abusiu,
que determinen fins i tot la retroactivitat, com és el cas de les tres
sentències dictades des del Jutjat Mercantil de Barcelona durant el primer
trimestre de 2015.
Tanmateix el propi Banc d’Espanya reconeix com a requeriment del Jutjat
Mercantil nº4 de Burgos, la manipulació de l’interès per part i a favor de les
entitats financeres.
El darrer 9 de Juliol de 2015, el Parlament de Catalunya aprovà per
unanimitat la moció presentada a favor dels afectats per l’IRPH i en contra
de la perdurabilitat del mateix.
Si bé és cert que les competències en matèria de sistema monetari, divises,
canvi i convertibilitat, ordenació del crèdit, banca i assegurances són pròpies
del govern espanyol existeix un marge de maniobra en la protecció al
consumidor on els govern locals poden contribuir i pressionar per arribar a
acords entre els clients i les entitats financeres emparant-se en el seu paper
de compradors de productes financers. En aquest sentit, l’Agència Catalana
de Consum de la Generalitat, després de diferents trobades amb la Comissió
d’afectats per l’IRPH de la PAH, va obrir un expedient de requeriment a vinti-vuit entitats bancàries per entendre que existeixen motius suficients de
vulneració dels drets dels consumidors. Posteriorment a les reunions
produïdes entre Juliol
i Setembre de 2015 entre la comissió per la
desaparició de l’IRPH de les PAHs i el Síndic de Greuges de Catalunya,
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aquesta darrera institució, dictaminà una clara posició a favor de la comissió
i el seu compromís de difondre en els mitjans aquest abús i iniciar una
investigació sobre les entitats bancàries amb l’objecte d’instar-les a eradicar
de totes les hipoteques aquests índexs i els seus derivats.
També s’ha de fer menció a la proposta de resolució del Parlament Europeu
sobre la legislació hipotecària i els instruments financers de risc a Espanya
2015/ 2740 (RSP) de 2 d’Octubre, en la que, responent entre d’altres a la
petició 1249/2013 s’adverteix en el seu punt numero 9 que l’ús de l’IRPH és
contrari a la directiva 93/13/CEE sobre clàusules abusives en contractes
celebrats amb consumidors. Tornant així les autoritats europees a deixar
constància de la opacitat i manipulació bancària que caracteritza l’IRPH.
Per tot això, els grups municipals de Sant Adrià En Comú, Moviment
d’Esquerres i Esquerra Republicana de Catalunya proposen que el Ple de
l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1. Que el ple es posicioni a favor de les famílies afectades i que insti el
Govern espanyol a eliminar de forma immediata i definitiva l’IRPH
Entitats i els fixos establerts en substitució dels desapareguts IRPH
Caixes i Bancs, i modifiqui l’apartat 3 de la disposició addicional 15 del
Règim de transició per la desaparició dels índex o tipus d’interès de
referència de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, d’ajuda als
emprenedors de manera que quedi nul el tipus d’interès als préstecs
referenciats a l’IRPH. Aquests préstecs entrarien en una negociació
individual per assignar un nou tipus d’interès on es procediria a la
devolució per part de les entitats de les quantitats cobrades de més de
forma fraudulenta.
2. Impulsar de forma immediata un compromís ètic mitjançant un
document que reguli les relacions entre l’Ajuntament i les Entitats
Financeres, incorporant els mecanismes de mediació possibles, inventari
i manteniment d’un cens d’habitatges buits i ocupats, suprimir les
clàusules abusives tipus IRPH i els seus derivats, suspensió de
desnonament, lloguers socials, i totes les conseqüències que aquesta
mala praxis hagi causat a les famílies afectades.
3. L’Ajuntament, sempre d’acord a la llei de contractació pública, tractarà
d’evitar, paulatinament, mantindre volum de negoci i operacions, més
enllà del que sigui estrictament necessari, amb aquelles entitats que no
subscriguin aquest compromís.
4. Que aquest Consistori posi a disposició de les famílies afectades que
vulguin revisar aquesta clàusula un servei per ajudar, assessorar i
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supervisar davant el risc de seguir essent objecte d’aplicació de mesures
abusives i desproporcionades per part de les entitats bancàries, tal i com
ha denunciat la Comissió Europea.
5. Realitzar un estudi per conèixer el nombre d’hipoteques que tenen un
índex IRPH entre les ateses pel servei de mediació de l’ajuntament.
6. Transmetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió a les
Entitats Municipalistes, als diferents grups parlamentaris, a totes les
organitzacions d’ajuda i suport (PAH, PAHC, AHA…), a les associacions de
veïns del municipi, al jutge degà i publicitar aquesta estafa als mitjans i
butlletins locals."
Defensa la moció una representant de la PAHC
-

Que agraeix al grup de SAeC que s’hagi posat a treballar aquest tema.

-

Que la moció sol·licita eliminar de les hipoteques l’índex de préstecs
hipotecaris a més de tres anys (IRPH) declarat.

-

Que aquest índex s’ha utilitzat per referenciar més d’un milió i mig
d’hipoteques a l’Estat espanyol per les entitats financeres, convencent
els clients amb arguments ficticis que aportaven més seguretat i
estabilitat.

-

Que al 2009 la UE va considerar aquest índex com a sospitós i fàcilment
manipulable, per aquest motiu Europa insta Espanya a suprimir-lo. Que
en un intent d’acatar les ordres europees, a l’octubre del 2011, un Ordre
ministerial preveu eliminar l’IRPH a caixes, bancs i CECA, però no parlava
del IRPH de les entitats. Que llavors, amb aquesta Ordre, algunes
famílies amb IRPH van quedar subjectes al substitut referencial en
l’apartat 3 BIS, quedant-se amb un interès fix, fins i tot quan de les
seves escriptures hipotecàries indicaven que eren variables, i d’altres
famílies es van quedar subjectes al IRPH de les entitats mitjançant la
disposició addicional 15 de la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i
la seva internacionalització. Que en tots els casos es vulnera l’article 26
de la Llei EHA 2899/211, l’article 8 de la LCGC i l’article 6.3 del Codi Civil.

-

Que queda clar que la normativa torna a estar redactada per la mateixa
banca i que aquesta torna a guanyar i passar PER sobre de la ciutadania
com ja ha succeït amb altres lleis contra la banca.

-

Que aquesta estafa de la banca se suma a les que ja s’han viscut amb
els desnonaments, les preferents i d’altres.
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-

Que es tracta d’un interès bancari manipulable i abusiu, es a dir, una
estafa, un autèntic frau que Europa va intentar esmenar, però que
continua mantenint de forma encoberta amb la convivència del govern i
de les entitats financeres, i que deixa més d’un milió de famílies, unes
tres-cents mil a Catalunya, pagant quotes que oscil·len entre 300 i 400
euros més mensuals superiors al referencial.

-

Que aquesta estafa ha portat moltes famílies al desnonament, quan
haurien pogut mantenir les seves vivendes amb un interès de mercat
aparentment més regulat com és l’EURIBOR i que mentre no s’anul·li el
IRPH de les entitats i els interessos fixos a perpetuïtat, això continuarà
succeint.

-

Que, tot i la sentència del Tribunal Suprem sobre les clàusules sòl, es
troben amb unes clàusules sòl encobertes, un índex que es converteix en
un autèntic frau, i que porta a gran part de les famílies a veure la pitjor
cara de la crisi.

-

Que les persones afectades, que a títol individual han intentat negociar
amb les seves entitats bancàries, s’han trobat en molts casos amb
coaccions, mentides i tècniques agressives per intentar canviar l’index
però de forma favorable als bancs. Que aquests comportaments
requereixen una intervenció per part de les administracions que
possibilitin l'accés a l'habitatge de tots aquests ciutadans que es veuen
exclosos.

-

Que, des de la primera sentència que anul·lava l’IRPH, avui dia hi ha
més de quaranta sentències favorables a la nul·litat d’aquest interès
abusiu, que determinen fins i tot la retroactivitat, com és el cas de les
tres sentències dictades des del Jutjat Mercantil de Barcelona durant el
primer trimestre de 2015.

-

Que el mateix Banc d’Espanya reconeix com a requeriment del Jutjat
Mercantil núm. 4 de Burgos, la manipulació de l’interès per part i a favor
de les entitats financeres i que el 9 de juliol de 2015, el Parlament de
Catalunya va aprovar per unanimitat la moció presentada a favor dels
afectats per l’IRPH i en contra de la seva perdurabilitat.

-

Que si bé és cert que les competències en matèria de sistema monetari,
divises, canvi i convertibilitat, ordenació del crèdit, banca i assegurances
són pròpies del Govern espanyol existeix un marge de maniobra en la
protecció al consumidor on els governs locals poden contribuir i
pressionar per arribar a acords entre els clients i les entitats financeres
emparant-se en el seu paper de compradors de productes financers. En
aquest sentit, l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat, després
de diferents trobades amb la Comissió d’Afectats per l’IRPH de la PAH, va
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obrir un expedient de requeriment a vint-i-vuit entitats bancàries per
entendre que existeixen motius suficients de vulneració dels drets dels
consumidors. Posteriorment a les reunions produïdes entre juliol i
setembre de 2015 entre la comissió per la desaparició de l’IRPH de les
PAH i el Síndic de Greuges de Catalunya, aquesta darrera institució, va
dictaminar una clara posició a favor de la comissió i el seu compromís de
difondre en els mitjans aquest abús i iniciar una investigació sobre les
entitats bancàries amb l’objecte d’instar-les a eradicar de totes les
hipoteques aquests índexs i els seus derivats.
-

Que aquest índex és una de les clàusules abusives més freqüents a les
hipoteques i la que més pateix la gent i per això demanen a aquest
Ajuntament que aprovi aquesta moció per majoria absoluta i sense
treure cap punt.

Xavier Soley (CDC) manifesta:
-

Que estan d’acord que s’acabin amb aquestes praxis i que cal lluitar
contra aquest tipus de coacció que han exercit moltes entitats bancàries i
financeres oferint aquest tipus d’índex que, efectivament, han suposat
unes pràctiques abusives i que han provocat que per a moltes famílies
se’ls fes impossible assumir les hipoteques, a diferència d’altres tipus
d’interès que d’alguna forma són més ajustats i més comparables per llei
a la resta d’Europa.

-

Que donen suport, en general, a tota la moció i, especialment, al punt 4
on es diu que es posi a disposició de les famílies afectades que vulguin
revisar aquesta clàusula un servei per ajudar, assessorar i supervisar
davant el risc de seguir essent objecte d’aplicació de mesures abusives i
desproporcionades per part de les entitats bancàries. Que ja ha estat
funcionant amb suport financer de la Diputació, un servei d’orientació
pels desnonaments, però que aquest servei s’hauria de reorientar i poder
oferir a les persones amb aquest problema de les clàusules hipotecàries,
un suport jurídic i que no vagin sols a lluitar contra les entitats
financeres.

-

Que creu que és difícil complir el punt 3 que diu que l'Ajuntament,
sempre d’acord a la llei de contractació pública, tractarà d’evitar,
lentament, mantenir volum de negoci i operacions, més enllà del que
sigui estrictament necessari, amb aquelles entitats que no subscriguin
aquest compromís, ja que és tècnicament contradictori amb la llei de
contractes, perquè no es pot excloure d’un concurs una entitat per no
complir aquest compromís.
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Jesús A. García (PP) diu que votaran a favor de los puntos 2, 3, 4, 5 y 6,
aunque de este último sustituirían la palabra estafa por engaño.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA)
-

Que ja fa uns anys que en Ple es va aprovar una moció on es demanava
l’eliminació de l’index del IRPH i que es fes servir el EURIBOR com índex
referencial i el que es pot observar és que el problema persisteix com es
pot veure tot sovint amb la gent que es manifesta davant del BBVA.

-

Que és el Govern central qui pot regular i actuar, cosa que evidentment
no vol fer ja que no vol posar condicionants als que li manen i que creu
que un element de contrapès a les entitats bancaries privades seria una
banca pública gestionada pensant en l’interès general dels ciutadans.

-

Que desitja que el 3.000 municipis que hi ha a Espanya aprovin aquesta
moció i que el Govern espanyol no es faci el desentès.

Pedro Sánchez (C's) manifesta:
-

Que agraeixen les modificacions fetes al punt 1 de la moció, ja que amb
l’anterior redactat no els quedava clar el que es pretenia.

-

Que diuen que amb una banca pública això no hagués passat però que
creuen que ha estat una errada de l'administració i de l’autoritat
reguladora i de control. I que és a Catalunya la comunitat autònoma on
més hipoteques d’aquesta mena es van signar i precisament a les caixes,
institucions de crèdit on l’administració ha format part dels seus consell
d’administració.

Flomena Cañete (PSC) diu:
-

Que donen suport a la moció tal i com ha quedat redactada amb les
últimes modificacions i que agraeixen la predisposició de SAeC per ferles, tenint en compte que aquesta moció ve d’una entitat.

-

Que la primera redacció del punt 2 els va suscitar algun dubte en el marc
legal, ja que s’hauria de treballar així a partir d’ara i no amb les
operacions ja subscrites.

-

Que els serveis relacionats amb aquest tema i que ja estan en marxa,
segurament s’hauran de reformar i reforçar.
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Se sotmet la moció a votació per punts i s'aprova amb el resultat següent:
Punts 1
Vots a favor: divuit (18) – SAeC (3), PSC (6), C’s (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) i CDC (1)
Vots en contra: dos (2) - PP
Punts 2, 4, 5 i 6
Per unanimitat
Punt 3
Vots a favor: dinou (19) – SAeC (3), PSC (6), C’s (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) i PP (2)
Abstencions: una (1) - CDC
5. Moció d’ERC, PSC, SAeC, ICV-EUiA, MES i CDC de suport a la
proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del
franquisme
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 18 de juliol d'enguany es van complir 80 anys de l'alçament militar del
dictador Francisco Franco, el qual va protagonitzar un cop d'estat contra la
legalitat democràtica republicana que va derivar en una guerra civil i que va
instaurar per la força un règim dictatorial de caràcter feixista i
nacionalcatòlic fins al 1978.
Durant la dictadura, el règim franquista va cometre tota mena de crims
contra les llibertats personals i col·lectives de caràcter polític, social i
nacional, duent a terme una persecució sistemàtica contra particulars,
institucions, associacions, sindicats i entitats culturals.
Entre els crims comesos, tenen especial rellevància els consells de guerra
sumaríssims que es van realitzar sense cap legitimitat per motius polítics a
Catalunya entre els anys 1938 i 1975. Aquests consells de guerra van
comportar penes de presó, reclusions en camps de concentració, camps de
treball forçats, i fins i tot execucions.
L’Estat espanyol continua sense declarar nuls aquells processos il·legals.

25.07.2016

21

L’11 de maig de 2016 la Comissió de la Dignitat, amb el suport de les
següents entitats memorialistes (Associació Pro-memòria als Immolats per
la Llibertat a Catalunya, Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a
Tarragona (AVRFT), Associació Catalana d’Ex-presos polítics del Franquisme,
Òmnium Cultural, Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, Associació per la
Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya (ARMHC), Associació
d’Antics Guerrillers d’Espanya a França, Associació de Memòria de Terrassa,
Associació Ateos y Republicanos, Associació per la Recuperació de la
Memòria Històrica de l'Exili Republicà (ARMHER), Plataforma pel Dret a
Decidir, i Associació del Banc de l’ADN de familiars desapareguts de la
Guerra Civil i Postguerra), va presentar a la consideració de tots els grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya una proposició de llei per tal que
el Parlament anul·li els consells de guerra duts a terme per motius polítics a
Catalunya pel franquisme des del 1938 fins al 1975.
Com a conseqüència d’aquesta iniciativa diversos grups parlamentaris de la
cambra catalana van assumir aquesta Proposició de llei de reparació jurídica
de les víctimes del franquisme, que actualment està en tràmit al Parlament
de Catalunya (202-00029/11).
Aquesta proposició de llei estableix que: “Es declaren nuls i sense cap efecte
jurídic tots els consells de guerra sumaríssims i les corresponents
sentències, instruïts per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista
d’acord amb el Ban de 28 de juliol de 1936, el Decret de 31 d’agost de
1936, el Decret número 55 d’1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de març
de 1943, la Llei de 18 d’abril de 1947, el Decret 1794/60, de 21 de
setembre, i el Decret Llei 10/75, de 26 d’agost.”
Així mateix, un cop la llei sigui aprovada, el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya emetrà, a sol·licitud dels processats o dels seus
familiars, una certificació de la nul·litat del procediment i sentència
corresponents.
Per tots aquests motius, els grups municipals d’Esquerra Republicana de
Catalunya, PSC, SAeC, ICV-EUiA, MES i CDC a l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1. Realitzar una condemna ferma i contundent de la dictadura franquista i
dels crims comesos per aquest règim.
2. Donar suport a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes
del franquisme, que està en tràmit al Parlament de Catalunya.
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3. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups
polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts
espanyoles, al Parlament Europeu, al Comitè de Drets Humans de l’ONU,
i a les associacions de recuperació de la memòria històrica."
Defensa la moció Rubèn Arenas (ERC) i manifesta:
-

Que el proppassat 18 de juliol van commemorar, per no oblidar, el 80è
aniversari del cop d'estat militar de 1936 del General Franco contra la
legalitat democràtica republicana i va instaurar per la força un règim
dictatorial de caràcter feixista i nacionalcatòlic fins al 1978.

-

Que durant la dictadura, el règim franquista va cometre tota mena de
crims contra les llibertats personals i col·lectives de caràcter polític,
social i nacional, duent a terme una persecució sistemàtica contra
particulars, institucions, associacions, sindicats i entitats culturals.

-

Que, entre els crims comesos, tenen especial rellevància els consells de
guerra sumaríssims que es van realitzar sense cap legitimitat per motius
polítics a Catalunya entre els anys 1938 i 1975, i van comportar penes
de presó, reclusions en camps de concentració, camps de treball forçats,
i fins i tot execucions.

-

Que l’Estat espanyol continua sense declarar nuls aquells processos
il·legals.

-

Que l’11 de maig de 2016 un seguit d’entitats i associacions de l’àmbit
de la memòria històrica amb la Comissió de la Dignitat, al capdavant,
van presentar a la consideració de tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya una proposició de llei per tal que el Parlament
anul·li els consells de guerra duts a terme per motius polítics a Catalunya
pel franquisme des del 1938 al 1975 i que actualment aquesta llei es
troba en tràmit.

-

Que un cop la llei sigui aprovada, el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya emetrà, a sol·licitud dels processats o dels seus
familiars, una certificació de la nul·litat del procediment i sentència
corresponents.

-

Que, de vegades, s’ha sentit en aquest Ple que hi ha mocions que, pel
títol o pel seu contingut transcendeixen les fronteres de Sant Adrià, no
s’haurien de tractar i que aquesta d'avui és un bon exemple per
reivindicar la necessitat de fer-ho, perquè encara que tot això sembli
lluny, moltes famílies dels que avui els acompanyen, d’una manera o
altra ho han patit i potser explica el perquè alguns són on són.
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-

Que el 75% de la militància d’ERC va ser afusellada durant el franquisme
i que aquí segueixen i seguiran.

-

Que del seu besavi, que va desaparèixer al front de Terol, només li
queda un trist paper amb les seves dades més bàsiques, any i lloc de
naixement, nom complet, data d’afiliació a la CNT i d’enrolament a les
Brigades Internacionals i data de la desaparició. Que la seva besàvia va
recórrer tots els hospitals a peu des d’un poble d'Albacete i després a
Alacant, i finalment, amb els seus dos fills de 4 i 7 anys a Barcelona, va
buscar el seu marit durant anys i res, tot el que li va quedar va ser un
paper mecanoscrit tot de dades que ja sabia.

Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que voldria parlar del número 38005.770 que era el número de militar
de l’exèrcit de la República del seu avi i que durant l’alçament es va
mantenir fidel al seu batalló, a la República i a l’ordre constitucional de
llavors.

-

Que després de la guerra, fou jutjat i condemnat per donar auxili a la
rebel·lió, i va ser confinat en un camp de treballs forçats durant anys.

-

Que se'l va condemnar perquè “este individuo ha sido siempre de ideas
izquierdistas, voluntario en el ejército rojo y afiliado a las juventudes
socialistas, siendo la familia de dudosa conducta política”.

-

Que la família era militant del PSOE i va morir fa quatre anys sense que
ningú anul·lés o condemnés aquesta sentència per haver-se mantingut
legal a l’ordre constitucional d’aquell moment.

-

Que, en comptes d’explicar les vicissituds viscudes en aquell camp de
treball, vol donar les gràcies a tots, ja que ell estaria molt orgullós de
tots aquells que estan votant a favor de la democràcia i de la dignitat,
que era un concepte que ell repetia contínuament i que va ser el que li
va permetre sobreviure al camp.

-

Que, de fet, estaria especialment orgullós que el seu PSOE s’adherís a
aquesta moció. Que sempre li comentava que no s’hauria de sentir hereu
de les seves idees i principis, que més aviat s’hauria de sentir com un
continuador i que, com a militant i servidor públic d’un partit que porta a
les seves sigles el nom de Republicana, se sent en certa manera
continuador, i que per això la seva intervenció va lligada a donar les
gràcies a tots els que votaran a favor de la moció.
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Jesús A. García (PP) diu:
-

Que sus abuelos no huyeron del terror facista, sino que combatieron
contra él y que todo dependía también del bando en donde tocaba
combatir.

-

Que ochenta años después se continúa con el relato de una parte de
España, porque es cierto que hoy se debate esta cuestión porque hace
hoy cuarenta años decidió ir más allá de las heridas abiertas en la guerra
civil.

-

Que en la República, que era un régimen democrático, también se
cometieron atrocidades y que nada justifica un golpe de estado y que
quiere recordar que en el año 2002 el Partido Popular condenó el golpe
de estado del 36.

Pedro Sánchez (C's) manifesta:
-

Que evidentment votaran a favor del punt 1, ja que el franquisme va ser
un règim que va evitar exercir la llibertat i la democràcia, criteris que
consideren vitals per a la societat, però que s’abstindran en el punt dos,
ja que aquesta proposició de llei envaeix les competències de l’Estat
respecte a la llei de la memòria històrica.

Se sotmet la moció a votació per punts i s'aprova amb el resultat següent:
Punts 1 i 3
Per unanimitat
Punt 2
Vots a favor: quinze (15) – ERC (2), PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1) i CDC (1)
Abstencions: cinc (5) – C's (3) i PP (2)
6. Proposta relativa a l’autorització d’un increment en la quantitat
global destinada a l’assignació de gratificacions als funcionaris en el
pressupost de l’exercici de 2016
“Atès que l'article 173 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de
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Catalunya, estableix que correspon al Ple de la corporació determinar en el
pressupost la quantitat global destinada a l'assignació de gratificacions.
Vist l'increment de la despesa generada pels serveis extraordinaris de la
Policia local,
Proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Autoritzar l'increment en 100.000,00 € de la quantitat global destinada a
l'assignació de gratificacions als funcionaris en el pressupost de l'exercici
2016.”
Defensa la moció Filomena Cañete (PSC).
Jesús Á. García (PP) manifesta:
-

Que le gustaría saber las explicaciones del jefe de RRHH, en tanto en
cuanto, atendiendo a su informe dice que ante esta coyuntura o bien se
limitan la realización de horas extras o bien se inicia un expediente de
generación de crédito y que mientras se siga “amb aquest tarannà és
impossible que hi hagi consignació pressupostària en aquest exercici per
fer front als serveis extraordinaris de la Policia Local tal i com s’estan
realitzant ara” y que mientras no tengan las explicaciones que
consideran necesarias, se abstendrán ya que creen que es un asunto que
tiene que resolver el equipo de gobierno.

Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Agraeix l’explicació de la portaveu socialista, però això denota una falta
de previsió de quantes hores extres s’haurien d’utilitzar segons les
circumstàncies i que també troben a faltar més detalls sobre els motius
polítics que comporta aquesta manca de previsió, però que com entenen
que la majoria d’aquest import es destina a la Policia Local i com que no
ho volen obstaculitzar per les conseqüències que ja ha dit la portaveu, el
seu vot serà d’abstenció.

Isabel Marcuello (MES) diu:

25.07.2016

-

26

Que creu que la xifra de 100.000 € és molt exagerada en gratificacions
en previsió, perquè d'una forma o una altra estava cobert, que entenen
que la Policia Local ha d'actuar i es necessiten aquestes gratificacions.

En aquest moment, des del públic s'interromp el Ple i Isabel Marcuello
demana a l'alcalde que posi ordre i que no vol que li faltin més al respecte.
Isabel Marcuello (MES) continua i diu:
-

Que creu que el tema no està prou informat, que no li agradaria que per
culpa seva no es pogués dur a terme, però que haurien de reflexionar i
que els responsables del govern ho haurien d'haver previst, que no sap
ni com, ni perquè ni quan ho destinaran, ni res.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:
-

Que tota la ciutadania demana més seguretat i més implicació de la
Policia als actes i que està bé que es facin curses solidaries etc., però
que això implica un número d’hores extraordinàries tant de la Policia
Local com d’altres serveis com Brigada, Esports etc... que ha provocat
aquest increment en la quantitat global destinada a l’assignació de
gratificacions.

-

Que diversos grups han sol·licitat l’increment de la plantilla de la Policia
Local, però que encara que s’augmenti la plantilla, a la Policia Local hi ha
problemes estructurals i de calendari i que no és normal que tota la
plantilla faci les vacances d’estiu al juliol i l’agost i que s’hauria de fer
com a la majoria d’organitzacions i que poguessin fer-les de maig a
octubre, de manera que als mesos de juliol i agost només hi hagi mitja
plantilla.

-

Que altres mesures que es podrien prendre serien que en l’horari
habitual hi haguessin torns de reforç a la tarda, o que no cal que hi hagin
els mateixos efectius a les vuit del matí que a les vuit del vespre; fer un
regalament intern on es regulin la distribució de les hores extres; o amb
la situació d’atur que hi ha, donar més oportunitats a la gent, generant
més llocs de treball i reduint així les hores extraordinàries.

-

Que recorda que com que el calendari de la Policia Local es tanca al
febrer, encara són a temps d'estudiar-ho.

Joan Belda (SAeC) diu:
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-

Que no és que estiguin en contra de les hores extres, sinó que
consideren que les quantitats són excessives, que a més estan fent 300
hores quan el màxim addicional són 80 hores, que aquestes hores es fan
servir per serveis extraordinaris i creuen que haurien de ser serveis
ordinaris , com per exemple el Mercat d’Encants.

-

Que amb això hi ha un greuge comparatiu amb altres treballadors de la
casa, ja que els altres funcionaris en compte de cobrar hores extres, ho
compensen amb temps.

-

Que s’hagi augmentat la quantia d’hores extres demostra que hi ha una
voluntat que hi hagi més policia al carrer però una mala ordenació, i que
haurien de debatre sobre el plantejament de la Policia Local, sobre
l'optimització de les hores treballades, que potser amb una bona
planificació dels calendaris i una justificació del perquè es fan aquestes
hores, no caldria arribar a aquesta situació.

Pedro Sánchez (C's) manifesta:
-

Que en un principi pensaven votar en contra, però que amb la informació
que tenen, hi votaran a favor.

-

Que, de totes maneres, sí que exigiran una informació el més detallada
possible de les despeses de personal i un coneixement més detallat de
quan i de quina manera s’ha gastat aquesta partida.

Pedro Rivero (PSC) diu:
-

Que li sap molt greu els plantejaments que s’estan fent perquè, amb
excepcions, sembla que no visquin en el mateix poble.

-

Que tant a les comissions informatives com a les reunions que s’han fet
amb els grups municipals i amb les demandes que han fet els ciutadans,
n'hi ha una que s’ha fet una i altra vegada durant aquest últim any, i és
que augmenti la presència de la policia al carrer.

-

Que durant set anys s’han mantingut les hores extres i ha estat aquest
any la primera vegada que, per un seguit de circumstàncies, s’ha hagut
d’augmentar la dotació de la partida, que en vuit anys ha estat la
primera vegada que ha fallat la previsió.

-

Que el fet que es posin 100.000 € no vol dir que es gastin, que és una
previsió i d’aquí a final d’any es veurà realment el que es farà servir.
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-

Que es fa una previsió per alguns serveis, però surten urgències i
imprevistos com «manteros» al mercat d’encants, focus de conflictes en
un barri, el Beach Festival, etc., i que aquest Festival encara que s’han
pagat 4.358,90 € en hores extraordinàries, se n’han recaptat 102.868.

-

Que això només és un exemple que alguns serveis extraordinaris queden
coberts des d’un punt de vista econòmic, que no cal esquinçar-se les
vestidures, ja que no és una despesa tan espectacular i que, a més,
potser no es gastarà tota la partida.

-

Que potser millorant l’estructura de la Policia Local s’aconseguirien
millors resultats, però que això implica una denúncia del Conveni de
Policia Local i proposa que, de cara al 2017, tots i totes el denunciïn.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dotze (12) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2) i CDC (1)
Abstencions: vuit (8) – SaeC (3), MES (1), ERC (2) i PP (2)
7. Dictamen relatiu a la presentació del Projecte PECT Litoral Besòs:
Territori sostenible, en el marc de la convocatòria de la Generalitat
de Catalunya per a la selecció de projectes d’especialització i
competitivitat territorial
"Atesa l'Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases
reguladores i la convocatòria per a la selecció de projectes d'especialització i
competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa
operatiu FEDER de Catalunya 2014.
Atès que l'objectiu de la convocatòria és impulsar els projectes existents
impulsats pels agents per a la transformació econòmica del territori sobre la
base de la recerca, la innovació i la col·laboració públic-privada, tot
impulsant programes d'actuació que desenvolupin projectes de recerca,
desenvolupament i innovació (R+D+I) a partir de la detecció d'oportunitats.
Atès que l'estratègia Catalunya 2020 identifica sis àmbits d'actuació de les
polítiques públiques a Catalunya:
-

Ocupació i formació.
Cohesió social.
Innovació i coneixement.
Dinamisme empresarial.
Internacionalització.
Economia verda.
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Atès que en el programa RIS3CAT es troben 7 àmbits sectorials líders com a
elements que ha de literal la transformació:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alimentació.
Energies i recursos.
Sistemes industrials.
Indústries basades en el disseny.
Indústries relacionades amb la mobilitat sostenible.
Indústries de la salut.
Indústries culturals i basades en l'experiència.

Atès que Sant Adrià és una ciutat de forta tradició industrial formant una
continuïtat urbana amb els municipis de l'entorn, tot tenint una concentració
d'activitat mediambiental i energètica important a nivell metropolità.
Atès que el Desenvolupament del Campus Diagonal-Besòs implica treballar
en la recerca i transferència del coneixement essent un dels eixos
importants de l'estratègia Europa 2020, on la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) serà el referent acadèmic del Territori.
Atesa la importància d'impulsar vincles entre l'Ajuntament de Sant Adrià i
l'UPC, fet que suposarà una gran oportunitat per tal de dur a terme una
dinamització de la ciutat a diferents nivells, i l'establiment de projectes de
col·laboració de forma conjunta, que facilitaran l'establiment de sinergies
entre els grups de recerca de la Universitat, el teixit empresarial del
municipi i la societat civil de la ciutat.
Atès que de les reunions realitzades entre l'Ajuntament de Sant Adrià,
l'Ajuntament de Badalona, l'UPC, el Consorci del Besòs i la Fundació b_TEC
s'ha considerat oportú realitzar un PECT per fomentar la consolidació de
treballs conjunts on tots actuarien com a socis en el desenvolupament del
projecte.
Atès que s’ha d’explorar un nou model de desenvolupament territorial
prioritzant les dimensions socials, ambientals i humanes.
Atès que el projecte PECT Litoral Besòs: Territori sostenible pretén ser el
referent innovador del territori en el desenvolupament sostenible de ciutats
metropolitanes en un entorn fluvial i litoral a Catalunya desenvolupant i
experimentant mecanismes innovadors per al desenvolupament sostenible
en un entorn urbà metropolità altament densificat.
Atès que per a la presentació del projecte PECT Litoral Besòs: Territori
sostenible es fa imprescindible la figura d'entitat representant com a
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responsable únic de la interlocució que només pot ser ajuntament, consell
comarcal o diputació provincial.
Ateses les anteriors consideracions,
aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció dels
següents
ACORDS:
1. Presentar el projecte “PECT Litoral Besòs: Territori sostenible” a la
convocatòria realitzada per la Generalitat de Catalunya que finalitza el 5
de setembre de 2016, amb el qual l'Ajuntament de Sant Adrià realitzaria
una despesa màxima entre 2014 i 2020 de 900.000 €.
2. La designació de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs com a entitat
representant i única interlocutora en el desenvolupament del projecte."
Defensa el dictamen l'alcalde i vol agrair el treball que ha fet José Antonio
Rubio que porta mesos darrera d’aquest projecte.
Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que creu que és una gran oportunitat de dinamització de la ciutat a
diferents nivells: empreses, ciutadania, entitats, universitat i desitja que
sigui el projecte guanyador perquè Sant Adrià s’ho mereix.

S'aprova per unanimitat.
TERRITORI
L'alcalde diu que aquest punt es votarà per separat.
8. Dictamen relatiu a donar nom a un carrer i a una plaça, i a
canviar el nom d’una parada del tramvia
"La Comissió de Nomenclàtor, reunida el 14 de juliol, va proposar donar el
nom de la Sra. “Maria Àngels Rosell Simplicio” a la plaça del davant del futur
CAP de la Mina, canviar el nom de la parada del tramvia “Can Llimas” pel
nom “Campus Diagonal-Besòs i donar el nom de “passeig de les Tres
Xemeneies” al carrer central del Campus Univesitari.
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Donat que la funció d’aquesta comissió és l’estudi, regulació i proposta dels
noms dels carrers de la nostra ciutat.
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
1. Donar el nom de la Sra. “Maria Àngels Rosell Simplicio” a la plaça del
davant del futur CAP de la Mina, a proposta del Consell Municipal de les
Dones.
2. Canviar el nom de la parada del tramvia de “Can Llimas” pel nom
“Campus Diagonal-Besòs”, a proposta de l'ATM.
3. Donar el nom de “passeig de les Tres Xemeneies” al carrer central del
Campus Universitari."
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
Plaça de Maria Àngels Rosell Simplicio
Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que celebra aquesta iniciativa del Consell Municipal de les Dones.

-

Que és molt encertat el fet de reivindica-ho dins dels projecte “ carrers
amb noms de dona”.

-

Que hi va haver un moment molt important a la ciutat, en plena
transformació del barri de la Mina i a la Catalana, on es va fer visible tots
els noms de dones.

-

Que qui millor que sigui M. Àngels Rosell una referent local i que defensa
amb molt d'orgull aquesta proposta, sobretot com a dones que han
conegut la feina de M. Àngels Rosell.

-

Que el projecte de noms de dones era per fer visible i justícia les dones
al llarg de la història tot el treball que han fet. Que en això M. Àngels
Rosell hi va contribuir també com a dona, fent visible la seva història
local a Sant Adrià.

Per acabar demana un aplaudiment per a M. Àngels Rosell.
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L'alcalde dóna les gràcies a tots els que hi votaran a favor. Que era un tros
de pa, era una dona compromesa tota la vida amb els seus valors i amb
tota allò que creia.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) i CDC (1)
Abstencions: dues (2) - PP
Parada del tramvia Campus Diagonal-Besòs
S'aprova per unanimitat.
Passeig de les Tres Xemeneies
Antoni Vélez (ERC) manifesta:
-

Que a la Comissió del Nomenclàtor ja es van queixar que haguessin de
decidir el nom d'un passeig sense temps previ per poder pensar en
possibles alternatives.

-

Que no és que no els agradi el nom, sinó que aquest passeig no està a
les tres xemeneies, i perquè esperen que algun dia hi hagi un barri que
es digui front litoral, on llavors sí que hi haurà un eix central que porti a
les tres xemeneies, ja que el terme passeig indica que el seu inici o el
seu acabament hi ha d'haver l’element físic que li dóna nom i que per
això veuen més adequat aquest nom per l’altra banda del riu.

-

Que no comparteixen l’argument que aquest passeig és la perllongació
visual de les tres xemeneies, perquè en el pla urbanístic de la zona es
preveu que hi hagi un edifici prou gran perquè no hi hagi aquesta
visualització.

Francisco Navarro (C's) diu que hi votaran a favor, però que opinen com ERC
i que a la Comissió de Nomenclàtor els haurien de donar les diferents
opcions per poder estudiar-les.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1)
i CDC (1)
Abstencions: quatre (4) – ERC (2) i PP (2)
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HISENDA I RECURSOS GENERALS
9. Dictamen relatiu a l’expedient de modificació de crèdits núm. 24
del pressupost de 2016
"Examinada la necessitat de tramitar expedient de modificació de crèdits al
vigent Pressupost prorrogat mitjançant la concessió de suplements de
crèdits finançats amb baixes per anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c)
del RD 500/90, de 20 d’abril, atès l’informe favorable de la Intervenció de
Fons, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
del següent:
ACORD:
1. Aprovar la modificació de crèdits núm. 24 del Pressupost de 2016, per
concessió de suplements de crèdits finançats amb baixa per anul·lació,
segons autoritza l’article 36.1 c) del RD 500/90, de 20 d’abril, sent
l’estat de modificacions el següent:
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
Partida pressupostària

Denominació

Import

106

1300

62301

Maquinària i inst, tècniques

5.570,00

105

1500

22799

Altres treballs exc. subsidiàries

171.000,00

106

1532

22199

Subministrament materials

111.000,00

106

1600

21000

Manteniment infraestructures

106.300,00

106

1650

22199

Subministrament materials

67.000,00

106

1710

22706

Treballs tècnics

86.350,00

103

2310

22699

Altres despeses diverses

18.900,00

103

2310

48002

Ajuts atenció individualitzada

20.000,00

103

2410

22609

Activitats culturals i esport

5.900,00

101

3230

22699

Altres despeses diverses

6.000,00

104

3371

22199

Subministrament materials

11.000,00

104

3380

22609

Activitats culturals i esport

40.000,00

104

3410

22609

Activitats culturals i esport

35.000,00

104

3410

48012

A inst promoció esport

28.650,00
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105

4312

22199

Subministrament materials

172.000,00

102

9200

22112

Material elèctric i electrònic

20.000,00

102

9200

62600

Equips procés informàtic

45.000,00

SUBTOTAL DESPESES EN MÉS

949.970,00

ESTAT DE DESPESES
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Concepte
pressupostari
106 1532

Projecte

Concepte

61900

Import
949.670,00

Altres inversions

TOTAL DESPESES EN MENYS

949.670,00

RESUM PER ARTICLES
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Article 22 ...........................
Article 48 ...........................
Article 62 ...........................

684.020,00
200.650,00
65.000,00

TOTAL DESPESES EN MÉS ....................

949.670,00

EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Art. 61 .............................

949.670,00

TOTAL DESPESES EN MENYS...............

949.670,00

2. Modificar la base 28 de despeses plurianuals del pressupost de 2016, i
aprovar que el cànon ingressat al pressuposto de 2016 per la concessió
adjudicada a Mercadona del supermercat del Mercat Municipal, per
import de 4.000.000 € que es recull al pressupost de 2016 com a un
ingrés extraordinari del pressupost, es destini: a) per un import de
2.000.000 € a la amortització avançada del crèdit pont de 3.700.000 €;
b) per un import de 300.330 € a inversions a determinar i a aprovar per
l’Ajuntament durant l’exercici 2016, recollint-se en principi aquesta
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quantitat a l’aplicació pressupostària 106.1532.61900 “Altres inversions
de Reposició en Infraestructures i Béns destinats a l’Ús General”, i que
podrà ser objecte d’aplicació mitjançant les corresponents modificacions
de crèdit a les aplicacions pressupostàries que aprovi l’Ajuntament
d’acord amb les inversions concretes que s’aprovin realitzar; c) per un
import de 949.670 € a les despeses que es recullin a la present
modificació de crèdit núm. 24 del pressupost de 2016 i d’acord amb les
justificacions i el que s’indica a l’expedient. d) per l’import restant de
750.000 € a superàvit entre el pressupost d’ingressos i de despeses de
2016, i aquest superàvit es destinarà a les finalitats d’atendre al
pagament a proveïdors dintre dels terminis assenyalats per la legislació,
a què l’Ajuntament pugui complir amb el termini mig de pagament
establert a la llei, a sufragar el dèficit de tresoreria que té l’Ajuntament i
que es puguin atendre en termini i forma a les obligacions municipals, i
sufragar el possible dèficit o romanent de tresoreria negatiu que es pugui
deduir de la liquidació del pressupost de 2016. El quadre descriptiu seria
el següent:

Pressupost anya 2016
Económica

Ingressos :
Proyecto

55002

Concepte
Concessions adves Nou Mercat Munpal
Total

Pressupost anya 2016
Programa

Económica

106

1532

61900

Relació aplicacions Exp. Modificació crèdit 24/2016
0110

4.000.000,00

Despeses :

Orgánica

102

Import
4.000.000,00

91301

Conceptes de l'expedient Modificació de crèdit 24/2016

Import

Altres Invers Reposic. Infraest i Bés Ús Gral.

300.330,00

Conceptes de l'expedient Modificació de crèdit 24/2016
Amortització prestecs sector privat

949.670,00
2.000.000,00
750.000,00

Tesorería - Superavit
Total

4.000.000,00

3. Exposar al públic el present acord durant quinze dies hàbils, previ anunci
al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’edictes de la Corporació,
conforme al previst a l’article 177,2 del RDL 2/2004, de 5 de març, que
aprova el TR de la LRHL
4. En el supòsit que no es presentin reclamacions contra aquest acord
durant el període d’exposició pública, aquest s’entendrà definitiu sense
necessitat d’un nou acord."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
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Jesús A. García (PP) diu:
-

Que su voto es en contra, tal y como hicieron en el Pleno de
presupuestos, ya que lo consideraron poco creíble y que, como se puede
observar ahora, estaban en lo cierto y que algunos grupos políticos han
tenido que decir adiós a lo prometido.

-

Que como no han buscado sus votos, porque no los necesitan, no los
han mareado cosa que ya les parece bien.

-

Que les queda claro que esta maniobra con los presupuestos obedece a
apaciguar el patio para no arriesgarse a parecer el ejército de Pancho
Villa.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que no hi està d'acord i igual que van fer en el Ple de pressupostos
s'abstindrà.

-

Que va tenir una reunió amb l'alcalde i, en principi, no li va semblar
malament, però que volia saber el nom de canvi de partides.

-

Que el que demanava era saber la consignació de les partides amb nom i
cognoms, perquè no passessin coses com les d'avui.

-

Que el 1.250.000€, dels quals 250 estaven destinats a una cosa, ho han
canviat, i per això volien que estigués consignat perquè no passés això.

-

Que, a part de la reunió que van tenir amb l'alcalde, els hagués agradat
alguna cosa més, perquè no és normal que hi hagi una modificació de
crèdits d'aquesta magnitud en pràcticament una setmana, amb tot el
volum econòmic que hi ha, per això li han fet replantejar-se el tema.

-

Que quan hi ha aquests tipus de modificacions s'han de mirar els
informes tècnics, i de l'interventor però que són molt “d'estar per casa”
perquè un expedient així necessita un expedient en condicions.

-

Que hi ha hagut partides com la de treballs subsidiaris que no ha sabut
que eren d'ADIF fins que no ho ha dit el regidor d'Hisenda. Que la
partida de mobiliari urbà és el solar de Trajana, que el seu grup ja va
presentar una instància i vol creure l'expedient esta iniciat. Que en la de
manteniment i treballs d'aigües freàtiques de la Rambleta, la petició
tècnica parla de 106.300€, però que si sumen la petició que fan en global
els tècnics li falten 300.000 € per tot el que l'equip de govern ha
proposat. Que l'informe tècnic diu: “muy urgentes, parcialmente

25.07.2016

37

urgente, relativamente urgent, urgent. Que la de subministraments de
bombetes de l'enllumenat públic que en aquesta partida també hi anava
els llums de Nadal de tota la ciutat, però que ella no ho ha trobat. Que a
part dels parcs infantils, hi havia més peticions i que voldria que es
recollís, que és una proposta que es va dir que es faria en el primer
moment que es pogués, que són els gronxadors adaptats per a nens
amb discapacitats, que aquests temes no són tan difícils i són de justícia.
-

Que hi ha 18.000 € pels horts urbans i que ha sabut que a la Mina els
volen atorgar a entitats del barri, però que si el que volen és que el barri
es normalitzi, no l'han de tractar de manera diferent, han de ser igual
que la resta de la ciutat, i que la convocatòria sigui publica, que la Mina
no ha de ser diferent, que qui la fa diferent són ells mateixos i això no és
normal. Que no s'avergonyeix de dir-ho avui aquí, que els veïns han de
ser igual que la resta, sinó mai s'aconseguirà res. Que li agradaria saber
perquè volen atorgar els horts urbans a les entitats, que ja sap que és
un barri singular però que si volen normalitzar han de tractar-los igual
que a la resta del municipi, perquè si no voldrà dir que parlen d'una altra
cosa i aleshores el seu grup ho denunciarà.

-

Que li agradaria saber quins són els projectes de programes d'educació
social i quina entitat els gestionarà.

-

Que no es posicionarà en contra de l'Escola Bressol, però que vol una
altra cosa que és la igualtat i l'equitat. Que li sembla bé que l'escola
necessiti un reforç de 6.000 €, però pregunta si només és l'escola
bressol i que voldria saber quants nens hi ha becats, quin és l'índex de
pobresa de veritat. Que possiblement hi haurà altres nens del municipi
que tinguin aquestes mancances i es trobin en la mateixa situació.

-

Que sobre els casals infantils li ha cridat l'atenció els 11.000 € per
campanyes d'oci, que ella creia que eren destinats a campanyes de
salut, d'aliments, d'higiene, de convivència, de participació, etc., però va
veure que era per suport a entitats gestores de casals, Creu Roja festa
de casals, neteja de les festes dels casals, animació de les festes dels
casals i samarretes de casal d'estiu.

-

Que hi ha una suplementació de 40.000 € per a la Festa Major, però que
no ja sap si ha han començat a fer les gestions necessàries, i li agradaria
saber de què parlen, quines empreses han participat, etc.

-

Que sobre les activitats culturals i esportives, de 28.650€ i 35.000€, li
agradaria saber quines són les institucions, quins clubs, a quines entitats
esportives o instal.lacions esportives de la ciutat aniran destinats aquests
recursos i, sobretot, concurrència pública.

25.07.2016

38

-

Que el subministrament de material de 172.000€, enderroc de la carpa
del mercat provisional, que ja en el seu moment, que quan es va fer la
licitació això havia d'anar implícit, perquè ara és una despesa més. Que
segons l'informe de l'interventor, aquesta despesa es revertirà amb
quotes del concessionaris que han de pagar amb els seus cànons a
l'Ajuntament, però que el cànon està tancat, i no sap si els paradistes
saben que això revertirà sobre ells.

-

Que també hi ha un augment en la neteja de 6.000€, que són 54.000€
anuals i que estaria bé saber-ho.

-

Que tots aquests temes s'haguessin pogut anar parlant durant tots
aquestes mesos i no trobar-s'ho ara de cop i volta, i sense haver-ne
informat.

-

Que no ha trobat la justificació tècnica sobre l'augment de partides de
serveis informàtics.

-

Que per acabar diu que “antes de fraile fui monaguillo”.

Pedro Sánchez (C's) diu:
-

Que el seu vot favorable no és un “canvi de cromos.” Que al seu
programa duien un seguit de punts amb els quals han insistit, com la
pacificació del trànsit al barri de la Catalana, i que , en veure que no s'hi
incloïa, van insistir perquè hi constés. Que si aquest moviment de diners
hagués suposat una afectació respecte a les quantitats compromeses per
a poliesportius, llavors la proposta no hauria comptat amb el seu suport.

Pedro Rivero (PSC) respon:
-

Que agraeix les paraules Pedro Sánchez, ja que no hi ha joc de trilers ni
res semblant, sinó que hi ha la resolució de tancar els compromisos
adoptats.

-

Que no és casualitat que els grups que en el seu moment van aprovar
els pressupostos i que van ser els que els van treballar conjuntament
amb ells, siguin els que entenguin aquests moviments.

-

Que qui no ho ha entès és aquell que no els va treballar, qui no es va
interessar, qui no hi va dedicar més de deu minuts als pressupostos.

-

Que dins de l’expedient hi ha la memòria justificativa de modificació de
crèdits on es detallen un a un a què es dedicaran aquests diners.
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-

Que en els parcs infantils, uns diners van al manteniment i millora, i una
part és per als gronxadors per discapacitats, però que com sap Isabel
Marcuello a nivell pressupostari no es detalla tant.

-

Que respecte a les aigües freàtiques, si hagués de fer cas a totes les
demandes dels tècnics, el pressupost de l’Ajuntament en comptes de ser
de 30 milions hauria de ser de 90. Que una de les obligacions de qui
gestiona el pressupost és valorar la urgència i necessitats de les
diferents peticions. Que s’ha assignat aquesta quantitat perquè cobreixi
la reparació urgent que s’ha de realitzar del sistema de motor i quan es
pugui es farà la resta.

-

Que, pel que fa als casals, totes les activitats infantils estan subjectes a
unes despeses, les entitats els demanen ajuda econòmica o material
(tarimes, neteja ...) i es cobreix com bonament poden.

-

Que referent al cànons del mercat, fins al maig-juny era el cànon que
s'aplicava a l’antic mercat i que després es va passar per ple el nou
cànon.

Isabel Marcuello (PSC) pregunta si és cànon o taxa.
L'interventor li respon que és taxa.
Pedro Rivero (PSC) continua i diu:
-

Que la taxa del mercat nou és superior al del provisional, de manera que
a partir del 2 de juny els ingressos no eren els previstos per una taxa
inferior sinó que seran ingressos superiors, que això vol dir que sí que
tindran més despeses però també tindran més ingressos i això
repercutirà en un augment dels ingressos del mercat. Que això és el que
diu l'informe.

-

Que d’informàtica va quedar pendent en el pressupost dotar una partida
perquè no hi havia diners i es va acordar que s’inclouria quan hi hagués
ingressos del mercat.

-

Que també n'hi ha una per per material i suport a Radio La Mina, cosa
que s'explica a la memòria informativa que hi ha a l’expedient.

-

Que s’han fet molt poques transferències d’aquest tipus i que aquesta
s’ha passat per una sola raó, i és que amb l’ingrés de Mercadona i amb
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l’amortització que s’ha de fer ara, era aconsellable fer-ho tot ara en bloc i
que s'entengués..
-

Que si hi ha algun detall que no entén o que no coneix, està bé que ho
comenti, però que en aquest cas les peticions dels tècnics són
indicacions i que és la seva obligació separar les que són urgents i les
que són elements compromesos en Ple o amb altres grups polítics.

Isabel Marcuello (PSC) diu:
-

Que li crida l'atenció tal i com estan les propostes que fan els tècnics i
que després hauran de validar els polítics.

-

Que sobre els gronxadors, ho va preguntar directament a l'alcalde i no li
va contestar i que si ho hagués preguntat a Pedro Rivero potser s'hagués
pogut estalviar la pregunta.

-

Que sobre els regidors que no han volgut participar, ella ja sap que per
l'equip de govern el seu vot no és important, no els interessa. Que ella
buscaria un altre tipus de consens per poder aprovar-ho per unanimitat.
Que per a ella tant important és el que en té 3 com el que en té 4, que
sempre ho ha demostrat, estant dins i fora del govern, que sempre ha
buscat el consens.

-

Que no li permet que li digui que en deu minuts ha passat dels
pressupostos.

-

Que en diverses ocasions el va trucar perquè l'atengués, perquè el
treball de l'oposició és aquesta de fer propostes, les concedeixi o no
l'equip de govern, i que sinó busquen d'altres grups polítics perquè les
seves també puguin sortir, que això no és nou. Que si no vol comptar
amb el grup de MES és el seu problema, ella ho continuarà intentant les
vegades que calgui, que continuarà trucant a la seva porta, que si no ha
volgut asseure's amb ella ja sabrà perquè ho ha fet.

-

Que no desconfia de res ni de ningú, que tot el que argumenta és allò
que en comissió informativa no ha pogut preguntar.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: disset (17) – PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), ERC
(2) i CDC (1)
Abstencions: una (1) - MES
Vots en contra: dos (2) - PP
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10. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
11. Precs i preguntes
Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que s'haurien de posar d'acord amb el nom del carrer Ricart que
s’anomena de dues maneres diferents.

-

Que vol saber qui va decidir posar la paradeta a la plaça del Mercat
davant l’avinguda de Catalunya i qui va dissenyar el mòdul que queda al
mig com un bolet, perquè només sent crítiques i creu que es podria
buscar un emplaçament una mica més adequat.

-

Que fa més de dos anys que estan darrere del concurs de la neteja i que
fora bo que donessin unes dates previsibles per quan es podrà treure el
concurs perquè això lliga amb unes queixes amb relació a la neteja i
seria bo que sortís quan abans millor el concurs, perquè amb la
concurrència de diverses empreses podran veure si alguna ofereix un
servei millor i que aquestes queixes de la neteja han estat respostes
adequadament per la regidoria.

L’alcalde li contesta que el concurs ja se l’ha mirat el tècnic, intervenció i ara
està a contractació i creu que entre setembre i octubre ja podrà sortir.
Rubèn Arenas (ERC), abans de començar amb les preguntes, diu que
proposarà a la Junta de Portaveus que es regulin els temps perquè no
creuen que sigui just que una regidora faci una exposició de 25 minuts
mentre que la resta fa un esforç de contenció.
-

Que els veïns detecten moltes plagues de cuques, rates en diversos
punts de la ciutat, i volen saber si l’equip de govern ho sap i si s’està
fent alguna cosa.

-

Que els agradaria saber si hi ha una data aproximada per a
l’enderrocament del mercat provisional.

Antoni Vélez (ERC) diu:
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-

Que vol saber si l¡equip de govern té coneixement d’antics elements de
mobiliari urbà, per exemple, papereres que potser en un acte vandàlic
les han llençat a terra, s’ha retirat l’element però ha quedat la fixació al
terra, que també ho han detectat en senyals i creu que poden ser
extremadament perilloses sobretot a la nit.

-

Que estaria bé posar un senyal vertical en el pas de vianants de davant
la porta de l’Ajuntament, perquè hi hagi una mica més de seguretat que
és força perillós.

-

Que sobre el nom del carrer Ricart, ells ja ho van exposar en les dues
darreres comissions de Nomenclàtor i va suscitar un discussió de prop
d’una hora llarga sobre si era Ricart o Ricard, i ells proposen posar-lo en
t perquè amb d hi ha moltes menys plaques i seria més fàcil canviar-les.

Ruth Soto (PSC) diu que tenen encarregat el projecte d’enderroc del mercat
provisional a l’Àrea Metropolitana des del mes de maig però que encara no
l’han fet arribar. Que sobre les plagues estant fent un continu seguiment i
actuació pels barris, que l’últim que es fa fer va ser el dimarts passat al
barri de Sant Adrià Nord i fa dues setmanes es va fer a la Mina i a Sant Joan
Baptista.
Isabel Marcuello (MES) diu que amb el nou ROM ja ho podran fer, però que
en els llocs on no tingui espai per debatre perquè no té la informació
intentarà dir-ho i que no és Rubèn Arenas qui li ha de dir sinó l’alcalde, però
que no obstant això, li agraeix la menció, i que el seu company Antoni Vélez
ha dit que es van estar una hora discutint si Ricart va amb t o amb d.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que han començat les obres de la pista esportiva el carrer Olímpic i
Lleida i que creu que porten tres setmanes aturades.

Ruth Soto (PSC) li contesta que només falta la pintura i les cistelles i que en
aquestes tres setmanes hi ha hagut actes vandàlics que han trencat la porta
i que s’ha exigit a l’empresa que ho acabi.
Joan Belda (SAeC) diu:
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-

Que fa un any es va aprovar una moció per demanar que les invitacions
a espectacles públics fossin distribuïdes entre la ciutadania, que enguany
enlloc de rebre quatre entrades n’han rebut sis, i volen saber perquè no
s’ha dut a terme el compliment dels acords de la moció, quin ha estat un
nombre exacte d’entrades que ha rebut el consistori, com han estat
distribuïdes i quins ingressos i despeses directes i indirectes dels
esdeveniments d’enguany.

-

Que sobre els actes multitudinaris, creuen que estaria molt bé
desenvolupar un protocol d’actuació amb la policia local i els mossos
d’esquadra sobre l’assetjament sexual en aquests esdeveniments .

Marc Alloza (SAeC) diu:
-

Que en l’expedient de modificació de crèdits s’ha presentat una memòria
econòmica, creu que seria una bona praxis que s’adoptés també amb els
pressupostos, que sap que és una feinada però que és força aclaridor
saber on va cada partida.

-

Que el mes passat van prendre l’acord per fer l’inventari dels solars i el
seu aprofitament i volien saber si s’havia començat a tirar endavant. Que
pel que fa als solars que hi havia al voltant del CAP de la Mina es va
arribar al compromís que es netejarien per evitar punts que no siguin
alternatius a la sala de venopunció.

L’alcalde contesta:
-

Que, sobre les invitacions, l’Ajuntament va rebre 40 invitacions i
aquestes van passar a Joventut perquè les sortegessin a l’edifici Polydor,
que cada regidor en va rebre dues amb les quals decideix què fer amb
aquestes.

Ruth Soto (PSC) respon:
-

Que sobre els ingressos surten de la taxa d’activitats i la taxa del cànon i
dels ingressos que venen pagant un euro per persona i dels ingressos
que van a les entitats socials.

-

Que el nom del carrer Ricart ho portaran a la següent Comissió de
Nomenclàtor.

Pedro Sánchez (C’s) diu que al maig van fer una pregunta a la Comissió
Informativa sobre si s’havia fet alguna cosa en referència a la moció que es
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va aprovar al gener que l’Ajuntament fes una regulació pròpia del tanatori i
a dia d’avui no han rebut cap resposta.
Ruth Soto (PSC) respon que sobre el reglament de la policia mortuòria no es
podrà fer fins que no es doni l’activitat del tanatori – crematori.
Que els solars que hi ha als voltants del CAP de la Mina ja han començat a
arreglar-los.
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22 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 accidental, tots els
assistents. Certifico.

