Sant Adrià de Besòs, 18 d’octubre de 2016
Essent les vuit hores i trenta minuts, a la sala de sessions, es constitueixen,
en primera convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan Callau Bartolí,
per tal de dur a terme la sessió extraordinària assenyalada per al dia d’avui,
els membres del Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per
mi el sotasignat secretari 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
Marc Alloza Quesada
Gregorio Camacho Alcalde
Isabel Marcuello García
Rubèn Arenas Garcia
Antoni Vélez Barajas
Jesús A. Gacía Bragado
Xavier Soley Manuel
Josefa López Navarrete

S'han excusat d'assistir-hi Basilio Perona Cortés, Gregorio Belmonte Ferrer i
Andreu Marín Muñoz.
Vist que s’ha assolit la majoria absoluta del nombre de membres del Ple de
l’Ajuntament, el president obre la sessió.
ALCALDIA
1. Proposta relativa a la modificació dels membres de les comissions
informatives
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"El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 25 de gener de 2016, va
prendre coneixement de la renúncia del regidor Juan Vizcaíno Alonso.
En data de 26 de setembre de 2016, va prendre possessió del càrrec Josefa
López Navarrete en substitució de Juan Vizcaíno Casas
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 30 de juny de 2015 va aprovar
la creació i composició de les àrees i comissions informatives i a causa
d'aquests canvis s'han de modificar.
PROPOSTA
Per tant, proposo que el Ple de l'Ajuntament adopti el següent
ACORD:
Modificar la composició de les comissions informatives que quedaran de la
manera següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA
President:

Joan Callau Bartolí (titular del grup PSC)

Vocals:

Filomena Cañete Carrillo (suplent 1r)
Pedro Rivero Hidalgo (suplent 2n)
Juan Carlos Ramos Sánchez (suplent 3r)
Ruth Soto García (suplent 4t)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 5è)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Joan Josep Belda Montes (titular del grup Sant Adrià en Comú)
Marc Alloza Quesada (suplent 1r)
Basilio Perona Cortés (suplent 2n)
Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Camacho Alcalde (suplent 1r)
Isabel Marcuello García (titular del grup MES)
Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)
Josefa López Navarrete (regidora no adscrita)

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RECURSOS GENERALS
President:

Pedro Rivero Hidalgo (titular del grup PSC)

Vocals:

Filomena Cañete Carrillo (suplent 1r)
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Juan Carlos Ramos Sánchez (suplent 2n)
Ruth Soto García (suplent 3r)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 4t)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Marc Alloza Quesada (titular del grup de Sant Adrià en Comú)
Joan Josep Belda Montes (suplent 1r)
Basilio Perona Cortés (suplent 2n)
Gregorio Camacho Alcalde (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Belmonte Ferrer (suplent 1r)
Isabel Marcuello García (titular grup MES)
Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)
Josefa López Navarrete (regidora no adscrita)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Presidenta:

Filomena Cañete Carrillo (titular del grup PSC)

Vocals:

Pedro Rivero Hidalgo (suplent 1r)
Juan Carlos Ramos Sánchez (suplent 2n)
Ruth Soto García (suplent 3r)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 4t)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Basilio Perona Cortés (titular del grup Sant Adrià en Comú)
Marc Alloza Quesada (suplent 1r)
Joan Josep Belda Montes (suplent 2n)
Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Camacho Alcalde (suplent 1r)
Isabel Marcuello García (titular del grup MES)
Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)
Josefa López Navarrete (regidora no adscrita)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA I SERVEIS A LA PERSONA
President:

Juan Carlos Ramos Sánchez (titular del grup PSC)

Vocals:

Ruth Soto García (suplent 1r)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 2n)
Filomena Cañete Carrillo (suplent 3r)
Pedro Rivero Hidalgo (suplent 4t)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
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Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Joan Josep Belda Montes (titular del grup Sant Adrià en Comú)
Basilio Perona Cortés (suplent 1r)
Marc Alloza Quesada (suplent 2n)
Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Camacho Alcalde (suplent 1r)
Isabel Marcuello García (titular del grup MES)
Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)
Josefa López Navarrete (regidora no adscrita)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
Presidenta:

Ruth Soto García (titular del grup PSC)

Vocals:

José Luis Martínez Cardoso (suplent 1r)
Juan Carlos Ramos Sánchez (suplent 2n)
Filomena Cañete Carrillo (suplent 3r)
Pedro Rivero Hidalgo (suplent 4t)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Marc Alloza Quesada (titular del grup de Sant Adrià en Comú)
Basilio Perona Cortés (suplent 1r)
Joan Josep Belda Montes (suplent 2n)
Gregorio Camacho Alcalde (titular ICV-EUiA)
Gregorio Belmonte Ferrer (suplent 1r)
Isabel Marcuello García (titular del grup MES)
Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)
Josefa López Navarrete (regidora no adscrita)

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ESPAI PÚBLIC, CONVIVÈNCIA I CIVISME
President:

José Luis Martínez Cardoso (titular del grup PSC)

Vocals:

Ruth Soto García (suplent 1r)
Juan Carlos Ramos Sánchez (suplent 2n)
Filomena Cañete Carrillo (suplent 3r)
Pedro Rivero Hidalgo (suplent 4t)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Basilio Perona Cortés (titular del grup Sant Adrià en Comú)
Joan Josep Belda Montes (suplent 1r)
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Marc Alloza Quesada (suplent 2n)
Gregorio Camacho Alcalde (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Belmonte Ferrer (suplent 1r)
Isabel Marcuello García (titular del grup MES)
Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)
Josefa López Navarrete (regidora no adscrita)
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Examen i informe dels comptes generals de la corporació, juntament amb els
justificants i antecedents.
President:

Pedro Rivero Hidalgo (titular del grup PSC)

Vocals:

Filomena Cañete Carrillo (suplent 1r)
Juan Carlos Ramos Sanchez (suplent 2n)
Ruth Soto García (suplent 3r)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 4t)
Óscar Marjalizo Hernández (titular del grup de Ciutadans)
Marc Alloza Quesada (titular del grup del grup Sant Adrià en Comú)
Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)
Isabel Marcuello García (titular del grup de MES)
Antoni Vélez Barajas (titular del grup d'ERC)
Andreu Marín Muñoz (titular del grup del PP)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)
Josefa López Navarrete (regidora no adscrita)

COMISSIÓ ESPECIAL D’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES
President:

Joan Callau Bartolí

Vicepresident:

Ruth Soto Garcia (PSC)

Vocals:

Pedro Rivero Hidalgo (PSC)
Filomena Cañete Carrillo (PSC)
Juan Carlos Ramos Sánchez (PSC)
José Luis Martínez Cardoso (PSC)
Francisco Navarro Castellón (Ciutadans)
Marc Alloza Quesada (Sant Adrià en Comú)
Gregorio Camacho Alcalde (ICV-EUiA)
Isabel Marcuello García (MES)
Rubèn Arenas Garcia (ERC)
Jesús A. García Bragado (PP)
Xavier Soley Manuel (CiU)
Josefa López Navarrete (regidora no adscrita)"

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
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Vots a favor: setze (16) – PSC (6), C’s (3), SAeC (2), ICV-EUiA (1), ERC
(1), PP (1), CDC (1) i Josefa López, regidora no adscrita (1)
Abstencions: una (1) - MES
HISENDA I RECURSOS GENERALS
2. Dictamen relatiu a l’aprovació dels plecs de clàusules
administratives i tècniques que han de regir la licitació de la
prestació dels serveis de neteja viària, i recollida i transport de
residus sòlids urbans
"Vistos els Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han
de regir la licitació per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de la
prestació dels serveis de neteja viària i recollida i transport de residus sòlids
urbans al municipi de Sant Adrià de Besòs, pels imports màxims anuals a la
baixa que es determinen en el següent quadre:
ANY

RSU SENSE IVA RSU AMB IVA

NV SENSE IVA NV AMB IVA

TOTAL SENSE IVA IMPORT IVA

TOTAL AMB IVA

2017

1.074.175,07 € 1.299.751,84 € 1.622.359,91 € 1.963.055,49 €

2.696.534,98 €

566.272,35 €

3.262.807,33 €

2018

1.088.523,61 € 1.317.113,57 € 1.647.241,98 € 1.993.162,79 €

2.735.765,59 €

574.510,77 €

3.310.276,36 €

2019

1.103.095,56 € 1.334.745,63 € 1.672.528,62 € 2.023.759,63 €

2.775.624,18 €

582.881,08 €

3.358.505,26 €

2020

1.117.894,50 € 1.352.652,34 € 1.698.226,50 € 2.054.854,06 €

2.816.120,99 €

591.385,41 €

3.407.506,40 €

2021

1.132.924,03 € 1.370.838,08 € 1.724.342,36 € 2.086.454,25 €

2.857.266,39 €

600.025,94 €

3.457.292,33 €

2022

1.148.187,87 € 1.389.307,32 € 1.750.883,10 € 2.118.568,55 €

2.899.070,97 €

608.804,90 €

3.507.875,87 €

TOTAL

6.664.800,64 € 8.064.408,78 € 10.115.582,45 € 12.239.854,77 €

16.780.383,10 € 3.523.880,45 €

20.304.263,55 €

Atès que aquest té despeses de caràcter plurianual i que, per tant,
l’adjudicació del contracte, en les seves diferents anualitats, quedarà
sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient
per finançar les obligacions derivades del contracte als exercicis
pressupostaris corresponents, estant previst que les partides del pressupost
siguin les següents, en funció del servei a prestar:
-

Recollida i transport de residus sòlids urbans: 106.1621.22700.
Neteja viària: 106.1630.22700.

De conformitat amb el que preveuen els articles 10 i 115 del text refós de la
Llei de contractes del sector públic; 273 i concordats del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i el Plec de clàusules administratives generals aprovat en l’acord
plenari de 26 de febrer de 2010.
Per tant, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents
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ACORDS:
1. Aprovar l’expedient de contractació corresponent número 1730/2016 i
els Plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la
licitació de la prestació dels serveis de neteja viària i recollida i transport
de residus sòlids urbans al municipi de Sant Adrià de Besòs, pels imports
màxims anuals a la baixa que es determinen en el següent quadre:
ANY

RSU SENSE IVA RSU AMB IVA

NV SENSE IVA NV AMB IVA

TOTAL SENSE IVA IMPORT IVA

TOTAL AMB IVA

2017

1.074.175,07 € 1.299.751,84 € 1.622.359,91 € 1.963.055,49 €

2.696.534,98 €

566.272,35 €

3.262.807,33 €

2018

1.088.523,61 € 1.317.113,57 € 1.647.241,98 € 1.993.162,79 €

2.735.765,59 €

574.510,77 €

3.310.276,36 €

2019

1.103.095,56 € 1.334.745,63 € 1.672.528,62 € 2.023.759,63 €

2.775.624,18 €

582.881,08 €

3.358.505,26 €

2020

1.117.894,50 € 1.352.652,34 € 1.698.226,50 € 2.054.854,06 €

2.816.120,99 €

591.385,41 €

3.407.506,40 €

2021

1.132.924,03 € 1.370.838,08 € 1.724.342,36 € 2.086.454,25 €

2.857.266,39 €

600.025,94 €

3.457.292,33 €

2022

1.148.187,87 € 1.389.307,32 € 1.750.883,10 € 2.118.568,55 €

2.899.070,97 €

608.804,90 €

3.507.875,87 €

TOTAL

6.664.800,64 € 8.064.408,78 € 10.115.582,45 € 12.239.854,77 €

16.780.383,10 € 3.523.880,45 €

20.304.263,55 €

2. Atès que és un contracte plurianual, l’adjudicació d’aquest contracte en
les seves diferents anualitats quedarà sotmesa a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions
derivades del contracte als exercicis pressupostaris corresponents estant
previst que les partides del pressupost siguin les següents, en funció del
servei a prestar:
Recollida i transport de residus sòlids urbans: 106.1621.22700.
Neteja viària: 106.1630.22700.

-

3. Aprovar que les despeses màximes d’aquest contracte per anualitats
siguin les següents:
ANY

RSU SENSE IVA RSU AMB IVA

NV SENSE IVA NV AMB IVA

TOTAL SENSE IVA IMPORT IVA

TOTAL AMB IVA

2017

1.074.175,07 € 1.299.751,84 € 1.622.359,91 € 1.963.055,49 €

2.696.534,98 €

566.272,35 €

3.262.807,33 €

2018

1.088.523,61 € 1.317.113,57 € 1.647.241,98 € 1.993.162,79 €

2.735.765,59 €

574.510,77 €

3.310.276,36 €

2019

1.103.095,56 € 1.334.745,63 € 1.672.528,62 € 2.023.759,63 €

2.775.624,18 €

582.881,08 €

3.358.505,26 €

2020

1.117.894,50 € 1.352.652,34 € 1.698.226,50 € 2.054.854,06 €

2.816.120,99 €

591.385,41 €

3.407.506,40 €

2021

1.132.924,03 € 1.370.838,08 € 1.724.342,36 € 2.086.454,25 €

2.857.266,39 €

600.025,94 €

3.457.292,33 €

2022

1.148.187,87 € 1.389.307,32 € 1.750.883,10 € 2.118.568,55 €

2.899.070,97 €

608.804,90 €

3.507.875,87 €

TOTAL

6.664.800,64 € 8.064.408,78 € 10.115.582,45 € 12.239.854,77 €

16.780.383,10 € 3.523.880,45 €

20.304.263,55 €

4. Trametre l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea per a que
durant el període de 40 dies naturals des de l’enviament a publicació de
l'edicte corresponent al DOUE, els interessats puguin presentar les seves
ofertes a la licitació, i efectuar també el corresponent anunci al Butlletí
Oficial de l’Estat."
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Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Xavier Soley (CDC) diu:
ߺ

Que és el contracte de l’Ajuntament per excel·lència pel seu import
econòmic i per característiques del servei i que espera que pugui donar
una millor imatge que la que hi ha ara a la ciutat.

Antoni Vélez (ERC) manifesta:
ߺ

Que volen felicitar tant als tècnics com el regidor delegat ja que, sigui un
contracte bo o dolent, ha requerit un esforç i una feina considerable.

ߺ

Que els hagués agradat aprofundir i clarificar en termes de
responsabilitat social i els preocupa els criteris subjectius de valoració
perquè podrien perjudicar les empreses noves que es vulguin presentar.

ߺ

Que el per a ells els manca alguna cosa més concreta sobre la producció
d’emissions, que sí que s’insinua, però que no concreta.

Isabel Marcuello (MES) diu:
ߺ

Que el contracte sigui de quatre anys els ha agradat perquè així podran
exercir un bon control, ja que és el contracte més gran que té
l’Ajuntament.

ߺ

Que els ha agradat l’equiparació de sous home/dona, tinguin la categoria
que tinguin; que el contracte també recull la propostes i queixes de la
ciutadania i del grups municipals; i que la maquinària també pot donar
una gran empenta a aquest contracte.

ߺ

Que esperen que les ofertes que es presentin millorin aquest plec de
condicions i sobretot la seva confiança, que sí que es veritat que l’equip
de govern té aquesta responsabilitat però els grups de l’oposició té
aquest compromís.

En aquest moments, s’incorpora a la sessió Rubèn Arenas.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) manifesta:
ߺ

Que aquest contracte pot solucionar el problema dels voluminosos, ja
que ara dóna la sensació que la ciutat està bruta en trobar els
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voluminosos al costat dels contenidors, perquè també és un problema
d’incivisme.
ߺ

Que es dóna un gran pas pel que fa a la matèria orgànica, ja que fins ara
estava mal muntat i que amb el canvi de contenidors es pot arreglar.

ߺ

Que els contenidors soterrats tenen quatre fraccions, però no tenen
l’orgànica, i que hi ha propostes per al nou contracte per soterrar
l’orgànica i, per exemple, deixa el vidre al carrer i això milloraria la
recollida dels residus.

Joan Belda (SAeC) diu:
ߺ

Que volen destacar els temes importants d’aquest contracte, com són la
inclusió dels nous barris, l’esforç per quadrar el preu, la valoració dels
criteris mediambientals, la subrogació dels treballadors, la inversió en la
nova maquinària i contenidors.

ߺ

Que creuen que s’haurien d’establir mecanismes de control, tant polític
com ciutadà, per valorar el grau de compliment del contracte i per poder
tenir un diàleg constant empresa – administració.

Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
ߺ

Que aquest contracte és molt necessari però que no creuen que sigui la
panacea perquè la ciutat estigui més neta, que per aconseguir-ho
s’hauria de complementar amb una lluita contra l’incivisme.

Pedro Rivero (PSC) respon:
ߺ

Que vol agrair el suport i la paciència de tots.

ߺ

Que aquest ha estat un plec molt complicat, que els tècnics han tingut
moltes dificultats per garantir un servei de qualitat i efectiu.

S’aprova per unanimitat.
3. Dictamen relatiu a la substitució d’un dia festiu que els
establiments comercials poden romandre oberts al públic
"Fets
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1. En data 23 de setembre de 2016, i a través de diversos agents
comercials, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va rebre la proposta de
substituir un dia festiu d'aquells que la normativa permet l’obertura
comercial per a l’any 2017. En concret, es sol·licita l’obertura comercial
per al diumenge 26 de novembre de 2017.
2. La Generalitat de Catalunya va aprovar el calendari comercial de
diumenges i festius en què els comerços podran obrir per als anys 2016 i
2017.
Fonaments jurídics
1. D'acord amb l'article 1 de l'Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, per la
qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en
diumenge i dies festius per als anys 2016 i 2017, els vuit dies festius que
els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al
públic per als anys 2016 i 2017, d'acord amb el que estableix la Llei
3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a
determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6568, de 24.2.2014),
són els següents:
Per a l'any 2017:
8 de gener.
2 de juliol.
1 de novembre.
6, 8, 10, 17 i 24 de desembre.
2. D'acord amb l'article 2 de l'Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, per la
qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en
diumenge i dies festius per als anys 2016 i 2017, els ajuntaments, amb
l'acord previ de l'òrgan competent, poden substituir fins a dues dates de
cadascun dels calendaris anuals previstos a l’article 1 anterior per
qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les
dates que detalla l’article 1.2.d) de la Llei 3/2014 i del dia 15 d’agost de
2016, d’acord amb el que estableix el punt 2 de la disposició addicional
de la Llei 3/2014, esmentada.
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs considera que seria òptim des d'un
punt de vista comercial substituir el dia festiu que els establiments
comercials poden romandre oberts al públic del dia 1 de novembre de 2017
pel diumenge dia 26 de novembre de 2017.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa d'Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament que
adopti el següent
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ACORD:
1. Substituir el dia festiu que els establiments comercials poden romandre
oberts al públic del dia 1 de novembre de 2017 pel diumenge dia 26 de
novembre de 2017.
2. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Comerç."
Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) manifesta:
ߺ

Que no creuen que amb aquesta mesura que creï ocupació ni que
beneficiï el petit comerç.

ߺ

Que els treballadors del comerç ja treballen de dilluns a dissabte i no
creuen que els diumenges també vulguin treballar.

Pedro Sánchez (C’s) diu que aquesta petició ha arribat fora de termini, per
tant, no hagués hagut d’estar acceptada.
Filomena Cañete (PSC) respon:
ߺ

Que ells no entren amb la negociació de treballadors i Alcampo.

ߺ

Que aquesta Ordre és de la Generalitat i que no s’augmenta un dia més
sinó que es canvia un dia de festa per un diumenge.

ߺ

Que les sol.licituds de l’Alcalmpo van entrar fora de termini a
l’Ajuntament perquè es poguessin incloure en una informativa i després
en un ple, però que la Generalitat donava com a termini el 31 d’octubre,
i en fer aquest Ple extraordinari s’ha pogut incloure aquest punt.
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S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: vuit (8) – PSC (6), PP (1) i CiU (1)
Abstencions: sis (6) – SAeC (2), MES (1), ERC (2) i Josefa López, regidor no
adscrita (1)
Vots en contra: quatre (4) – (C’s) (3) i ICV-EUiA (1)
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 9.30
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.

