Sant Adrià de Besòs, 27 d’octubre 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
Josefa López Navarrete

Vist que assisteixen tots els membres del Ple de l’Ajuntament, el president
obre la sessió.
Abans de començar la sessió, l’alcalde dóna la paraula al representant del
Comitè d’Empresa de Gimesport, SA, i manifesta:
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-

Que no és la intenció d’ells polititzar el seu conflicte laboral i que la
política ha de ser una eina que doni solucions i això és el que avui venen
a demanar.

-

Que el més injust que hi pot haver en aquests moments és que 38
famílies siguin víctimes d’una situació de la qual no són responsables.

-

Que l’espoli d’un servei públic per part d’uns gestors incompetents ha
portat al col.lapse d’una instal.lació pública que és de tots els ciutadans i
ciutadanes i que els únics que sempre han complert amb el seu servei
són els treballadors i les treballadores que avui pateixen les
conseqüències de quedar-se a l’atur i no cobrar les seves nòmines.

-

Que no els queda res a perdre, només lluitar per allò que creuen que és
el seu dret a mantenir els seus llocs de treball i confiant en la voluntat
política dels representants a l’Ajuntament.

-

Que han vingut aquí a demanar solucions i esperen que, sigui quina sigui
la sortida que es doni al poliesportiu Marina-Besòs, prevegi la subrogació
de la plantilla, així ho ha expressat l’equip de govern i així esperen que
sigui.

-

Que els representants dels treballadors de Gimesport, amb l’objectiu de
defensar la continuïtat de les instal·lacions municipals d’interès ciutadà,
plantejaran a l’empresa una mesura temporal de suspensió dels
contractes com a conseqüència del decret de l’Alcaldia de tancament
immediat de la instal·lació de Marina Besòs, i esperen que la intervenció
de l’Ajuntament sigui com més ràpida millor i eviti els menys perjudicis
als treballadors i als ciutadans, així com a les entitats esportives fins a la
normalització del servei.

1. Ratificació del decret d’Alcaldia, de data 24 d’octubre de 2016,
relatiu a traslladar de dia la sessió ordinària del Ple
"Fets
1. La propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament ha de tenir lloc el dia
31 d'octubre de 2016, a les 19 hores.
2. A causa que aquest dia no podran assistir al Ple tots els membres del
consistori, i això provocaria que no hi hagués quòrum suficient, fa
aconsellable canviar el dia de la propera sessió ordinària del Ple per al 27
d'octubre, més adient.
Fonaments de dret
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1. Articles 78.1 i 80.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las entidades locales.
2. Article 67 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre de
1992.
RESOLUCIÓ
Per tant, resolc
1. Establir que la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament,
inicialment prevista per al dia 31 d'octubre, a les 19 hores, es canviï,
sense perdre el seu caràcter d'ordinària, al dia 27 d'octubre de 2016 a la
mateixa hora.
2. Sotmetre aquest decret a la ratificació del proper Ple que tingui lloc."
S’aprova per unanimitat.
ALCALDIA
2. Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no
han estat prèviament informats per la respectiva Comissió
Informativa
"Fets
1. Com a assumptes de l'Ordre del dia de la sessió ordinària convocada en
primera convocatòria per al dia 27 d’octubre de 2016, a les 19 hores, hi
consten els titulats:
"3. Declaració institucional davant les intencions del Departament de Justícia
de suprimir places a les les plantilles i que afecta directament al Jutjat de Pau
de Sant Adrià de Besòs.
4. Moció d’ICV-EUiA a favor de l’aixecament del bloqueig polític, econòmic,
comercial i financer per part dels Estats Units d’Amèrica contra Cuba.
5. Moció d’ICV-EUiA per demanar la suspensió temporal de la instal.lació dels
nous comptadors telegestionables.
6. Moció d’ICV-EUiA per impulsar millores al barri de la Catalana.
7. Declaració institucional en suport dels acords de pau a Colòmbia.
8. Moció d’ERC per un pla d’impuls del polígon industrial Monsolís.
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9. Moció d’ERC i SAeC per la democràcia i la sobirania local.
10. Moció de SAeC per a la creació d’un cens d’habitatges buits i establiment
de convenis de cessió amb els seus propietaris.
11. Moció de SaeC per adherir-se a una entitat de banca ètica.
12. Moció de C’s sobre el tancament de les instal.lacions municipals fora del
seu horari d’ús.
13. Moció de C’s per garantir l’accés a internet en els locals municipals
utilitzats per les associacions."

Fonaments de dret
1. La Llei de la Generalitat de Catalunya 8/1987, de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat número 832,
de 27 d'abril de 1987).
2. L'article 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entitades Locales, aprovat pel Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre (Boletín Oficial del Estado número 305, de 22 de
diciembre de 1986) estableix en el seu apartat 3 la possibilitat que el
president, a iniciativa pròpia o a proposta d'algun dels portaveus, pugui
incloure en l'ordre del dia de les sessions assumptes que no hagin estat
prèviament informats per la respectiva Comissió informativa, amb
l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre aquests assumptes
sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió en l'ordre del dia.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
Ratificar, per majoria simple, la inclusió en l'ordre del dia de la sessió
ordinària convocada en primera convocatòria per al dia 27 d’octubre de
2016, a les 19 hores, el punts esmentats anteriorment."
S’aprova per unanimitat.
3. Declaració institucional davant la proposta del Departament de
Justícia de redistribuir places a les les plantilles i que afecta
directament al Jutjat de Pau de Sant Adrià de Besòs
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"Davant de la preocupació que han traslladat a aquest Ajuntament els
sindicats representatius de l’Administració de Justícia, STAJ, CSIF, CCOO i
UGT, per la proposta del Departament de Justícia de la Generalitat de
reorganitzar i redistribuir al voltant de 200 places de les plantilles d'un
seguit d'òrgans judicials d'arreu de Catalunya i que, en el cas de Sant Adrià
de Besòs, afectaria una placa de tramitador processal i administratiu del
Jutjat de Pau, volem fer arribar el nostre posicionament al Departament de
Justícia davant la repercussió immediata que podria suposar aquesta
actuació en el serveis que reben els veïns i veïnes de la nostra ciutat,
donada la càrrega de treball que suporten amb una ja minsa plantilla.
Demanem que, en atenció a les conseqüències que aquesta decisió podria
tenir sobre la càrrega de feina de tots els òrgans afectats, i en especial
sobre el Jutjat de Pau de Sant Adrià, i davant la necessitat d'augmentar els
serveis públics que es donen als ciutadans, el Departament de Justícia
reconsideri la proposta dels esmentats serveis, en virtut de la negociació
encetada entre el departament i els sindicats.
Fer arribar aquesta petició del Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs al
Conseller de Justícia, als sindicats representatius de l’Administració de
Justícia i als principals òrgans judicials."
L’alcalde llegeix la declaració institucional i manifesta que tots els grups hi
estan d’acord, i que l’ha feta a instàncies dels sindicats de l’Administració de
Justícia i que compta amb la presència de Damià Samper de la UGT de
Justícia.
4. Moció d’ICV-EUiA, SAeC, MES, ERC, CiU i Josefa López, regidora
no adscrita, a favor de l’aixecament del bloqueig polític, econòmic,
comercial i financer per part dels Estats Units d’Amèrica contra
Cuba
"Exposició de motius
Ja han passat 21 mesos des que el president dels Estats Units Obama
qualifiqués el bloqueig contra Cuba d’obsolet, ancorat en el passat, una peça
de la Guerra Freda i reconegués que no ha funcionat pels objectius històrics
dels Estats Units.
Malgrat els avenços de les relacions entre Cuba i els Estats Units en aquests
darrers dos anys, el bloqueig es manté inalterable perjudicant la qualitat de
vida dels cubans i les cubanes.
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Es calcula que el bloqueig li ha costat a l’illa despeses per un valor de
125.873 milions de dòlars.
Aquest 26 d’octubre l’Assemblea General de Nacions Unides tornarà a votar
la “Necessitat de posar fi al bloqueig econòmic, comercial i financer imposat
pels Estats Units d’Amèrica contra Cuba”. En 24 ocasions el bloqueig ha
estat condemnat per l’Assemblea General de Nacions Unides, l’any passat la
votació contra el bloqueig a Cuba va obtenir 191 vots a favor, pràcticament
la unanimitat de la cambra.
Per aquests motius, els grups municipals d’ICV-EUiA, SAeC, MES, ERC, CiU i
Josefa López, regidora no adscrita, proposen al Ple de l’Ajuntament que
adopti els següents
ACORDS:
1. Mostrar el suport del Ple Municipal de Sant Adrià de Besòs a l’aixecament
del bloqueig comercial i financer que el Govern dels Estats Units
d’Amèrica mantenen contra Cuba i manifestar-se a favor d’unes relacions
basades en el respecte a la legalitat internacional, la pau, la sobirania
nacional, la llibertat i la cooperació entre ambdós estats.
2. Instar, des de l’Ajuntament de Sant Adrià, al Govern de la Generalitat i al
Govern de l’Estat espanyol la necessitat que, en les seves relacions amb
les institucions dels Estats Units d’Amèrica, expressin la condemna pel
manteniment del bloqueig econòmic, financer i comercial a Cuba, així
com els encoratgi a derogar, al més aviat possible, les lleis Helms Burton
i Torricelli.
3. Comunicar la aprovació d’aquesta moció als consolats i ambaixades de
Cuba i Estats Units ubicades a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol."
Defensa la moció Ana Posada i manifesta:
-

Que el día 26 de octubre de 2016, en la Asamblea General de las
Naciones Unidas se presentó la resolución cubana para poner fin al
bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra
Cuba, y recibió el respaldo histórico al obtener 191 votos a favor,
ninguno en contra y solo dos abstenciones, Estados Unidos e Israel.

-

Que el bloqueo que se viene aplicando desde el 7 de febrero de 1962
viola los derechos del pueblo de Cuba.

-

Que este será el año 25 en que la ONU se pronuncia contra el bloqueo
impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba,
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pronunciamiento que nunca ha sido atendido ni respetado por ninguno
de los diferentes gobiernos de los Estados Unidos en estos años y que
hasta ahora ha supuesto unas pérdidas para Cuba de más de un billón y
medio de dólares.
-

Que cinco minutos de bloqueo equivale al costo para construir una
vivienda de dos habitaciones en Cuba; dos horas de bloqueo equivale a
todas las máquinas Braille que necesitan los ciegos en Cuba; cinco horas
de bloqueo equivalen a toda las máquinas de diálisis que necesitan los
pacientes en Cuba; doce horas de bloqueo equivalen a toda la insulina
necesaria para los 60.000 diabéticos en Cuba; un día de bloqueo
equivale a 139 autobuses urbanos; tres días de bloqueo equivalen a los
lápices, libretas y demás material docentes de un curso escolar en Cuba;
una semana de bloqueo equivale a 48 locomotoras de tren i tres
semanas de bloqueo equivalen a todos los materiales para terminar la
autopista nacional de Cuba que solo da servicio a media isla.

-

Que a pesar del reinicio de las relaciones diplomáticas entre Cuba y
Estados Unidos y de las medidas adoptadas por el presidente Barak
Obama el 17 de diciembre de 2014, es cierto que él en determinadas
ocasiones ha pedido al Congreso de los Estados Unidos que levante el
bloqueo, pero las leyes que lo sustentan, continuan vigentes y son
aplicadas por los departamentos del tesoro y de comercio y en particular
la oficina de control de los activos extranjeros OFAC.

-

Que las medias promulgadas hasta el momento por la Casa Blanca que
aún siendo positivas se han demostrado insuficientes, ya que la
persecución financiera a las transacciones cubanas en el exterior y el
alcance extraterritorial del bloqueo se han mantenido invariables.

-

Que en mayo de este año Caixa Bank cerró las cuentas corrientes y los
dispositivos del club empresarial Excelencias, debido a las operaciones
del grupo con Cuba. Y en mayo y julio el Banco de Santander se negó a
ofrecer el servicio de pago para los aranceles consulados mediante
tarjetas magnéticas que utilizan los dispositivos terminal punto de venta
a los consulados generales de Cuba en las ciudades de Barcelona,
Santiago de Compostela y Sevilla, el proveedor de estos dispositivos es
la compañía Elavón que representa a Ausbank, la que informó que esto
servía a la inclusión de Cuba en la lista de la OFAC.

-

Que el bloqueo económico comercial y financiero que aplica el gobierno
de Estados Unidos contra Cuba se mantiene y continua pasando
profundas afectaciones a la economía y a la población cubana.

-

que esta política limita y obstaculiza el derecho al desarrollo de Cuba y
hay que dejar bien patente que el desarrollo es un derecho humano,
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recogido en la declaración de las Naciones Unidas de 1986, donde dice
que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud
del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para
participar en un desarrollo económico,social, cultura y político en el que
puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.
-

Que el bloqueo nos afecta a todos, ya que no es una cuestión bilateral
entre estados unidos y Cuba, su carácter extraterritorial se mantiene y
se aplica con todo rigor, con total impunidad, además la alienación total
del bloqueo es un paso esencial para el avance hacia la normalización de
las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba.

-

Que es el Gobierno de Estados Unidos a quien debe llevar a cabo su
eliminación de manera unilateral e incondicional.

-

Que una vez más, Cuba y su pueblo confían en que contaran con el
apoyo de la comunidad internacional entre las que se encuentran la
ciudad de Sant Adrià en su legítimo reclamo de poner fin al bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados
Unidos de América.

En aquests moments, s’incorpora a la sessió Rubèn Arenas.
Andreu Marín (PP) diu:
-

Que Cuba es una tiranía y una dictadura y Estados Unidos es el garante
de los derechos y las libertades en Occidente.

-

Que el Gobierno español ha mantenido una postura oficial contraria al
bloqueo de la isla, por tanto, votarán a favor de la moción.

-

Que no está demás recordar que la situación política tampoco es que
haya mejorado en la isla.

-

Que cuando el papa Francisco visitó Cuba, Berta Soler, presidenta de las
Damas de Blanco, fue detenida en su camino hacia la nunciatura lo que
impidió su reunión con el Papa.

-

Que mucho más actual y recientes son las imágenes que se han dado a
conocer por los medios de comunicación internacionales que muestran
que en vísperas de la visita de Barak Obama a la isla, se desplegó la
represión de baja intensidad que es habitual por parte del régimen
cubano sobre voces que no son conformes con sus planteamientos.
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-

Que desde la democracia existe el espíritu negociador y hace falta
demostrar a los representantes de la tiranía cubana que negociar
significa ceder por ambas partes, que no vale que las democracias cedan
y que, en cambio otras personas, es decir, aquellos instalados en el
pensamiento único, aquellos que representan la dictadura, que ha
gobernado Cuba desde hace infinitos años, no estén dispuestos a hacer
ninguna cesión, y la única forma de dar protagonismo a la ciudadanía es
reconocer sus derechos más básicos, los derechos humanos y los
procedimientos democráticos.

-

Que por ello les sorprende que la moción hable solo de bloqueo y olvide
a los disidentes cubanos, que obvia a todos aquellos que se adentran en
una peligrosa balsa buscando llegar al sueño prometido de las costa de
Miami.

-

Que también les gustaría que Cuba ratificase el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos o que simplemente dejara de negar las
constantes denuncias sobre violación de los derechos humanos.

-

Que creen que hay que impulsar este acuerdo que deben ser dados por
todas las partes, no unilateralmente, para que los derechos humanos
sean realmente aplicables a todos y que las dictaduras comunistas y
populistas dejen de ser oasis de despotismo y de impunidad.

-

Que con estos matices y manifestando su solidaridad ante la angustiosa
situación que han vivido la disidencia cubana votarán a favor.

En aquests moments, s’incorpora a la sessió Joan Belda.
Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que el poble cubà pateix un bloqueig dobles: l’internacional i el del seu
govern.

-

Que creuen que el bloqueig econòmic s’ha d’acabar i que, a més, pot ser
una eina que serveixi per millorar la seva condició econòmica per arribar
a cotes de més llibertat i democràcia i per això desitgen que, tal i com
s’està plantejant des de la UE, les relacions econòmiques que
s’estableixin mantinguin les clàusules de democràcia i drets humans.

S’aprova per unanimitat.

27.10.2016

10

5. Moció d’ICV-EUiA i MES per demanar la suspensió temporal de la
instal.lació dels nous comptadors telegestionables
Per incompliment de la normativa Europea:
L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre
ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen las tarifes
elèctriques a partir de l’1 de gener de 2008 relativa al pla de substitució de
comptadors, rectificava l’agenda de desplegament dels comptadors de
mesura en subministraments d'energia elèctrica amb una potència
contractada de fins a 15 Kw, tot i que mantenia el termini final per a la
implantació el 31 de desembre de 2018.
L’esmentada Ordre de 2012 marcava el calendari següent: abans del 31
desembre 2014 s’havia de substituir un 35 per cent del total del parc de
comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa
distribuïdora; entre l'1 de gener de 2015 i el 31 desembre 2016 s’haurà de
substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de fins a 15 kW
de potència contractada de cada empresa distribuïdora i entre l'1 de gener
de 2017 i el 31 desembre 2018 s’haurà de substituir un 30 per cent del total
del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada
empresa distribuïdora. A més, Ordre 2012/27/UE consideració 30 i art. 9
indica les condicions o exempcions per instal∙lar els comptadors.
La mateixa Ordre instava les empreses distribuïdores a comunicar
directament els clients la data prevista per a la substitució dels seus
comptadors tres mesos abans de dita data. Aquesta comunicació s'ha
d'estendre a les corresponents empreses comercialitzadores perquè tinguin
constància de la substitució de comptador dels seus clients. És a dir, que el
Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ordenava les empreses una
comunicació directa amb els usuaris i usuàries sense cap tipus de notificació
o autorització dels ens locals i amb una simple comunicació a les comunitats
autònomes mitjançant un informe d'evolució de l'execució dels plans
aprovats que contingui una descripció detallada de les accions realitzades
des de l'inici dels mateixos La mateixa Ordre 2012/27/UE (2) art. 1 té com a
objectiu i consideració una eficiència energètica del 20% per 2020, existint
països com Alemanya que ja han postulat que aquests objectius en una llar
mitjana, el consum de la qual és de 3500Kw/any, mai no podrà assolir-se. I
per això han decidit no aplicar el Decret Europeu sobre els comptadors.
2012/27/UE(56)
Per restriccions d’ENDESA a la lliure competència:
Atès que la companyia distribuïdora Endesa imposa restriccions a la lliure
competència, ja que impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin
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instal·lats comptadors telegestionables no fabricats per Enel, empresa
pública italiana propietària d'Endesa.
Atès que les esmentades restriccions estan expressament prohibides en els
articles 101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i li
donen a Endesa el monopoli sobre el 43% del mercat de comptadors
telegestionables.
Atès que les restriccions afecten a 13 milions d'usuaris de Catalunya,
Andalusia, Aragó, Extremadura, Balears i Canàries, els que no poden exercir
el seu dret a comprar o llogar el comptador en un mercat de lliure
competència.
Atès que aquests usuaris, entre els quals hi ha els veïns de Sant Adrià de
Besòs, són obligats, a més, a acceptar que la substitució del comptador
electromecànic pel comptador telegestionable sigui realitzada sense que els
siguin comunicats prèviament el dia i l'hora de l'operació, la qual cosa els
impedeix estar presents en aquesta i, per tant, comprovar si els kWh
indicats per Endesa a la factura posterior coincideixen amb els kWh marcats
per tots dos comptadors en el moment de la substitució.
Atès que les companyies apliquen restriccions a la lliure competència, amb
l’omissió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), ja
que s’impedeix l’exercici al dret de llogar o comprar el nou comptador en el
mercat lliure. Les elèctriques amenacen els veïns si no volen canviar el
comptador, quan no és obligatori i es pot fer fins al 31 de desembre de
2018.
Atès que els comptadors telegestionables d'Endesa incompleixen el Mandat
441/2009 de la Comissió Europea, ja que no són interoperables, és a dir, no
són intercanviables amb comptadors d'altres fabricants.
Per falta de protecció de dades personals:
Atesa que la posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per
mesurar els consums -i la futura implantació de xarxes intel·ligents-, obren
la possibilitat d'obtenir i processar volums cada vegada majors de dades
personals dels consumidors i consumidores i posar-los a disposició de
diferents destinataris, amb el consegüent risc per a la privacitat d'aquests.
Una qüestió aquesta que preocupa i ha donat lloc que, des de diferents
instàncies de la Unió Europea, s'estiguin duent a terme actuacions tendents
a conciliar el necessari desplegament dels sistemes de comptador
intel·ligent i de les xarxes intel·ligents amb la protecció de la privacitat dels
consumidors i consumidores.
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Atès que el Grup d'Autoritats de Protecció de Dades, creat per l'article 29 de
la Directiva 95/46/CE, en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament
intel·ligent i després de sol·licitar una consulta prèvia al supervisor europeu
de Protecció de Dades en les conclusions el supervisor manifesta que "El
desplegament a escala europea dels sistemes de comptador intel∙ligent pot
oferir avantatges significatius encara que també pot comportar riscos
considerables per a la protecció de les dades personals. Permet l'obtenció
massiva de dades personals de les famílies i pot portar al seguiment del
que fan els membres d'una família en la intimitat de les seves llars ".
Ates que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el seu informe de
data 22 de juny de 2015, recull un dictamen del Grup d'Autoritats de
Protecció de Dades que "considera que el tractament de les dades referides
a la corba de càrrega horària resulta especialment sensible en tant que
implica l'accés a altres informacions alienes a la mera dada del consum
energètic, mostrant els hàbits de comportament del consumidor i
permetent l'elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta, que
excedeixen del mer coneixement dels seus consums per afectar la seva
esfera més privada", alhora que considera "que l'accés a la informació
hauria de fundar-se en el consentiment inequívoc de l'afectat ".
Atesa que l'AEPD entén que les dades del consum horari estan considerats
dades personals als efectes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
Alhora que considera que el tractament d'aquestes dades representa una
ingerència en l'esfera privada del consumidor, ara que a través d’aquests es
proporciona informació rellevant sobre els seus hàbits personals, però
incomprensiblement la pròpia AEPD en aquest informe no els considera a
protegir aquesta ingerència quan, tot seguit, dóna legitimitat al distribuïdor
perquè pugui accedir-hi incloent-los en l'article 6.2 de la Llei orgànica
15/1999.
Atès que el Consell d'Estat ha emès un dictamen de data 19 de novembre
de 2015, amb referència 936/2015, sobre el projecte de reial decret pel
qual es modifiquen diferents disposicions en el sector elèctric, entre les
quals el Consell considera que, perquè la regulació sigui efectiva i garanteixi
l'adequada protecció de dades personals, s’ha de garantir que l'afectat té
coneixement "ple" de l'accés i tractament de les seves dades de consum i
que consent de manera "inequívoca" i "efectiva" a l'accés i al tractament
mitjançant el consentiment del titular "previ" i exprés".
Atès que l'article 7.2 de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, assenyala
com un dels supòsits d'intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció
d'aquesta Llei el de "La utilització d'aparells d'escolta, dispositius òptics o de
qualsevol altre mitjà per al coneixement de la vida íntima de les persones o
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de manifestacions o cartes privades no destinades a qui faci ús d'aquests
mitjans, així com la seva gravació, registre o reproducció". Per la qual cosa
es considera que, d'aquest comptador que utilitzarà senyals en la banda de
freqüència d'entre 3KHz i 148,5KHz (3000Hz i 148.500Hz), per obtenir
informació dels hàbits de consum de les vivendes alhora que emanaran
immissions electromagnètiques per la xarxa elèctrica sense estar
apantallada, envairan la propietat, el que afectarà als drets, a la inviolabilitat
de domicili, a la integritat física i a la salut de les persones.
Per afectació a la salut de les persones:
Atesa la creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del país,
en relació amb les immissions cada dia majors i els possibles efectes sobre
la salut de les persones, de les radiacions electromagnètiques provinents del
desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents, i especialment
sobre els col·lectius més sensibles, com són, dones embarassades, nadons,
nens i nenes, persones electrohipersensibles, gent gran i persones malaltes.
Atès que la problemàtica que en aquests moments està presentant la
instal·lació dels nous comptadors d’electricitat, es veu multiplicada per la
implantació dels nous comptadors telegestionables de gas i d’aigua, que ja
s’estan instal·lant, i que també presenten les mateixes problemàtiques
tecnològiques en relació amb la protecció de dades i la protecció de la salut
de les persones, ja que s’estructuren a partir d’un sistema de concentradors
i /o d’antenes, que emetran radiofreqüències.
Atès que nombroses publicacions científiques recents han demostrat que els
CEM afecten els organismes vius a nivells molt per sota de la majoria de les
directrius internacionals i nacionals. Els efectes inclouen l'augment de risc
de càncer, l'estrès cel·lular, l'augment de radicals lliures nocius, danys
genètics, canvis estructurals i funcionals del sistema reproductor, dèficits en
l'aprenentatge i la memòria, trastorns neurològics i efectes negatius en el
benestar general de els éssers humans. El dany va més enllà de l'espècie
humana, ja que cada vegada hi ha més evidències d'efectes nocius tant per
a les plantes com per als animals. Crides internacionals de científics
independents demanen protecció enfront de l'exposició als camps
electromagnètics no ionitzants.
Atès que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, en la seva
Resolució 1815, de 27 maig 2011, declara que “s’ha d'aplicar el Principi de
Precaució quan l'avaluació científica permet determinar riscos amb suficient
certesa. Especialment, en el context d'una creixent exposició de la població,
inclosos especialment grups vulnerables com la joventut i els nens i les
nenes, aspecte que podria generar costos humans i econòmics
extremadament elevats per no actuar si refà cas omís de les alertes
primerenques.”
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Atès que el cablejat elèctric dels habitatges està previst per un corrent
elèctric neta de freqüència 50Hz, però no està adaptat per transportar
senyals PLC (utilitzades en les xarxes d'alta tensió). Per poder evitar la
radiació electromagnètica provocada per les freqüències d'aquests senyals
hauria el cablejat d'estar apantallat.
Per això, la instal·lació massiva dels comptadors telegestionables suposarà
una greu amenaça per a la salut pública.
Atès que, a causa de les característiques de les ones PLC, el seu efecte pot
ser més nociu que altres xarxes sense fil i ja que fins al dia d'avui no està
demostrat que aquestes ones siguin innòcues i tenint en compte la
recomanació dels estudis realitzats per experts (Enrique A. Navarro 1,*,
Claudio Gomez-Perretta 2, and Francisco Montes 3).
Atès que la substitució d'aquests comptadors s'està fent a esquenes dels
consumidors i sense importar la seva Salut.
Atès que el 8 d’octubre de 2014 es va aprovar la Resolució 799/X del
Parlament de Catalunya, sobre els comptadors intel·ligents en la qual
s’instava al Govern a demanar al Govern de l’Estat que:
•

•

•

•

•

Compleixi la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a
l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades
obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”.
Assegurar que els sistemes de mesura facilitessin informació sobre l’hora
exacta d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius
d’eficiència energètica i els beneficis per als clients finals; i, alhora,
garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la
transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals.
Permetre que aquests aparells siguin emprats com a complement
imprescindible per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte
de l’electricitat abocada a la xarxa des de les instal·lacions del client
final.
Sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de
persones afectades per síndromes de sensibilització central (entre elles
la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris per a
avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut
de les persones – inclosos també col·lectius sensibles com la població
infantil i juvenil i les dones embarassades– i apliqui el principi ALARA
(aslow as reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha
d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en compte els
efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.
Doti econòmicament les comunitats autònomes perquè impulsin un pla
de formació ocupacional que faciliti el reciclatge laboral dels treballadors
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d’empreses de lectura de comptadors per a poder optar a un nou lloc de
treball.
Inclogui, en el programa d’instal·lació de comptadors, una campanya
d’informació i sensibilització sobre el funcionament d’aquests aparells
amb relació als camps electromagnètics que poden generar i l’efecte
sobre el medi ambient i la salut humana, campanya que ha d’ésser
dotada econòmicament per l’Administració de l’Estat perquè sigui
executada per les comunitats autònomes que ho sol·licitin.

Per totes aquestes raons, els grups municipals ICV-EUiA i MES proposen al
Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’adopció dels següents
ACORDS
1. Instar el Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització
preventiva de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables, a
causa dels incompliments del mateix Govern de l’Estat de la Directiva
2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l'objectiu del 20 % per
al 2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades
obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”, i amb
l’aplicació de les recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi
de precaució sobre la salut en la instal·lació dels nous comptadors.
2. Instar el Govern de la Generalitat que acordi una suspensió temporal en
el desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables,
a causa que el Govern central no ha donat cap resposta satisfactòria a
les peticions de la Resolució del Parlament, de 8 d’octubre de 2014,
sobre els nous comptadors en relació amb la protecció de dades dels
consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no
es realitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la salut i la
seguretat en la protecció de dades.
3. Instar el Govern de la Generalitat que la Direcció General de Qualitat
Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
s'ocupi de les afectacions de la contaminació electromagnètica sobre la
salut de la població, igual que ho fa amb la contaminació acústica, la
contaminació lluminosa, la contaminació odorífera i la contaminació
atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament de Salut.
4. Instar el Govern de la Generalitat que informi, a través dels mitjans de
comunicació, la població sobre els acords d’aquest Ple, destacant la
petició a la Generalitat i al Govern Central de paralitzar la instal·lació dels
comptadors intel∙ligents, i del dret dels ciutadans a oposar-se a la seva
instal·lació, i del seu dret a sol·licitar a les empreses la seva restitució en
el cas que s’hagi fet sense el seu consentiment i per no haver estat
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informats adequadament. Així mateix, informar els veïns i veïnes de Sant
Adrià per mitjà del Butlletí Municipal.
5. Instar el Govern de la Generalitat a donar suport a la decisió dels
ciutadans de Catalunya, sol∙licitant la paralització immediata de la
instal∙lació dels nous comptadors telegestionables fins que Endesa
compleixi la llei en un mercat a la lliure competència, que els ciutadans
puguin triar si compren o lloguen el comptador i exigir la compatibilitat
dels comptadors instal∙lats en tota la xarxa elèctrica de Catalunya.
6. Instar el Govern de la Generalitat que, per mitjà de l’Agència Catalana
del Consum i per mitjà de les oficines municipals d’informació al
consumidor, s’atenguin les reclamacions dels ciutadans en relació amb el
seu dret a expressar la seva negativa a la instal.lació de comptadors
intel.ligents, és a dir, l’opcionalitat. I la seva demanda de restitució del
comptador antic en el cas de que s’hagi fet sense el seu consentiment
per no estar informats. L’Agència Catalana de Consum i les oficines
muncipals d’informació donaran suport a la decisió dels ciutadans que
desitgen mantenir el seu comptador antic i que se'ls ha canviat el
comptador i vulguin tornar a tenir el seu antic, i se'ls restitueixi
immediatament.
7. Instar el Govern de la Generalitat que ordeni a la policia autonòmica i a
les policies locals que atenguin les demandes ciutadanes relacionades
amb la instal.lació dels nous comptadors, i donin suport als ciutadans,
impedint que les empreses instal.lin els comptadors, i ordenar que
aixequin una acta de la denúncia.
8. Instar el Govern de la Generalitat que coordini les actuacions derivades
d’aquests acords a la CONFAVC, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats i del Parlament de Catalunya, al Govern d’Espanya, al Govern de
la Generalitat de Catalunya, a les associacions municipalistas FMC i ACM,
a les associacions de veïns i veïnes de Sant Adrià de Besòs i a la
ciutadania adrianenca.
9. Instar el Govern de la Generalitat que exigeixi a les empreses de llum,
aigua i gas que presentin, en un termini de sis mesos, un estudi amb
anàlisi i verificació dels requisits imprescindibles que garanteixin la
innocuïtat de tot el necessari per al seu desplegament i posada en marxa
d'aquests aparells en relació amb la salut de les persones. Havent-se
demostrat la innocuïtat del sistema PLC, la protecció de dades, la
compatibilitat en tota la xarxa elèctrica i el dret a decidir en un mercat a
la lliure competència.
10. Instar el Govern de la Generalitat que exigeixi a les empreses de
llum, aigua i gas que presentin, en un termini de sis mesos, per a una
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implementació real i consensuada amb els diferents agent socials un
estudi que d'acord amb la lliure elecció de la instal∙lació del comptador
per part del client final:
a) Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de
2012, relativa a l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les
dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel.ligents”.
b) Asseguri que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora
exacta d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius
d’eficiència energètica i els beneficis per als clients finals.
c) Garantir la seguretat dels comptadors intel∙ligents pel que fa a la
transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals.
d) Que permetin que aquests aparells siguin emprats com a complement
imprescindible per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de
l’electricitat abocada a la xarxa des de les instal∙lacions del client final.
e) Que es tingui accés a informacions dels llocs i totes les seves antenes i
concentradors, així com mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de
la implementació d'aquests dispositius.
f) Garanteixi la seva innocuïtat, que no emanaran immissions
electromagnètiques o interferències per a tota la xarxa elèctrica dels
habitatges posant en perill la salut de les persones.
11. Instar el Govern de la Generalitat que, sobre la base del principi de
precaució i tenint en compte l’existència de persones afectades per
síndromes
de
sensibilització
central
(entre
elles
la
hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris, amb
professionals independents, per a avaluar si la utilització d’aquests
aparells comporta cap risc per a la salut de les persones –inclosos també
col∙lectius sensibles com la població infantil i juvenil i les dones
embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low asreasonably
achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com
sigui raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els
atèrmics o biològics.
12. Crear la Taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir
sobre la salut i la privacitat el desplegament dels anomenats comptadors
intel∙ligents, formada pels grups polítics del Parlament de Catalunya, els
departaments de Territori i Sostenibilitat, Salut, Empresa i Coneixement,
l’Institut Català d’Energia, entitats veïnals, entitats municipalistes i
universitats catalanes.
13. Instar el Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius
necessaris i urgents, que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn
saludable, compatible amb el desenvolupament de les tecnologies i
aconseguir l'aplicació del Principi ALARA (nivells tan baixos com sigui
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possibles) i el Principi de Precaució recollit en la Llei, 33/2011, general de
salut pública.
14. Instar el Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatius
necessaris i urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig
2011) de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa sobre perills
potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes sobre el medi
ambient i la salut de les persones. Així mateix exigir la revisió d'aquesta
resolució de gairebé 5 anys i analitzar estudis posteriors i proposar nous
valors per protegir i defensar la salut dels ciutadans.
15. Comunicar els presents acords a les associacions veïnals de Sant
Adrià de Besòs, a la CONFAVC, als governs de la Generalitat de
Catalunya i de l’Estat, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i del Congrés dels Diputats, a les entitats municipalistes (FMC,
ACM).
Defensa la moció Gregorio Camacho (ICV-EUiA) i manifesta:
-

Que aquest comptador de llum, aparentment, que hauria de facilitar les
coses i la lectura, s’ha convertit en una altra cosa.

-

Que, per exemple, el govern alemany ho ha tirat endarrere perquè
estava dins d’un paquet anomenat ’eficiència energètica’ i s’ha demostrat
que un comptador és una cosa més que mesura però que va més enllà
en determinades coses que s’han de fer dins d’un habitatge o dins d’una
instal.lació per reduir i millorar l’eficiència energètica, que té a veure
amb les emissions.

-

Que hi ha dues o tres empreses que es dediquen a la fabricació i
instal.lació d’aquests comptadors i l’usuari no pot llogar-lo o comprar-lo
a una altra empresa i que tampoc comuniquen el canvi de comptador als
usuaris.

Josefa López (regidora no adscrita) diu que no es poden vulnerar els drets
dels ciutadans, com pot ser la seva salut, la seva intimitat i la seva llibertat
de lliure mercat.
Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que creu que és una moció molt tècnica i que dubta que algú de la sala
hagi entès alguna cosa.
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Que és tant tècnica que hagués estat bé que els haguessin fet un resum
amb un sol punt, en què s’acordés que les administracions de la
Generalitat en matèria d’indústria, salut, medi ambient i les empreses
subministradores estudiessin si de forma urgent cal suspendre o no la
instal·lació dels comptadors, perquè puguin causar algun tipus de
perjudici a la salut, garanties dels ciutadans com a consumidors o bé
algun tipus de perjudicis pel que fa a la garantia dels seus drets,
aleshores hi estaria a favor, però que amb els termes d’aquesta moció no
s’atreveix a posicionar-se.

Jesús A. García (PP) manifesta:
-

Que esta moción crea alarma, pero que estos contadores tienen una
razón de ser y viene motivada por la entrada en funcionamiento de la
tarifa por horas en lugar de lo que antes se facturaba, que era un precio
medio que se establecía al perfil del consumidor.

-

Que creen razonable que este tipo de herramientas y la tecnología pueda
ser aprovechada para los usuarios con dispositivos, por ejemplo,
móviles, para conocer cuales son las mejores franjas horarias para
consumir electricidad.

-

Que cabe recordar que esta legislación que se estableció hacia el año
2007, mucho antes de que fuera Mariano Rajoy presidente del Gobierno,
y que fue un período en el cual la luz subió un 70%, lo cual es lógico que
se intentaran establecer medidas para que los usuarios pudieran tener
un menor coste energético.

-

Que si que pude ser que Endesa esté haciendo un abuso de poder pero
que para eso ya hay organismos que se dedican a regular y a sancionar,
y lo que se trata es que las personas puedan tener cada vez un mayor
uso y acceso a estas informaciones para poder elegir con quien y como
quieren establecer su factura de luz para saber también con quienes
consumir.

Rubèn Arenas (ERC) diu que els crida l’atenció que el grup d’ICV-EUiA
presenti aquesta moció i que votés a favor dels comptadors d’aigua, per
això els demana una reunió per explicar perquè en aquella ocasió hi van
votar a favor.
Joan Belda (SAeC) diu:
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-

Que creuen que és fonamental fer força des del món local contra aquest
tipus d’iniciatives i garantir els drets com a consumidors a l’hora de la
protecció de dades.

-

Que, malgrat tot, creuen que arriba un mes tard, que en el ple passat es
van quedar sols votant en contra dels comptadors d’aigua, van posar els
seus dubtes respecte el conveni per l’informe de la CONFAVC que alerta
sobre la implicació d’aquest tipus de convenis en els comptadors de
lectura d’aigua.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que els comptadors, tal com s’ha implementat, té diversos punts foscos,
per exemple, la incapacitat dels usuaris de poder accedir a les dades del
seu propi consum a través del comptador i que la implantació d’aquest
tipus de comptadors intel.ligent es justifiqui per criteris d’eficiència.

-

Que, malgrat tot, hi ha aspectes de la moció que no estan
adequadament fonamentats, sobretot, el punt relatiu a salut creuen, ja
que cau en l’alarmisme i creuen que una moció no ha de crear
alarmisme.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: quinze (15) – ICV-EUiA (2), MES (1), PSC (6), SAeC (3), ERC
(2) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: quatre (4) – C’s (3) i CDC (1)
Vots en contra: dos (2) - PP
6. Moció d’ICV-EUiA, SAeC i ERC per impulsar millores al barri de la
Catalana
"Atès que el barri de la Catalana està molt a prop d’iniciar noves
construccions en la segona fase de la urbanització i també la construcció del
pont que connectarà aquest sector amb la zona Fòrum.
Atès que la part del barri avui ja habitada té algunes qüestions que poden
millorar, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del
barri
Els grups municipals d’ICV-EUIA, SAeC
l’Ajuntament que adopti els següents

i ERC

proposen

al Ple

de
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ACORDS:
1. Demanar a l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Adrià la compra
d’un local dels actuals baixos existents en la zona habitada del barri per
destinar-lo a equipament municipal polivalent, és a dir, espai social per a
joves, gent gran i diverses activitats, ja que la zona d’equipament actual
està situada en un extrem del barri.
2. Demanar a l’equip de govern que realitzi un estudi amb el Consorci del
Besòs per habilitar el pas de vianants lateral (passeig de Ribera) que
connecti el barri, amb la zona del Museu de la Immigració i trobar les
millors solucions per connectar el barri i donar seguretat als vianants.
3. Demanar a l’equip de govern que, mentre es realitza l’estudi per donar
continuïtat al passeig de Ribera, faci una pavimentació de la vorera
(costat Barcelona) des del pont de la Catalana fins a la zona esportiva de
l’Espanyol.
4. Demanar a l’equip de govern que, davant el començament de les obres
del pont de connexió amb la zona Fòrum, faci una reforma de la rotonda
que connecta amb el barri de la Mina per Av. Fernàndez Márquez, per la
seva perillositat a causa del doble revolt i pendent de la carretera.
5. Demanar a l’equip de govern que obri un debat participatiu per planificar
les necessitats d’equipaments del barri en el futur i així programar la
construcció d’aquests en els espais qualificats d’equipaments.
6. Demanar a l’equip de govern una modificació del carril bici i vorera del
carrer de Carmen Amaya per garantir la seguretat de vianants i ciclistes.
La proposta pot ser: fer mes gran la vorera i passar el carril amb el
costat muntanya.
7. Comunicar aquests acords a l’Associació Veïnal de la Catalana."
Defensa la moció Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) i manifesta:
-

Que la Catalana és un barri que està en un moment de creixement
urbanístic i és important que l’equip de govern pensi bé el
desenvolupament de la 2a fase per donar respostes a les mancances que
hi ha hagut en la 1a fase.

-

Que Sant Adrià és una ciutat allargada i això fa que en el punt on ara hi
ha més veïns i veïnes el dia que es desenvolupi la 2a fase els
equipaments quedaran en aquesta fase i la part més propera a les vies,
per tant, l’Ajuntament hauria de fer un esforç d’adquirir un local a la part
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que avui està habitada per fer una sala polivalent, perquè en un futur
segurament es podran desenvolupar altres equipaments però que
quedaran lluny d’aquesta part.
-

Que la seguretat per als vianants ha estat sempre mal resolt i que les
famílies que viuen a la part habitada i que volen pujar cap a la zona del
Museu de la Immigració i cap al camp de l’Espanyol tenen moltes
dificultats, que si passen per sota el pont la vorera és massa estreta i
perillós, i el passeig de Ribera ha quedat tapat i no té continuïtat, per
això demanen que l’equip de govern es reuneixi amb el Consorci del
Besòs i desenvolupin una proposta ferma que sigui un avanç de projecte
i que després sigui un projecte i que es pugui dotar econòmicament
perquè la sortida del barri cap aquella zona sigui segura.

-

Que mentre es fa això s’hauria d’habilitar la vorera tocant a Barcelona
perquè quan plou és un fangar.

-

Que la rotonda que connecta amb el barri de la Mina és molt perillosa, té
un doble revolt, amb un pendent pronunciat, per tant, s’haurien d’iniciar
les obres de connexió entre aquesta rotonda i el Fòrum i seria el moment
d’enllestir-ho.

-

Que les famílies també estan preocupades quan van cap als centres
educatius que hi ha al barri del Besòs, Ronda Litoral – Carmen Amaya,
perquè hi ha un creuament de bicicletes, persones, un fanal al mig de la
vorera, etc.

-

Que s’hauria d’obrir una taula de treball, un debat participatiu entre
l’equip de govern, els grups municipals i sobretot l’Associació Veïnal de la
Catalana perquè quan estiguin disponibles els terrenys per als
equipaments s’estudiï bé quines són les necessitats d’aquest barri i de la
ciutat.

-

Que, quan ell era a l’equip de govern, des de la regidoria d’Educació, es
va fer una prospecció del creixement poblacional, i la Generalitat va
recollir la planificació d’un centre educatiu, que ara no sap si és o no
necessari, però creuen que a partir d’aquesta taula de treball es podria
plantejar quins han de ser els equipaments, com en el seu moment el
seu grup municipal va plantejar que hi pogués haver un equipament
sanitari no un hospital, de rehabilitació, per exemple, per a gent gran, o
de diagnòstics, podria ser un espai apropiat.

Josefa López (regidora no adscrita) diu:
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Que abans de portar aquesta moció al Ple, s’hagués hagut de treballar
més profundament, són temes a treballar a les comissions per poder
preguntar al govern la seva viabilitat o no i saber si ho estan treballant,
que li sap greu que a les comissions no es parli d’aquests temes i que
dos dies abans del ple, es presentin aquestes mocions, ja que d’aquesta
manera faria que les comissions fossin més dinàmiques i més actives.

A petició del portaveu de CDC la moció es votarà per punts.
Xavier Soley (CDC) manifesta:
-

Que aquesta moció és una molt bona iniciativa, però que no creu que
s’hagi de comprar un local, sinó que, en aquest cas, l’Ajuntament hauria
de facilitar un espai social per als veïns, tenint en compte que hi ha un
desenvolupament que encara està per fer, que preveu aquests
equipaments i que després ja hi haurà unes cessions que s’hauran de fer
per poder incloure aquests espais, i que mentrestant hi hauria d’haver
una cessió d’aquests espais provisional.

Jesús A. García (PP) diu:
-

Que desde hace algunos plenos, van teniendo iniciativas sobre el barrio
de la Catalana y por diferentes grupos políticos y es como si se hubiera
abierto una veda por el disputado voto del vecino de la Catalana.

-

Que celebra que haya tantas iniciativas porque indica que se ha superado
algo en el barrio de la Catalana que es que tenía el estigma de barrio
fantasma, pero lo que más le llama la atención de la moción es que todo
se pide al equipo de gobierno, cuando el grupo de ICV-EUiA ha sido
equipo de gobierno y les gustaría saber porque no lo hicieron entonces.

Isabel Marcuello (MES) manifesta:
-

Que tots els acords d’aquesta moció han estat consensuats amb els
veïns de la Catalana, que també fa menció als processos de participació i
que no hi pot estar més d’acord.

-

Que en el Ple del passat es va aprovar una moció, presentada per ERC,
en què s’acordava rebre en audiència pública l’AV de la Catalana per tal
de generar el debat necessari per a la implantació de les mesures
convenients a efectes de mobilitat d’acord amb els veïns, així com de les
preocupacions generals del veïnat. Que creu que les coses que s’aproven
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són prou importants perquè es duguin a terme i, per tant, vol saber
quan pensa convocar aquesta audiència pública l’equip de govern.
Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que també els sembla molt bé que la Catalana estigui de moda, que ells
ja fa temps que ho diuen i al gener ja van presentar una moció sobre
aquest barri.

-

Que s’hi han de millorar moltes coses, i que vol recordar que hi ha
pendent un concurs d’idees en els terrenys on havia d’anar-hi el camp de
rugbi, i que la residència de la tercera edat seria molt adequat,
preferiblement pública, ja que a Sant Adrià només n’hi ha de privades.

-

Que sobre el primer punt, no estan segurs que la compra del local hagi
de ser la forma de promocionar aquest equipament, s’haurien d’estudiar
abans altres possibilitats.

L’alcalde manifesta:
-

Que tots els problemes de la Catalana són de circulació exterior, de la
carretera de la Catalana i d’accessos cap al camp de l’Espanyol i Museu
de la Immigració, que en són conscients i hi estan treballant i que per
moltes mocions que es vagin presentant més ràpids no poden anar,
perquè tècnicament són els que són i sort en tenen dels consorcis que
els ajuden molt.

-

Que pel que fa als equipaments està pendent de la capacitat de l’àrea de
participació de poder implementar diversos processos participatius: que
ara hi ha ROM, pla de mobilitat, la Rambleta i si l’Àrea de Participació
Ciutadana hi ha capacitat per afrontar ho faran no tenen cap
inconvenient.

Ruth Soto (PSC) diu:
-

Que el barri de la Catalana preocupa a tots.

-

Que han estat treballant en la fase 3 durant tots aquests mesos i és un
procés molt lent perquè la fase actual és on viuen veïns, però la següent
està en desenvolupament i hi estan treballant contínuament.

-

Que no votaran a favor del punt 1, perquè estan negociant amb
l’empresa del local, on fa de col.legi electoral durant les eleccions, per tal
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que es pugui fer un conveni de cessió perquè l’Associació de Veïns la
pugui utilitzar
-

Que, pel que fa al punt 2, s’ha encarregat al Consorci del Besòs un
avantprojecte per a la connectivitat del marge dret, des dels habitatges
de la Catalana fins al MHIC i el camp de l’Espanyol.

-

Que, sobre el punt 3, faran l’arranjament de la vorera amb un sauló i
que hi ha un pressupost demanat per arranjar, treure les males herbes,
per estabilitzar i fer una vorera digna.

-

Que pel que fa al punt 4, sobre la rotonda de la Catalana, tècnicament
està ben planejada de forma que agafi les dues alçades que demana
ADIF per creuar amb el pont futur de la connexió, i les dues alçades cap
abaix per sota el pont que connecti Sant Ramon de Penyafort amb la
Catalana, encara que això no treu que quan estigui el pont fet aquesta
via de la Catalana ha de millorar a nivell de seguretat, de semaforització
i de pas de vianants, però que ara mateix només pot millorar-se en
semaforització i connectivitat de pas de vianants.

-

Que en referència al punt 5 obriran el procés participatiu.

-

Que el punt 6, sobre la modificació del carril bici i vorera, ja està previst,
s’han demanat una subvenció a l’Àrea Metropolitana per fer la connexió
del carril bici i en les fitxes de participació que tenen obertes també hi ha
aquest procés perquè hi hagi votació popular.

-

Que pel que fa al proposta de la residència d’avis o escola, quan es va
fer la prospecció del nombre de veïns que hi podien anar, els centres
educatius ja quedaven coberts, per tant, hi ha un possible augment a
l’escola Catalunya i que no calia cap equipament educatiu més.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) pregunta quina és la situació del local de
URBEMAR i en quin terreny està.
L’alcalde li contesta que els el van cedir per a les eleccions i ara han
d’intentar fer un conveni de cessió per poder-lo cedir al barri. Que el terreny
és municipal, destinat a zona verda.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que més enllà de les converses que s’han mantingut amb l’Associació de
Veïns, les mocions l’equip de govern se les ha d’agafar com un
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recordatori que hi ha coses latents i que l’Associació de Veïns no està
molt contenta amb les converses amb l’equip de govern.
-

Que aquesta caseta sempre serà provisional amb una cessió de
l’Ajuntament i l’Ajuntament una cessió a l’Associació de Veïns o a qui
sigui. Que el seu grup municipal no està plantejant una despesa de
diners que desapareguin en qualsevol projecte, sinó que és una inversió,
és un patrimoni que queda per al municipi, perquè el dia de demà si allò
és zona verda, ha de ser zona verda i, per tant, ha de ser un parc i la
caseta ha de desaparèixer perquè ja haurà complert la seva funció i, per
tant, una inversió econòmica de l’Ajuntament amb el compromís que
s’adquireixi un espai perquè sigui un espai per al veïns i veïnes de futur,
perquè faran una residència, faran una escola, etc. però que estan a
l’altre extrem del barri i sobretot la gent gran li costa creuar tot el barri.

-

Que el seu grup no planteja comprar una cosa que hagi de desaparèixer,
que demanen fer una inversió de patrimoni en un barri que saben
perfectament que el dia que la caseta desaparegui no hi ha cap espai de
l’Ajuntament, per això no entén el no, perquè d’aquí uns anys tindran un
problema.

-

Que ells proposaran que en els pressupostos de 2017 hi hagi una partida
per fer aquesta compra.

L’alcalde diu:
-

Que no sap si ho podrien encabir als pressupostos, però que com a
responsables de l’equip de govern han de ser molt prudents.

-

Que amb les mocions hi ha un problema: que tots s’embalen a l’hora de
demanar coses per no quedar malament amb ningú,però que no tot hi
cap.

-

Que el no és un no de prudència, que tenen altres reptes evidents, com
el Marina-Besòs.

-

Que tots els grups municipals haurien de tenir una consciència clara de
quina és l’estructura econòmica de la ciutat, quin és el nivell de
necessitats i tenir una visió des d’aquest punt de vista.

Se sotmet la moció a votació per punts amb el resultat següent:
Punt 1 (desestima)
Vots en contra: deu (10) – PSC (6), C’s (3) i CDC (1)
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Vots a favor: vuit (8) – ICV-EUiA (2), SAeC (3), MES (1), ERC (2)
Abstencions: tres (3) – PP (2) i Josefa López, regidora no adscrit (1)
Punts 2, 3, 5, 6 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: tres (3) – PP (2) i Josefa López, regidora no adscrita (1)
Punt 4
Vots a favor: dotze (12) – ICV-EUiA (2), C’s (3), SAeC (3), MES (1), ERC (2)
i CDC (1)
Abstencions: tres (3) – PP (2) i Josefa López, regidora no adscrita (1)
Vots en contra: sis (6) - PSC
L’alcalde llegeix la declaració institucional a instàncies del grup municipal de
MES.
7. Declaració institucional en suport dels acords de pau a Colòmbia
"El passat 25 d’agost des de l'Havana el govern de Colòmbia i la guerrilla de
les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) van anunciar que
havien arribat a un acord definitiu de pau per posar fi a més de 50 anys de
conflicte intern.
Posteriorment el dia 2 d’octubre es va celebrar un plebiscit per validar-ho a
través de la ciutadania, que no va reeixir, els acords no van satisfer a la
població que va considerar que es feien massa cessions a les FARC: per tot
això ara el govern colombià, les forces opositores i les FARC-EP tenen a les
mans la gran responsabilitat de fer-lo culminar amb èxit.
Des de Sant Adrià de Besòs ens volem fer ressò d’aquest acord de pau a
Colòmbia i manifestar el nostre ple suport a aquest compromís i, per això
manifestem que el consistori i la ciutat de Sant Adrià de Besòs s’adhereix i
es fa ressò de la Declaració del món local en suport dels acords de pau a
Colòmbia signada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.
Aquest compromís, subscrit després de les negociacions que han tingut lloc
des de 2012 entre el Govern de Colòmbia i les FARC, posa fil i agulla al
principi de la fi d’una situació de violència que ha causat un nombre de
víctimes dolorosament elevat. En aquest sentit, cal destacar l’anunci de
Nacions Unides per a la validació dels termes pactats, posant en relleu la
incorporació als acords la necessària visió de gènere, seguint la Resolució
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1325 de l’ONU sobre el rol fonamental de les dones com a constructores de
pau, així com la inclusió de l'agenda ètnica, a proposta de les comunitats
indígenes i afrodescendent.
Amb aquesta signatura es va obrir una nova etapa per a Colòmbia i es
reforça el convenciment que tot conflicte, fins i tot els més complexes i de
més llarga durada, pot trobar vies dialogades per assolir la pau i per
garantir la seguretat. En aquest sentit, cal valorar-ne l’avenç dels valors
universals del diàleg i de la pau, així com tot aprofundiment de les vies
democràtiques per a la resolució de conflictes, un fet que dona esperances
als pobles del món que pateixen violència.
Tot i que el poble Colombià va decidir no donar suport a l’acord de Pau per
un estretíssim marge en el plebiscit celebrat, l’esforç i les tasques de
recerca de la pau a Colòmbia han estat altament valorades no només
internacionalment, doncs es va concedir el Premi Nobel de la Pau al seu
President Juan Manuel Santos, sinó també pels Colombians. Per tant ara hi
ha el compromís de redactar un nou acord de Pau, partint de la tasca ja
realitzada que pugui tenir el recolzament real de la població colombiana.
El municipalisme català a través del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i el conjunt d’actors de la cooperació catalana han
mantingut una intensa implicació amb els esforços dels colombians i les
colombianes per a la construcció de pau, amb la promoció dels drets
humans, amb la sensibilització de l’opinió pública catalana sobre el conflicte,
i també amb el suport a accions d’incidència política per posar-hi fi. Mostra
d’aquest compromís ha estat el treball conjunt d’administracions i societat
civil a través de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.
Catalunya i les seves institucions han de continuar donant suport a
Colòmbia davant dels reptes que comporta la culminació d’aquest procés de
pau i l’assoliment d’uns acords de pau definitius en el nou període de
postconflicte.
Som conscients de que en el moment actual, i després del plebiscit, els
acords per si mateixos no signifiquen la consecució d’una pau immediata
justa i duradora, però estem convençuts i convençudes que és un enorme
pas endavant en la construcció d’una societat en pau, democràtica i
respectuosa amb a vida i els drets humans."
S’acorda fer arribar aquests acords al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, al Govern de la Generalitat, al Govern d’Espanya i al
Govern de Colòmbia.
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8. Moció d’ERC i SAeC per un pla d’impuls del polígon industrial
Monsolís
"En múltiples ocasions, els membres del consistori i aquest al complet han
manifestat la importància estratègica i l’oportunitat de desenvolupament
econòmic i social que ofereix a la ciutat de Sant Adrià disposar de dos
polígons industrials.
En un moment en què el consens del país i les seves institucions demana
optar per nous models productius a través de la reindustralització que
abandonin els que ens han portat a la crisi que patim actualment, i que ja
ens colpeja des de fa vuit anys, es fa totalment necessari que abordem amb
urgència l’impuls dels nostres polígons, i des d’ERC creiem que és necessari
començar pel de Montsolís, donada la seva pitjor conservació.
Que Sant Adrià hagi esdevingut aquest 2016 una ciutat universitària; que
geogràficament estiguem tant a prop del 22@, espai d’innovació i
excel·lència de Barcelona, o del que anomenem Campus del Coneixement
entre la nostra ciutat, Santa Coloma de Gramenet i Badalona; o l’interès
perquè s’hi instal·lin institucions tant potents com l’IREC (que ja està
integrat a la universitat) o l’agència europea Fusion for Energy fan encara
més patents les potencialitats dels nostres polígons i la urgència de dotarlos de contingut per evitar que la nostra ciutat perdi el tren de la tecnologia
i la innovació.
De fet, la història de Sant Adrià és eminentment industrial, i estem
convençuts que podem construir un futur de progrés i amb majors quotes
de benestar per als ciutadans si aprofitem aquesta onada d’oportunitats que
se’ns presenten.
La situació, però, malauradament, no és l’òptima als nostres polígons i
concretament al polígon industrial de Montsolís:
Atès que la situació de brutícia és generalitzada a tot el polígon, terme
municipal de Sant Adrià de Besòs.
Atesa la desregulació i la manca de control efectiu dels guals, aparcament
indegut i càrrega i descàrrega, així com del desordre general en el trànsit.
Ateses les situacions d’abús per part d’alguns professionals de la via pública
per fer les seves accions en llocs que no són els seus locals habilitats.
Atès el trànsit de camions pesats i toros mecànics per la via pública sense
regulació ni control.
Atesos els casos d’inseguretat i robatoris que s'hi donen.
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Atesa una manca d’inversió manifesta, i la necessitat d’una habilitació de
mobilitat digna a la sortida de la Ronda Litoral.
Atesa la necessitat del municipi de no incorporar més equipaments ni
indústries contaminants.
Per tots aquests motius, els grups municipals d’Esquerra Republicana i SAeC
a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs proposa al Ple de l’Ajuntament que
adopti els següents:
ACORDS:
1. Treballar en un pla d’impuls integral del polígon industrial de Montsolís
amb una calendarització i un pressupost que pugui ser repercutit en la
part proporcional als propietaris de les naus mitjançant l’eina més adient
segons l’apreciació d’intervenció i que prevegi tots els aspectes
(manteniment, innovació, neteja, mobilitat, medi ambient, sostenibilitat,
control i seguretat). Buscant les convenients complicitats amb la resta
d’administracions per executar el pla d’impuls.
2. Implementar definitivament la fibra òptica al polígon industrial de
Montsolís i el Sot per fer-los més competitius.
3. Destinar efectius al control i sanció de càrrega i descàrrega, aparcament
indegut i guals; així com un reforç de la vigilància per evitar els robatoris
i la inseguretat que es detecten a la zona.
4. Regular el trànsit tant de camions pesats com de vehicles de càrrega
(toros mecànics) per la via pública.
5. Fer un estudi i revisar el Pla d’usos del polígon per ajudar a la
reindustrialització del municipi i configurar un espai sectorialitzat i
especialitzat.
6. Millorar l’accessibilitat i mobilitat de la sortida de la Ronda així com
acabar amb els problemes del ferm.
7. Buscar l’acord amb la UPC i la resta d’agents del coneixement que
s’inclouen en l’àmbit universitari obert a Sant Adrià per revertir la seva
recerca i el seu coneixement en l’establiment dels seus productes i
empreses a la nostra ciutat.
8. Fer arribar aquest acord a totes les empreses del Polígon Industrial
Montsolís, així com al Consell Comarcal del Barcelonès, Fundació B_TeC i
la Universitat Politècnica de Catalunya."
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Defensa la moció Rubèn Arenas (ERC) i manifesta:
-

Que René Descartes deia: "Dues coses contribueixen a avançar, anar
més ràpid que la resta i anar pel bon camí", i aquesta moció pretén això.

-

Que en múltiples ocasions, els membres del consistori han manifestat la
importància estratègica i l’oportunitat de desenvolupament econòmic i
social que ofereix a la ciutat de Sant Adrià disposar de dos polígons
industrials.

-

Que, en un moment en què el consens del país i les seves institucions
demana optar per nous models productius a través de la
reindustrialització que abandonin el que els han portat a la crisi actual, i
que ja els colpeja des de fa vuit anys, es fa totalment necessari que
abordin amb urgència l’impuls dels polígons, i des d’ERC, creuen que és
necessari començar pel de Monsolís, donada la seva pitjor conservació.

-

Que Sant Adrià hagi esdevingut aquest 2016 una ciutat universitària;
que geogràficament estiguin tan a prop del 22@, espai d’innovació i
excel.lència de Barcelona o d’allò que anomenen Campus del
Coneixement entre la ciutat, Santa Coloma de Gramenet i Badalona; o
l’interès perquè s’hi instal.lin institucions tan potents com l’IREC o
l’Agència Europea Fusion for Energy fan encara més patents les
potencialitat dels polígons i la urgència de dotar-los de contingut per
evitar que la ciutat perdi el tren de la tecnologia i la innovació.

-

Que la història de Sant Adrià és eminentment industrial i estan
convençuts que poden construir un futur de progrés i amb majors quotes
de benestar per als ciutadans si aprofiten aquesta onada d’oportunitats
que se’ls presenten.

-

Que la situació, malauradament, no es òptima per als polígons i
concretament per al de Monsolís.

-

Que la brutícia és generalitzada a tot el polígon, al terme municipal de
Sant Adrià; la desregulació i la manca de control efectiu dels guals,
aparcament indegut i càrrega i descàrrega, així com del desordre general
en el trànsit; situacions d’abús per part d’alguns professionals de la via
pública per fer les seves accions en llocs que no són els seus locals
habilitats; trànsit de toros mecànics per la via pública sense control;
inseguretat i manca d’inversió manifesta i necessitats palpables
d’habilitar solucions de mobilitat a l’accés al polígon, i la importància de
pensar el futur verd, sense contaminació i impulsa nova indústria que no
contamini.
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Que com deia Descartes "Només cap progressar que es pensa en gran,
només es pot avançar quan es mira lluny". Que pensar en aquest futur
passa per aprovar aquesta moció i executar-la.

Josefa López (regidora no adscrita) diu que com a dit en la moció de la
Catalana, li sap molt greu que a les comissions no es parli d’aquests temes.
Que és cert que tots han de fer un esforç perquè tots els polígons industrials
estiguin en les millors condicions per potenciar-los i que empreses de l’Àrea
Metropolitana o emprenedors puguin realitzar la seva activitat comercial a la
ciutat i aprofitar el potencial que té aquesta zona.
Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que aquesta moció ve a dir que cal acabar amb la deixadesa de l’actual
situació del polígon Monsolís que està en un emplaçament privilegiat, fins
i tot, en l’entorn metropolità.

-

Que vol agrair que s’hagi introduït la referència i la importància del paper
que ha de jugar implicar els propietaris del polígon amb el pla d’impuls.

-

Que hi ha aspectes d’aquesta moció que fan referència a l’activitat
ordinària de l’Ajuntament com són ordenació del trànsit, millora de la
pavimentació dels carrers, la pintura, la neteja viària, per tant, no cal
introduir-los en un pla d’impuls perquè corresponen a l’Ajuntament.

Jesús A. García (PP) manifesta:
-

Que este es un tipo de moción que puede ser presentada por cualquier
grupo político si especialmente el grupo político está en la oposición y
quiere presentar iniciativas, que otra cuestión es que dependa del grupo
o de la persona que prospere su aprobación o no.

-

Que esta moción que presenta ERC no es que a los otros grupos no se
les haya ocurrido antes, simplemente que conocían ya la problemática
que existe en Monsolís y esta no es otra que los terrenos pertenecen a
los propietarios que tienen una actitud rentista, y por tanto carecen de
interés alguno en invertir en el polígono y que cree que su intención
futura es esperar a la recalificación de los terrenos.

-

Que hay que pensar que estos terrenos están situados muy cerca de la
futura estación de la Sagrera y la conexión con el barrio de Sant Andreu
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con el litoral marítimo y esto pasa necesariamente por la reforma de esta
zona.
-

Que cree que para realizar el impulso real del polígono solo puede ser
regulando el tráfico, el estacionamiento y mejora de la velocidad de
datos por internet, y que será el futuro quien determinará si será una
zona residencial o un parque empresarial o un polígono simplemente de
servicios.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que la moció planteja millores i actuacions necessàries per resoldre
problemàtiques que a nivell viari i per establir mesures per a la seva
dinamització.

-

Que, en relació amb el punt 5 sobre fer un estudi i revisar el pla d’usos
del polígon per ajudar a la reindustrialització del municipi i configurar un
espai sectorialitzat i especialitzat, existeix la possibilitat de sol·licitar a la
Direcció de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Social de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona la redacció d’un projecte d’estudi, que
analitzi les oportunitats del polígon Montsolís, que també es podria fer
amb el del Sot, en relació amb les tendències de negoci i les demandes
de sòl que s’hi relacionin.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que en el polígon hi ha una realitat i és que hi ha una part important de
la propietat que està en mans d’unes persones que li importa poc tot
això que aquí discuteixen i que discuteixen perquè a Sant Adrià hi ha una
situació d’atur complicada, que no s’ho creuen i això serà un problema,
que sí que l’Ajuntament ha de posar les eines, però l’altra part ha
d’assumir la seva responsabilitat en relació amb els lloguers perquè són
desorbitats per a la gent que vol començar una activitat empresarial,
lligat a la deixadesa que tenen.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que estan d’acord que és una zona especialment degradada, però que
demanen que "no es desvesteixi un sant per vestir-ne un altre". Que
actualment hi seriosos dèficits pel que fa al funcionament de la Policia
Local i no els agradaria que per millorar la situació al polígon empitjorés
en altres barris, és a dir, demanen a l’equip de govern que estudiïn com
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es poden millorar les actuacions de vigilància de guals i del trànsit sense
afectar les actuacions de la Policia Local.
-

Que també han de ser curosos en la manera i en la quantitat a invertir,
ja que no han d’oblidar que al final es tracta d’un polígon en mans d’un
privat i aquest és qui tindrà l’última paraula per decidir qui s’hi instal.la.

Filomena Cañete (PSC) manifesta:
-

Que comparteixen la preocupació del grup municipal d'ERC.

-

Que l’equip de govern ja ha dit en diverses ocasions que fa una aposta
important per la reactivació econòmica dels polígons i, en concret,
ressalta les potencialitats que l'activitat econòmica de les empreses pot
assolir amb les sinergies que es puguin derivar amb la Universitat que
recentment s'ha instaurat al municipi.

-

Que entenen la moció com un tot que queda aglutinat en el punt 1 i que
el Pla integral d'impuls ja l’estan duent a terme, des d'una vessant tant
municipal com supramunicipal en funció de les competències i recursos
dels quals disposen, però que encara han de veure els resultats, ja que
hi ha coses que no són tant immediates.

-

Que des de l’àmbit municipal, s’encarreguen de la neteja i la seguretat.
Que és veritat l'acció global d'actuació l’estan posant en marxa des
d'actuacions sostenibles parcials, però que sens dubte hauran de tenir
una repercussió més global.

-

Que, a nivell de seguretat, ja existeix un pla d'actuació de la policia local
per incidir en el bon ús dels guals i accions respecte a les càrregues i
descàrregues de cara a corregir incidències. Que, pel que fa a la neteja,
pensen que, en el moment que es posi en marxa la nova contracta de
neteja que incorpora elements mecanitzats, suposarà una millora en els
resultats, ja que al mateix temps el servei serà més òptim i productiu.
Que, no obstant això, estan estudiant la possibilitat d'ampliar el servei
però mirant que l'impacte de l'activitat econòmica no tingui repercussió
sobre el resident/ciutadà en els seus tributs, per tal de poder donar
aquest suplement de servei. Que l'activitat econòmica, com a tal, no
contribueix amb cap tribut concret i, per això, s'està estudiant la
possibilitat que hi hagi un tribut especial que recaigui sobre l'activitat
econòmica de cara a justificar determinades actuacions com podria ser
servei de neteja més ampli que l'actual i que sigui compatible amb
l'activitat econòmica diària com per exemple: fer la neteja a la nit i
festius que sens dubte implica un augment de la despesa important.

-

27.10.2016

35

-

Que com a actuació municipal també hi ha el PMUS, Pla de mobilitat
urbana sostenible) del qual els regidors ja en tenen coneixement i està
en fase de participació a l'espera de la seva aprovació definitiva. Que, en
en aquest pla, ja venen recollides propostes de millora en l'àmbit de la
mobilitat també en els polígons industrials.

-

Que eines com aquesta i el Pla d'accessibilitat inclouen propostes als
polígons industrials remarcant, a més, que en el Pla d'acció del Consorci
respecte al polígon de Montsolís també preveu valorar fer extensiu el pla
de mobilitat ja aprovat del polígon de Torrent d'Estadella limítrof amb el
de Monsolís.

-

Que, pel que fa a la fibra òptica, des de l'any 2000 les empreses dels dos
polígons disposen de la infraestructura necessària per poder accedir a la
fibra òptica si ho volen. Que es va fer tot un desplegament de la
canonada necessària per tirar el cable de fibra amb l'objectiu, per una
banda, de facilitar la connexió a les empreses que ho vulguin, i per altra
per les pròpies necessitats com a ajuntament. Que no han de confondre
l'estructura amb el cable ni tampoc la possibilitat que l'Ajuntament
implementi el cable sinó les operadores. Que la possibilitat que arribi el
cable hi és, la connexió ja és qüestió dels acords que les empreses
arribin amb els operadors. Que l’equip de govern pot informar,
assessorar i, fins i tot, acompanyar les empreses que ho desitgin però,
en principi, hi pot fer res més.

-

Que ja fa temps que estan treballant amb el pla d'impuls integral. Que el
Pla d'Eix Besòs, encàrrec estrella al Consorci del Besòs i del qual
l’Ajuntament té un protagonisme rellevant inclou un punt important a
abordar de manera global i integrada i és precisament el polígon de
Montsolís. Que la possibilitat d'un canvi d'usos que propiciï una
convivència entre diferents sectors i aconseguir un polígon d'activitat
industrial més neta, sostenible i productiva és encàrrec directe que està
treballant el Consorci conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona. Un
pla d'usos que incorpori un atractiu a nous sectors emergents i que
busquen espai per consolidar-se prop de la ciutat de Barcelona i que
sàpiga crear sinergies de transferència de coneixement amb la
Universitat és el seu objectiu.

-

Que vol remarcar que han estat el primer municipi, com a mínim de
Catalunya, que abans d'instaurar-se la Universitat al territori ja han estat
capaços d'establir línies de col·laboració i coordinació per treballar de
manera conjunta.

-

Que la feina està iniciada, només esperen que els resultats no triguin a
arribar. Que, a part de sumar esforços s’han de sumar també diners per
invertir.
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L’alcalde diu que aquest polígon té un petit problema de gestió, ja que una
part és de Barcelona i una altra de Sant Adrià, que Barcelona no té TUC i
Sant Adrià sí.
S’aprova per unanimitat.
9. Moció d’ERC, SAeC, ICV-EUiA, MES i CiU per la democràcia i la
sobirania local
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El novembre del 2015, l’Ajuntament de Badalona i totes les seccions
sindicals van arribar a un acord per al calendari laboral del 2016, que incloïa
que qualsevol treballador/a del consistori que ho volgués de manera
voluntària, podia intercanviar el dia festiu del 12 d’octubre per l’1 d’abril o el
9 de desembre.
Davant de la decisió del govern local de Badalona, el poder jurídic,
instrumentalitzat per la Delegación del Gobierno a Catalunya, va prohibir al
govern de la ciutat exercir el seu dret a la representació política i va impedir
que els càrrecs electes que formen part del govern obrissin les portes de
l’ajuntament.
A Catalunya més de 40 municipis van obrir les seves portes el dia 12
d’octubre, i només a Badalona hi va haver una intervenció judicial de
prohibició.
Aquest atac jurídic i polític dirigit contra el Govern de Badalona per part dels
poders vinculats al Partit Popular vol aconseguir per via judicial allò que no
sap resoldre per via democràtica.
Per tots aquests motius, els grups municipals d’Esquerra Republicana, i
Sant Adrià en Comú, ICV-EUiA, MES i CiU a l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs proposen que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1. Expressar tot el suport al govern de Badalona com a representant
democràtic de la ciutadania i als acords pels quals ha estat requerit per
via judicial prohibint l’exercici de la sobirania local democràticament
aconseguida.
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2. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Badalona i als grups
parlamentaris al Parlament de Catalunya."
Defensa la moció Antoni Vélez (ERC) i diu:
-

Que el novembre del 2015 l’Ajuntament de Badalona i totes les seccions
sindicals arriben a un acord per al calendari laboral del 2016, que inclou
que qualsevol treballador/a del consistori que volgués, de manera
voluntària, podia intercanviar el dia festiu del 12 d’octubre per l’1 d’abril
o el 9 de desembre.

-

Que, davant la decisió del govern local de Badalona, el poder jurídic,
instrumentalitzat per la Delegación del Gobierno a Catalunya, prohibeix
al govern de la ciutat exercir el seu dret a la representació política i
impedeix que els càrrecs electes que formen part del govern obrin les
portes de l’Ajuntament.

-

Que a Catalunya més de 40 municipis han obert les seves portes el dia
12 d’octubre i només a Badalona hi ha hagut una intervenció judicial de
prohibició.

-

Que aquest atac jurídic i polític dirigit contra el Govern de Badalona per
part dels poders vinculats al Partit Popular, vol aconseguir per via judicial
allò que no sap resoldre per via democràtica.

Jesús A. García (PP) diu:
-

Que el respecte a la legalitat és el pal de paller de l’estat de dret, sense
respecte a la legalitat no hi pot haver estat de dret.

-

Que está de acuerdo con quien ha escrito estas palabras a pesar que
está más cerca de las posiciones de los grupos que han presentado la
moción que de la suya.

-

Que el Ayuntamiento de Badalona ya sabía qué iba a suceder y se
pregunta porque no abren el martes día 1 o el 25 de diciembre.

-

Que, por tanto, fue una decisión tomada para continuar con la estrategia
de lidiar a los que se sienten españoles y catalanes, y por tanto, su única
intención es tratar de arrinconar los símbolos de España, y por tanto,
continuar con la campaña de apoyo al independentismo o separatismo a
costa del Ayuntamiento de Badalona.
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Que toda la polémica comenzó por una información sindical de la que no
han visto ningún acuerdo sindical y que, finalmente, no ha sido seguida
por los funcionarios, y dejan solos al equipo de gobierno, montando el
circo tan lamentable que hasta todas las asociaciones de jueces se
pusieron de acuerdo para coincidir que nadie está por encima de la ley.

Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
-

Que està d’acord amb allò que ha dit el seu company del PP, que
democràcia és també i molt important respecte a la llei, i que potser el
problema de Badalona sigui un problema de salut pública que una altra
cosa, ja que pensen que hi deu haver un tipus de virus que està fent que
tot el que arriba allà adopti l’estil populista que ja utilitzava Albiol en el
seu moment.

L’alcalde manifesta:
-

Que no els agrada la judicialització de la vida política. Que saben que
viuen en temps tempestuosos i que, més que el que es fa, el més
important és el que es vol aparentar.

-

Que tothom té llibertat i dret de celebrar i que tampoc no els agraden els
jocs patriòtics, que creu que des del punt de vista de cadascun dels
patriotes cada pàtria té el seu sentit, però que si no s’és patriota les
pàtries no tenen massa sentit.

Antoni Vélez (ERC) respon:
-

Que una cosa positiva que tenen en aquest Ple és que s’enregistren, ja
que el mes passat ja van parlar sobre què era el respecte a la llei o no i
com les lleis no es poden utilitzar mai com a excusa per no fer coses.

-

Que agraeix el vot positiu del PSC i dels altres grups i, en aquest camí
d’intentar sortir del "postureo", convida a tots els regidors a fer-se
membres de l’Assemblea d’electes de Catalunya, fins i tot, al PSC, ja que
atès que aquests dies li han agafat gust a la unilateralitat, també ºels pot
interessar això de fer un pas endavant.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – ERC (2), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), CiU
(1), PSC (6) i Josefa López, regidora no adscrita (1)
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Vots en contra: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
10. Moció de SAeC i MES per a la creació d’un cens d’habitatges
buits i establiment de convenis de cessió amb els seus propietaris
"D’acord amb les dades de l’IDESCAT al 2011 hi havia un total de 14.692
vivendes a Sant Adrià de Besòs de les quals 1.562 (10,63%) estaven
tipificades com a buides.
Al municipi hi identificades 25 persones sense llar. Entre 2012 i 2015 hi ha
un augment del 74% en demandes d’habitatge protegit, percentatge molt
superior al dels municipis veïns. A juny de 2016 el servei municipal
d’intermediació de deutes de l’habitatge atenia 38 casos derivant a entitats
del tercer sector el casos on no es compten amb mitjans per afrontar-los.
La necessitat d'habitatge no ha parat de créixer durant la crisis,
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs disposa d'habitatges de propietat
municipal destinats a lloguer social que, des de 15 de maig de 2013, a
mesura que es van recuperant els pisos, es poden destinar a pisos d'ús
compartit entre diversos nuclis familiars, a criteri de Serveis Socials. Al 2015
hi havia 11 famílies compartint 6 habitatges.
Atès que la cessió de l’ús temporal als fons públics d’habitatge social dels
habitatges buits propietat d’entitats financeres i/o grans propietaris, que
restin més de dos anys desocupats, augmentarien el parc disponible de
vivendes en lloguer social per atendre emergències i allotjar famílies en
situació de vulnerabilitat.
Atès que un pis buit també representa un risc per la seguretat i el benestar
dels veïns atès l’elevat grau d’impagament que es detecta en despeses
comuns i pel risc que suposa una possible ocupació de l’habitatge per part
d’organitzacions criminals.
Ateses les manifestes dificultats per part dels governs municipals per
implementar el punt: "Acordar amb les direccions dels bancs i caixes,
l’elaboració d’un cens dels habitatges buits a Sant Adrià, fruit d’un
impagament hipotecari i/o provinents d’un desnonament. Negociar també la
resta del parc d’habitatges no venuts, que estiguin en mans de les entitats
financeres i/o que tenen com a titular persones jurídiques per tal que
ofereixin aquests habitatges a lloguer social assequible i estudiar des de la
recàrrega en l’Impost de Béns Immobles (IBI) fins a la suspensió temporal
d’ús, segons les condicions que marqui la llei."
De la moció presentada per la PAH i aprovada per unanimitat en el Ple
municipal del 29 de Juliol de 2013.
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Atesa l’absència de dades estadístiques concretes i complertes a nivell de
Sant Adrià sobre habitatges buits de propietat privada (particular, d'entitats
mercantils, d’entitats financeres...),
habitatges ocupats sense títol
(habitatges ocupats propietat d’entitats financeres, empreses immobiliàries i
gestors de fons, habitatges ocupats propietat de particulars... )
Atès que el registre d’habitatges buits de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya de la Generalitat té registrades 99 vivendes, fruit de l’adquisició
en un procés d'execució hipotecària mitjançant compensació o bé per
pagament de deute amb garantia hipotecària, que no disposen d'un
contracte que habilita per a la seva ocupació.
Atès que la realització d’un cens d’habitatges buits que identifiqui els seus
propietaris és una de les prioritats que es va marcar la taula d’habitatge
municipal.
Els grups municipals de Sant Adrià en Comú i MES proposa que el Ple de
l’Ajuntament adopti els següents:
ACORDS
1. Elaborar un cens dels habitatges buits a Sant Adrià de Besòs, que
prengui com a punt de partida la definició de la Generalitat d’habitatge
buit com habitatge desocupat permanentment, sense causa justificada,
durant més de dos anys.
2. Entaular negociacions amb els propietaris privats d’habitatges buits per
tal d’obtenir la seva cessió conveniada com a habitatges de lloguer
preferentment per a polítiques socials municipals o, si no és possible, a
favor de la Generalitat, entitats del tercer sector o altres bosses
territorials d’habitatge de mediació.
3. Dotar dels recursos necessaris per començar, durant el 2017, el cens
d’habitatges així com les negociacions del primers habitatges censats
com podrien ser els 99 registrats al registre d’habitatges buits de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Estudiar la possibilitat
d’encarregar aquest servei a l’empresa pública municipal Pla Besos amb
coordinació de tècnics municipals i amb la conseqüent transferència de
recursos necessaris.
4. Instar el Govern d’Espanya que elaborin, amb caràcter d’urgència, el
reglament que permeti desplegar l’article 72 punt 4 de la Llei d’Hisendes
Locals, de març de 2004, mitjançant el qual els ajuntaments podran
exigir un recàrrec de fins al 50% de l’IBI a immobles d’ús residencial que
es trobin desocupats amb caràcter permanent, en compliment de les
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condicions que es dictaminin reglamentàriament. O que, en cas contrari,
ampliï les competències necessàries, si s’escau, a les comunitats
autònomes que desitgin incorporar polítiques que cerquin reconèixer el
dret a l’habitatge com un dret fonamental mitjançant la promoció pública
d’habitatge, destinat bàsicament a lloguer social com la regulació de
cessió d’ús temporal d’habitatges buits propietat d’entitats financeres i
grans tenidors o que gravin fiscalment amb taxes o impostos als
propietaris de pisos buit en zones d’alta demanda d’habitatges.
5. Trametre aquest acord a l’Agència d’Habitatge de Catalunya, a totes les
oficines bancàries de Sant Adrià de Besòs i a les seves respectives seus.
Enviar una copia de l’acord 4 al Parlament, al Congrés dels diputats, a
tots el grups parlamentaris del Congrés i a tots els grups parlamentaris
del Parlament."
Defensa la moció Marc Alloza (SaeC) i manifesta:
-

Que el dret a l’habitatge es recull tant a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya com a la Constitució espanyola, i també al Pacte internacional
de drets econòmics, socials i culturals de les Nacions Unides de l’any
1966, a la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea de l’any 2010
entre d’altres normatives internacionals.

-

Que el dret a l’habitatge està estretament vinculat a la dignitat humana i
és un dret fonamental per al lliure desenvolupament de les persones de
forma autònoma i en societat.

-

Que consideren que correspon al poders públics promoure les condicions
necessàries i establir les normes pertinents perquè aquest dret sigui
efectiu.

-

Que Sant Adrià de Besòs és un dels municipis més afectats per la crisi
econòmica, segons el mapa de vulnerabilitat realitzat per la Diputació de
Barcelona, la Renda Familiar Bruta Disponible és un 15% inferior a la
mitjana de la demarcació de Barcelona. Que el 32% de la població es
troba per sota del 60% de la mitjana d’ingressos i ocupa una posició
destacada entre el perceptors de la Renda Mínima d’Inserció. Que l’any
2012 hi havia un 48,9% de persones aturades sense cap mena de
prestació ocupant la posició 3 d’un total de 104 i que al 2014 encara va
pujar al 53,4%, marcant una tendència emergent. Que l’augment entre
el 2008 i el 2015 ha estat d’un 46%.

-

Que al municipi hi ha identificades 25 persones sense llar. Al juny de
2016, el Servei Municipal d’Intermediació de Deutes de l’Habitatge atenia
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38 casos derivant a entitats del tercer sector els casos on no es compta
amb els mitjans per afrontar-los.
-

Que aquest context de crisi ha comportat que en els darrers anys la
demanda de compra d’habitatges s’hagi reduït a mínims històrics i,
alhora, s’hagi incrementat la demanda social d’habitatges de lloguer a
preus assequibles.

-

Que, a Sant Adrià de Besòs, entre el 2012 i el 2015, hi ha hagut un
augment del 74% en demandes d’habitatge protegit, percentatge molt
superior als dels municipis veïns.

-

Que l’Ajuntament disposa d’habitatges de propietat municipal destinats a
lloguer social i des del 15 de maig de 2013, a mesura que es van
recuperant els pisos, es poden destinar a pisos d’ús compartit entre
diversos nuclis familiars, a criteri de Serveis Socials, i al 2015 hi havia 11
famílies compartint 6 habitatges.

-

Que hi ha un important estoc d’habitatges buits un total de 1.562, que
suposaria un 10,63%.

-

Que el registre d’habitatges buits de l’Agència d’Habitatge de Catalunya
en té registrats 99.

-

Que aquests habitatges són un risc per als veïns, ja que la mala praxis
habitual de deixar de pagar comunitats, etc, es va acumulant deute i
després van acumulant risc d’ocupació, la qual pot comportar problemes
de convivència i poden ser ocupats per xarxes criminals.

-

Que a Sant Adrià no compten amb dades més concretes i completes
d’habitatges buits de propietat privada (particular, entitats mercantils o
financeres), habitatges ocupats sense títol (habitatges ocupats propietat
d’entitats financeres, empreses immobiliàries i gestors de fons,
habitatges ocupats propietat de particulars, etc.).

-

Que, per tant, la cessió de l’ús temporal d’habitatges buits d’entitats
financeres i/o grans propietaris als fons públics d’habitatge social
augmentaria el parc disponible de vivendes en lloguer social per atendre
emergències i allotjar famílies en situació de vulnerabilitat, però que
abans d’aconseguir aquestes cessions cal identificar quin és el parc
d’habitatges al qual tenen accés per buscar la cessió amb els seus
propietaris.

-

Que aquestes iniciatives s’han realitzat amb èxit a la Generalitat,
Barcelona i a altres municipis.
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-

Que en el Ple de juliol de 2013, es va aprovar una moció, a proposta de
la PAH, el següent: "Acordar amb les direccions dels bancs i caixes , la
realització d'un cens dels habitatges buits a Sant Adrià , fruit d'un
impagament hipotecari i/o provinents d'un desnonament, i negociar
també la resta del parc d'habitatges no venuts, que estiguin en mans de
les entitats financeres i/o que tenen com titular a persones jurídiques
per tal que ofereixin aquests habitatges a lloguer social assequible i
estudiar des de la recarrega en el Impost de Bens i Immobles (IBI) fins
la suspensió temporal d'us, segons les condicions que marqui la llei."

-

Que, a més a més, la Taula Municipal d’Habitatge també ha assenyalat
que un cens d’habitatges és una necessitat per al municipi.

-

Que el punt 4 busca modificar una llei de 2004, que en el seu punt 72.4
diu: "Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren
desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que
se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un
recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dicho
recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que
resultarán aplicable, en lo no previsto en este párrafo, sus disposiciones
reguladoras.

-

Que aquest article no s’ha pogut desplegar perquè el reglament que
definiria quan un pis es troba desocupat de manera permanent no s’ha
definit.

-

Que això és de l’any 2004 més vuit anys de crisi, amb diferents governs,
per això demanen de forma urgent que s’implementi i es permeti el
desplegament d’aquesta llei, o bé es permeti i s’autoritzi a municipis o
Generalitat poder implementar la seves pròpies lleis sense cap mena
d’amenaça d’anticonstitucionalitat que permetin dotar d’eines per
utilitzar aquestes vivendes buides, que porten més de dos anys
desocupades, que s’hauria de justificar perquè es troben desocupades.
Que hi ha moltes coses que aquest reglament podria definir i posar
aquestes eines a la seva disposició.

Josefa López (regidora no adscrita)
-

Que per a l’administració no està clara la definició de pis buit.

-

Que sí que hi ha una urgència social i que s’ha de treballar i tenir
voluntat política per buscar una solució, però també és cert que han de
preservar els drets dels ciutadans en concret, en tot allò que fa
referència a les seves dades personals.
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-

Que està a favor de sol.licitar a les entitats financeres i a les
administracions que treballin conjuntament per solucionar el tema de les
famílies sense llar, però que no està d’acord a demanar als ciutadans que
solucionin el que ells no solucionen.

-

Que pregunta si la definició de pis buit és quan els propietaris es jubilen,
se’n van al poble, tornen per Nadal per estar amb la família o en
períodes petits, o bé és segona residència, o quan es fan grans i han de
viure amb els fills per problemes de salut, que poden ser més de dos
anys, o quan es veu que per problemes familiars un pis està buit.

-

Que si un ciutadà no resideix en el seu pis no té perquè entrar en un
cens, això vulnera la seva intimitat, ni tampoc apujar l’IBI fins al 50%,
es pregunta si s’ha de castigar aquests ciutadans per buscar una solució
a la seva situació diària i per solucionar la papereta a l’Administració.

-

Que aquesta moció no es podrà dur a terme fins que la definició de pis
buit no estigui clara.

-

Que el que s’hauria d’actualitzar és la llista de pisos buits de bancs i
empreses, no la de particulars.

Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que, malgrat que a Sant Adrià hi ha un índex molt elevat d’habitatge
social o de protecció oficial, no és sobrant que s’elabori aquest cens i que
es pugui dotar a Pla de Besòs dels recursos per poder fer aquest cens.

-

Que és important centrar-se primer en els grans tenidors d’habitatge que
són les entitats financeres i que, en tot cas, després veure, amb la
deguda prudència, els habitatges buits de particulars en quina situació
estan.

Andreu Marín (PP) manifesta:
-

Que qui ha fet la moció és incapaç de veure situacions perquè
segurament no li afecten i tot el que no li afecta no existeix, cal castigarho ja sigui legalment o fiscalment.

-

Que el que es pretén amb aquestes mesures és castigar una conducta
que lliurement decideixen milers de persones, com no llogar les seves
propietats, és a dir, allò que és seu.
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-

Que les causes per les quals no les posen al mercat poden ser molt
variades, per exemple, si aquesta norma s’aplica a habitatges buits i no
a segones residències llavors seria una norma de molt difícil encaix, no
només per demostrar fins a quin punt un pis està buit o s’usa de tant en
tant, sinó perquè jutjat des dels buròcrates de l’administració si un pis és
de primera o segona residència entra en allò que forma part de la vida
privada de la gent.

-

Que si el que es pretén és gravar a tot aquell que tingui més d’un pis en
propietat i no el tingui llogat llavors és una mesura injusta, perquè al
final acabarien pagant justos per pecadors, és a dir, que no es pot
criminalitzar una família pel fet de tenir un segon habitatge o per
comprar un pis per destinar-lo al seu fill. Que voldria saber si les
persones que esperen que el seu fill pugui ocupar un pis els cobraran per
destinar els seus recursos a comprar un pis per al seu descendent i que
això és diferent d’aquell que professionalment es dedica a acaparar
pisos, cosa que tampoc li sembla malament, mirant els interessos que
avui dia donen els dipòsits bancaris.

-

Que en aquest cas concret els obligats a enfrontar-se a aquest impost o
taxes serien persones jurídiques, però que potser el següent pas serà
estendre la imposició a capes més àmplies de la població, que res no
impediria estendre-ho a béns molt menys duradors, per exemple,
màquines i mobles industrials, cotxes, etc. per part de més
administracions. Que si es dona permís a l’Administració per entrar a les
cases particulars, ja es poden anar preparant per al pitjor, i sent Espanya
un dels països que més grava el treball resulta molt sucós per a
qualsevol abocar-se fiscalment a la propietat, a l’enorme estoc
d’immobles de la classe mitjana que per la seva naturalesa no poden
fugir. Que voldria saber com es pot fer complir això, si entraran els
inspectors a les cases o els propietaris hauran de demostrar perquè no
acaten una ocurrència fiscal absurda, que potser haurien de ser els
governants qui justifiquessin que tinguin un mercat del lloguer que obliga
que l’oferta potencial no es materialitzi, a més, aquesta taxa és injusta i
condueix a una sobreimposició en el sistema fiscal que és una de les
característiques més habituals en les operacions immobiliàries. Que quan
s’adquireix un immoble es paga IVA o es paga Impost sobre
transmissions patrimonials, que són impostos que giren sobre el valor de
l’habitatge, el qual ja inclou en el seu preu el corrent de serveis que
s’espera que produeixi, ja sigui per ús propi o per lloguer, per tant, ja es
grava el valor de l’habitatge, estigui o no estigui ocupat.

-

Que, per tant, aquest tipus de mesures de pseudo-expropiació chavista,
tant estimats pels que han presentat la iniciativa, són perilloses, ja que
reben el control del veí per part de l’Administració, lligant els immobles a
un determinat ús i tractant el camí de demanar valuosa informació, ja
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sigui la identificació dels propietaris o la detecció dels lloguers, és a dir,
imposar una administració que vigila i que jutja els moviments dels
ciutadans, perquè si l’oferta potencial d’immobles no es materialitza,
seria lògic fer una altra tipus de mesures prèvies, per exemple, que facin
treballar l’Administració.
-

Que si el que volen és que més propietaris posin pisos al mercat, el que
s’ha de fer és ajudar-los, que si no ho fan no és perquè siguin ximples o
dolents, sinó perquè potser l’entorn jurídic i polític no és l’adequat,
potser seria millor impulsar, no imposar, mesures positives com les
bosses de lloguer públiques, que ja existeixen tot i que són ridícules, o
donar més garanties de lloguer o donar ajudes a la reforma d’un
habitatge si després es lloga.

-

Que tot això no és tant èpic com sancionar els dolents, però potser seria
molt més efectiu, però que això requereix treballar. Que primer estan els
que volen governar a cop de dividir la societat i de fer clixés entre bons i
dolents, castigant i humiliant el que consideren com a dolent, i els que
com ell, prefereixen governar amb seny.

-

Que s’han de fer mesures que potser costen feina però que són possibles
i realistes, perquè així s’ha demostrat a d’altres països i a d’altres
administracions.

-

Que entre el 2003 i el 2015 l’habitatge públic de la Generalitat va marcar
mínims històrics. Que en 3 anys es va fer el 25% del que s’havia fet al
2008. 2008: 10.500 habitatges públics; 2012: 1.600; 2013: 600; 2014:
800 i 2015: 1.013.

-

Que sorprèn que quan més necessitat hi havia d’habitatge públic entre el
2012 i 2015 és quan la Generalitat menys n’ha construït, però que la
culpa és suposadament dels altres, de Madrid, dels ciutadans o de les
empreses. Que la Generalitat el que ha de fer és complir amb les seves
competències en matèria d’habitatge. Que també sorprèn que no va ser
fins al 2014, és a dir, 5 anys després que no va iniciar el procediment per
fer efectiva la disposició addicional quarta de la Llei d’habitatge, és a dir,
impulsar les actuacions necessàries per poder establir un recàrrec de
l’impost sobre béns immobles buits.

-

Que hi ha hagut cinc anys d’inactivitat, ni habitatge públic ni
desenvolupament de la Llei d’habitatge quan més desnonaments hi
havia.

-

Que, per tant, el grup de SAeC i CUP, que són al Govern de la Generalitat
a l’ombra, s’haurien de posar les piles i, que en tot cas el que els haurien
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de dir és quants habitatges de protecció oficial exigiran als pròxims
governs i quants vindran al municipi.
Antoni Vélez (ERC) manifesta:
-

Que encara que és un tema que no està molt desenvolupat jurídicament
creuen que si cal impulsar-lo des d’algun lloc el millor és l’àmbit local i,
per tant, els sembla encertat iniciar aquest camí.

-

Que els sembla bé començar per un cens i a partir de les situacions en
les quals es trobin faran una cosa o una altra.

-

Que comparteixen, tal com ha dit Xavier Soley, els dubtes de saber què
és o no és un habitatge buit, però que el reglament de la Generalitat
estarà mínimament ben fet i s’anirà posant blanc sobre negre.

-

Que els agradaria fer una esmena en el punt núm. 4, ja que pensen que
és fútil instar al Govern d’Espanya a fer-hi alguna cosa, ja que totes les
iniciatives que s’han pres sobre pobresa energètica o sobre pisos buits és
fan més des de l’àmbit municipal o de la Generalitat, encara que no amb
la promptitud que a tots els agradaria.

-

Que Andreu Marín ha dit: "no acatarem una taxa injusta", i fa menys
d’una hora els ha explicat coses sobre el que era el respecte a la llei i
justament ara considera que no cal acatar una taxa que li sembla
injusta.

-

Que si vol exemples de respecte a la llei creu que l’habitatge és un
exemple clar d’allò que és polititzar les lleis que és que els articles de la
Constitució que parlen de la unitat indivisible de la pàtria, sí que són molt
importants però els que parlen de drets fonamentals com ho són
l’habitatge aquests no se substantiven.

Andreu Marín (PP) li respon que drets fonamentals van del 14 al 29 de la
Constitució més el 30.2 i l’habitatge és un principi rector.
Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que s’ha de partir de quina és la realitat de Sant Adrià de Besòs, que no
poden oblidar que un dels principals propietaris de pisos buits és la
mateixa administració fins al punt que ara es plantegen unes bases per
adjudicar els pisos vandalitzats de titularitat municipal per a pisos de la
Mina.
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Que és una moció de bones intencions i fins i tot hi podrien estar d’acord
amb la idea de realitzar un cens per tal de fer un diagnòstic de quina és
la situació, però que, malgrat tot, creuen que establir negociacions amb
els propietaris privats és força complex, ja que una cosa són
negociacions amb grans propietaris que tinguin molts pisos buits amb els
quals es podrien arribar a acords en bloc i, per tant, es pot aconseguir
treure una important quantitat d’habitatge amb un esforç relativament
petit, i una altra és entrar en la casuística de cada un dels petits
propietaris que pugin tenir un o dos pisos que no es venen perquè pugui
ser una herència repartida entre familiars, o perquè es guarda per a un
fill o per qualsevol altra raó. Que la via que s’ha de seguir és,
especialment amb el petit propietari, la d’incentivar, fer entendre que
posar un pis en lloguer no es convertirà en un maldecap sinó en una
cosa rendible.

Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que creuen que han de ser prudents a l’hora d’encetar els acords de la
moció, encara els falta informació amb coneixement més profund
d’experiències d’altres municipis i, fins i tot, un assessorament de la
pròpia Agència de l’Habitatge de Catalunya, per saber com gestionar-ho i
posar-ho en marxa.

-

Que no és un tema només de voluntat política sinó també de
responsabilitat respecte del que suposa posar en marxa una actuació
com aquesta.

-

Que han de ser realistes amb la capacitat que tenen per executar els
acords, ja que a dia d’avui ho veuen força complicat amb els recursos
humans de què disposen i saben que, encara que s’està redactant
aquest desplegament de la normativa que defineix exactament el que
s’ha d’entendre com a pis buit a més a més del perfil o la qualificació de
les persones que han de certificar que el pis està buit, el que ara tenen
només el criteri de dos anys sense consums registrats.

-

Que seria molt més encertat que fos l’empresa municipal que gestiona
els pisos socials de titularitat pública la que pel propi contingut del tema
ho hauria de gestionar, però que això implica un nou encàrrec, uns nous
estatuts i un nou pressupost per a la contractació de personal qualificat
destinat a la realització del cens.

Marc Alloza (SAeC) respon:

27.10.2016

49

-

Que en principi no haurien de gravar als privats que tenen un pis en una
zona i que pot justificar que el té buit durant dos anys.

-

Que la definició de pis buit és el que s’ha de reglamentar s’entén que es
realitzarà amb bon criteri, amb criteris adaptats a la realitat i que
tractarà de ser una reglamentació justa.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: quinze (15) – SAeC (3), MES (1), PSC (6), ICV-EUiA (2), ERC
(2) i CDC (1)
Abstencions: tres (3) – C’s
En contra: tres (3) – PP (2) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
L’alcalde diu:
-

Que l’any que ve intentaran muntar unes jornades sobre habitatge i
polítiques d’habitatge a Sant Adrià.

-

Que el municipi té el 34% d’habitatge protegit i el 4% d’habitatge social,
per tant, requereix una reflexió, ja que, en polítiques d’habitatge, es pot
acabar sent l’especialista de l’Àrea Metropolitana en habitatge de lloguer
social, per tant, les bones ciutats i els bons barris són els que estan
equilibrats.

11. Moció de SAeC i MES per adherir-se a una entitat de banca ètica
"Atès que les activitats i el desenvolupament econòmic no són èticament
neutrals i que no sempre garanteixen l’equilibri i la justícia social, la
sostenibilitat ambiental i l’equitat.
Atès que l’activitat de les institucions i inversions financeres té importants
repercussions econòmiques i socials, com ha posat de manifest l’actual crisi
econòmica, que afecten greument la vida i el benestar de les persones.
Atès que, a conseqüència d’aquesta crisi, s’han hagut de dedicar recursos
públics per tal de salvar moltes entitats privades de base accionarial i això
no ha suposat que flueixi el crèdit per reactivar una economia productiva i
creadora d’ocupació, ni tampoc que aquestes garanteixin drets fonamentals
com, per exemple, el dret a l’habitatge.
Atès que en els darrers anys, en els països europeus amb majors índexs de
benestar social ha anat augmentant la preocupació social, ciutadana i
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institucional per la destinació i finalitats de l’estalvi, i per les inversions
ètiques com a pràctica que compatibilitza l’activitat econòmica amb els
beneficis socials i mediambientals.
Atès que l’objectiu principal de les institucions de finances ètiques és invertir
l’estalvi de persones, col·lectius, empreses i administracions públiques en
projectes viables d’economia social i solidària.
Atès que a Catalunya aquesta iniciativa social s’ha concretat particularment
en la constitució per diversos col·lectius, entitats i ajuntaments que té per
objectiu donar a conèixer les finances ètiques i promoure la creació d’una
entitat financera al servei de la societat i del desenvolupament social i
sostenible, tot aplicant criteris ètics, basat en la participació activa dels seus
associats i en la total transparència en les seves transaccions.
Atès que a la vegada s’han instal·lat dins del territori català altres
institucions incardinades dins de l’anomenada Banca Ètica.
Atès que la Banca Ètica té com a objectiu crear un instrument en mans de
tota la ciutadania activa que li permet recuperar la gestió dels seus estalvis i
adreçar-los cap a projectes i activitats que generin un impacte social positiu,
és a dir, donar suport a empreses i entitats del tercer sector promotores de
projectes socials, mediambientals, culturals i solidaris.
Per tot allò exposat, els grups municipals de Sant Adrià En Comú i MES
proposen que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs iniciarà la formalització de l’adhesió
a una entitat de banca ètica a Catalunya.
2. Que l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs comenci a operar amb alguna
de les entitats que apliquen criteris de banca ètica per gestionar els
moviments i despeses destinats a la regidoria de solidaritat i que
s’estudiï fer extensiva de manera progressiva l’operativa a d’altres
regidories o àmbits municipals.
3. Que aquest acord es traslladi al si del Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació per tal que sigui considerat i es valori, conjuntament amb els
Serveis Econòmics municipals, quina és l’entitat més idònia per operar.
4. Que l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs promogui accions d’informació
i difusió entre la ciutadania dels valors i beneficis que suposa la banca
ètica per a l’economia del bé comú."
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Defensa la moció Joan Belda (SAeC) i manifesta:
-

Que no els agraden les societats privades de les accionarial i no volen
que l’Ajuntament hi treballi, especialment, mentre existeixin alternatives
de banca ètica on s’inverteix en projectes ecològics i de solidaritat.

-

Que no els agrada que s’hagin rescatat els bancs i no les persones, no
els agrada ser col.laboradors indirectes del capitalisme més ferotge i el
tràfic d’armes, no els agrada la seva acció social, destinada a rentar la
seva usura que a la transformació social.

-

Que, per tot això i perquè ho han negociat amb l’interventor i els tècnics
de solidaritat volen que l’Ajuntament comenci a treballar de manera
gradual amb una entitat de banca ètic i que demostri i s’expliqui als
ciutadans i ciutadanes que existeixen alternatives als bancs tradicionals.

-

Que aquesta no és una moció d’esquerres, que aquests bancs no estan
polititzats, no és una moció que els costi diners, és una moció que hauria
de tocar la fibra a tots aquells que tinguin un mínim de consciència
social, que entenguin el paper que han jugat els bancs en la crisi actual i
les potencialitats que dona la banca ètica.

Xavier Soley (CDC) diu que es busqui alguna fórmula perquè l’Ajuntament
pugui tenir un compte amb una banca ètica.
Antoni Vélez (ERC) diu que a la segona Comissió d’Hisenda del principi de la
legislatura, van demanar si era possible que els passessin les estadístiques
de les despeses hi havia en interessos bancaris i se’ls va dir de viva veu
però que seria interessant rebre-ho per escrit.
Pedro Sánchez (C’s) diu que els sembla bé treballar amb la banca ètica,
però que hi ha un precedent de banca ètica que són les caixes que van
néixer amb un plantejament similar. Que els principis de la banca ètica són
positius, però el fet que hi treballin no implica que no se’n faci un seguiment
i es vegi que aquestes entitats continuaran sent ètiques en el futur.
Pedro Rivero (PSC) manifesta:
-

Que els sembla bé fer un treball experimental a partir del proper
pressupost amb alguna secció de la banca ètica, però que evidentment
mesuraran la qualitat del servei que pot oferir, els valors afegits que
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porta i, el més important, la compatibilitat amb els aspectes informàtics
de cara a la comptabilitat i els pagaments de l’Ajuntament, en funció
d’això els sembla bé començar amb un compte per fer gestions simples i
posteriorment valorar els pros i contres que pot comportar fer aquest
pas.
S’aprova per unanimitat.
12. Moció de C’s i MES sobre el tancament de les instal.lacions
municipals fora del seu horari d’ús
"Nuestro municipio dispone de instalaciones, como la pista deportiva del
carrer Olímpic, de libre acceso público, pero sometidas a horarios de uso.
Actualmente, algunas de estas instalaciones no se cierran fuera de su
horario de uso habitual, dando lugar a problemas de convivencia con el
vecindario por los ruidos que generan.
Puesto que el responsable de las instalaciones municipales es el
Ayuntamiento, que debe velar por su mantenimiento y la regulación de su
uso.
Puesto que el Ayuntamiento también es el responsable de asegurar el
cumplimiento de las regulaciones que él mismo ha establecido.
Los grups municipales de C’s y MES proponen al Ayuntamiento Pleno que
adopte los siguientes
ACUERDOS:
1. Instar al equipo de gobierno a estudiar posibles soluciones para
garantizar el cierre de cada una de las instalaciones municipales fuera de
su horario de acceso al público, evitando en cualquier caso soluciones
que impliquen la contratación de personal adicional.
2. En un plazo máximo de tres meses, el equipo de gobierno propondrá a
los grupos municipales, en comisión informativa, las propuesta para
garantizar el cierre de las instalaciones municipales fuera de su horario
de acceso al público."
Defensa la moció Pedro Sánchez (C’s) i manifesta:
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Que han presentat aquesta moció perquè hi ha instal.lacions que no es
tanquen perquè no tenen recursos o no han trobat la manera de qui,
físicament, les ha de tancar, la qual cosa ocasiona problemes amb els
veïns per l’ús que es pot fer d’aquestes instal.lacions a la nit i, per altra
banda, provoca possibles problemes de vandalisme, per això creuen que
s’ha d’estudiar quines alternatives tenen, ja sigui recorrent a la Brigada
Municipal, ja sigui arribant acords amb les entitats, o que obri la Brigada
i tanqui la Guàrdia Urbana quan fa la ronda.

Josefa López (regidora no adscrita) diu:
-

Que totes les instal.lacions han de respectar els horaris estipulats
d’obertura i tancament per al seu bon ús i per al descans dels veïns, que
es podria arribar a acords o convenis amb les entitats perquè puguin
realitzar aquesta gestió.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – PSC (6), C’s (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC (2),
CDC (1), Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: cinc (5) – SAeC (3) i PP (2)
13. Moció de C’s per garantir l’accés a internet en els locals
municipals utilitzats per les associacions
"Sant Adrià de Besòs dispone de un importante tejido asociativo,
fundamental para incentivar y garantizar la participación ciudadana.
En ese sentido, consideramos muy positivo que el Ayuntamiento facilite a
las asociaciones espacios municipales en los que poder desarrollar su labor.
Sin embargo, para que esta labor pueda desarrollarse de forma efectiva, en
la actualidad resulta imprescindible poder disponer de acceso a Internet.
Por ello:
Atendiendo a que existen locales utilizados por asociaciones que aún no
disponen de acceso a Internet, como es el caso de las Adrianas,
El Grup Municipal de C’s propone que el Ayuntamiento Pleno adopte los
siguientes
ACUERDOS:
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1. Continuar con el despliegue de la red wifi pública en todos los edificios
municipales que estén conectados con fibra óptica con el edificio del
Ayuntamiento ubicado en Pl. de la Vila, 12.
2. Proporcionar la información necesaria para que todos los usuarios de la
instalación municipal puedan utilizar esta red wifi, así como sus
condiciones de uso.
3. Hacer un estudio de soluciones técnicas y sus costes para poder
proporcionar acceso a internet a los locales municipales que no se
pueden conectar a la red de fibra óptica."
Defensa la moció Pedro Sánchez (C’s) i manifesta que la raó d’aquesta
moció no és centrar-se únicament a proporcionar internet a través de wifi
als locals que es poden connectar directament amb fibra òptica, sinó buscar
solucions per a tots els locals que no han de passar per contractar un accés
a internet sinó de buscar solucions que permetin arribar l’internet de
l’Ajuntament per altres vies
S’aprova per unanimitat.
TERRITORI
14. Dictamen relatiu a l’aprovació del conveni amb l’Ajuntament de
Badalona i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l’execució de les
obres d’urbanització del carrer Bogatell
"Fets
1. El Consell Comarcal del Barcelonès va aprovar, en sessió de la Junta de
Govern Local de data 27 de juliol de 2016, el conveni a signar amb els
ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià de Besòs mitjançant el qual
s'estableix la col·laboració en relació a l'actuació supramunicipal
d'urbanització del carrer Bogatell, en el tram entre el carrer Josep Royo i
l'avinguda Alfons XII / Pi i Margall, assumint el Consell Comarcal del
Barcelonès l'execució de les obres corresponents, que es finançaran
parcialment amb les assignacions que els ajuntaments rebin amb càrrec
al Fons de la Llei de barris.
2. El cost de l'execució de les obres s'estableix en 435.000,00 euros i es
preveu que els treballs d'execució tinguin una durada de tres mesos i
mig. Les despeses es cofinançaran en part amb càrrec a les dotacions
del Fons de la Llei de barris de la Generalitat de Catalunya, en part a
recursos assignats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona a l'Ajuntament
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de Sant Adrià de Besòs i en part a càrrec a recursos propis de les
corporacions municipals signatàries d'aquest conveni.
3. La distribució de la participació de cadascun dels Ajuntaments s'estableix
en el 37,5% el de Badalona i 62,5% el de Sant Adrià de Besòs. Això
comporta que l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs destinarà a l'actuació
271.875,00 euros.
L'import de 271.875,00 euros es finançarà mitjançant la Generalitat de
Catalunya, a través del Pla de Barris de Sant Adrià Nord, l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, a través del Programa de Millora Urbana i a
través de finançament municipal.
Fonaments jurídics
1. D'acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú i l’article 303 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti el següent
ACORD:
1. Aprovar el conveni entre els ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià de
Besòs i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l'execució de les obres
d'urbanització del carrer Bogatell.
2. En compliment de la base 28.1 del pressupost de 2016, s'acorda que del
romanent pendent de l'aplicació pressupostària de despeses
106.1532.61900 Altres inversions reposició infraestructures i béns ús
general s'apliqui la quantia de 21.801,84 € al finançament de l'obra
d'urbanització del carrer Bogatell, autoritzant a l'Alcalde a que aprovi la
corresponent transferència de crèdit.
3. El present dictamen substitueix el de la Comissió Informativa de Territori
de 14 de setembre de 2016."
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
S’aprova per unanimitat.
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15. Dictamen relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual
del Pla general metropolità en l’àmbit de la 4a fase del sector Grup
d’Habitatges Via Trajana
"Fets
1. Introducció.
L’àmbit de la modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit de la
4a fase del sector Grup d'habitatges Via Trajana (d'ara endavant MpPGM)
constitueix l’extrem sud est del barri de Via Trajana, en el terme municipal
de Sant Adrià de Besòs, un barri situat a cavall dels municipis de Barcelona i
Sant Adrià de Besòs, que té el seu origen en les operacions d’habitatge
públic que amb caràcter d’emergència va construir el règim franquista amb
motiu del Congrés Eucarístic de l’any 1952.
A partir de la seva fundació l’evolució del barri va venir marcat pel
desenvolupament de l’entorn, que va contribuir a l’aïllament del barri, al
qual es va sumar la conflictivitat i marginalització social i la degradació física
final del barri: L’existència de la via del tren, l’elevació dels carrers
Santander i Guipúscoa per a millorar l’accessibilitat del polígon industrial de
la Verneda per sobre les vies del tren van deprimir el barri respecte els dos
viaris importants que el limitaven; El desenvolupament de les grans peces
industrials al sud-oest, sense preveure solucions de permeabilitat, que van
separar el barri respecte la Rambla Prim; El fet que els carrers d’accés al
barri (Passeig de la Verneda – Avinguda del Ferrocarril i Via Trajana)
esdevinguessin carrers de servei deficientment urbanitzats, són factors
d’aquesta evolució.
Al context urbà s’hi va sumar la degradació social: els primers habitants del
barri vinguts de lloguer als anys 50 del centre i sud d’Espanya, atrets pel
boom industrial van ser substituïts per d’altres habitants de classes socials
més humils i amb problemàtiques de desestructuració social i familiar.
Aquest procés es va accelerar amb la venda dels habitatges, promoguda als
anys 60 pel règim franquista que decidia deixar d’assumir el cost de
manteniment del barri i amb l’arribada de nous habitants provinents del
reallotjament del barri de La Perona, entre d’altres, promogut pel Patronat
Municipal de l’Habitatge. I va arribar al punt àlgid de degradació social als
anys 80, en què el barri s’havia convertit en un reducte de marginalitat amb
problemes de seguretat ciutadana, venda i consum de drogues, conflictivitat
social i degradació del parc construït.
Als anys 90 s’inicia l’etapa de remodelació del barri, època en que
s’engegaren les primeres operacions públiques de remodelació de barris,
amb l’arribada de la democràcia. Al barri de Via Trajana la remodelació
passava per preveure la urbanització dels vials i de l’espai lliure i

27.10.2016

57

l’expropiació, enderroc i construcció de nous edificis, en substitució dels
existents, que presentaven un estat de degradació irreversible. El model
d’ordenació finalment acordat fou el recollit al Pla especial de reforma
interior del barri de Via Trajana, aprovat el 1998 (PERI-98). Des de 1993
fins al 2004, l’Oficina de Gestió i Remodelació de Barris va gestionar la
construcció de 548 nous habitatges, repartits en 11 blocs. A mitjans de
2004, amb el lliurament dels darrers habitatges, es va donar per assolit
l’objectiu de substituir els antics habitatges per habitatges nous, quedant
pendent de desenvolupament els terrenys de la present MpPGM.
L’ordenació del PERI-98 i la implementació del programa de gestió de la
remodelació del barri, condicionades per la seqüència d’enderroc i
reconstrucció d’edificacions al mateix àmbit, van portar a acumular 13.485
m² de sostre en l’illa tocant a Rambla Guipúscoa. Aquest sostre ha estat
objecte d’ordenació en diversos planejaments, sense que s’hagi arribat a
materialitzar mai.
2. Objecte.
Els objectius d’aquesta MpPGM són:
a) Delimitar un polígon d’actuació urbanística que permeti el
desenvolupament de la darrera fase de l’actuació de remodelació urbana,
Grup d’habitatges Via Trajana de Sant Adrià de Besòs, engegada al 1993,
amb els següents objectius específics:
b) Definir l’ordenació detallada de l’àmbit, que ha de possibilitar l’execució
urbanística immediata, contemplant la modificació de l’ordenació prevista al
planejament vigent amb la finalitat de facilitar el desenvolupament efectiu
de l’àmbit, en el context econòmic i immobiliari actual.
c) Mantenir les qualificacions previstes al planejament anterior, el sostre
global, els usos principals de l’àmbit relatius a la creació d’habitatge de
protecció pública, el nombre màxim d’habitatges de l’actuació i el seu destí
a protecció pública i fixar la resta de determinacions que corresponen al Pla,
relatives a la gestió, la urbanització i a les cessions de sòl obligatòries.
d) Tot l’anterior en concordança amb els objectius i les directrius que va
establir Pla especial de reforma interior del Grup d’habitatges de la Via
Trajana, les quals van ser continuades pels planejaments i les seves
modificacions posteriors.
3. Justificació.
Per a promoure el desenvolupament de l’actuació, considerant els
condicionants existents, és necessari redactar una MpPGM, per tal
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d’adequar les determinacions de la modificació puntual del Pla general
metropolità al sector Grup d'habitatges Via Trajana (MpPGM-2010) i
l’ordenació prevista al Pla de millora urbana (PMU-2010), als objectius que
es proposen. Atesa la reduïda dimensió de l’àmbit a desenvolupar, que
inclou terrenys amb classificació d’urbà no consolidat, la MpPGM conté
l’ordenació detallada del sòl, defineix els paràmetres urbanístics necessaris
per a l’atorgament de llicències d’edificació i n’assenyala les alineacions. Pel
que fa a l’ordenació de volums especifica gràficament diverses alternatives
possibles. Per a la gestió de l’àmbit, i per a l’execució de la urbanització
pendent de completar, delimita un polígon d’actuació. La inclusió de
l’ordenació detallada de l’àmbit per la via d’una modificació del Pla general
metropolità d’acord amb les previsions de l’article 58.3 del Text refós de la
Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós
de la Llei d’urbanisme, i per la Llei 7/2011, de 27 juliol, de mesures fiscals i
financeres (DL 1/2010, d’ara endavant), fa innecessària la redacció del pla
especial que preveuen els articles 189.1.5 de les ordenances metropolitanes
d’edificació i 336 de les normes urbanístiques del PGM, en el supòsit de
modificació de l’ordenació preexistent en sòls amb qualificació 18 del PGM
(zona subjecta a ordenació volumètrica).
4. Conveni.
L’11 de maig de 2015 l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs, han subscrit la modificació del conveni de 23 de gener de 2009,
per a fixar les bases de col·laboració que han de permetre el
desenvolupament definitiu de l’àmbit, d’acord amb el context econòmic i
immobiliari actual. Aquest conveni constitueix la base de referència per a la
redacció de la present MpPGM.
5. Iniciativa.
La iniciativa del planejament és pública i es formula per l'Institut Català del
Sòl. El document de planejament ha estat elaborat pels arquitectes de
l'Institut Català del Sòl següents: Gonçal Marquès Sagnier (director del
projecte), Jordi Gaju Diaz (coordinador del projecte) i Meritxell Jané Playà
(tècnica de l'equip de projectes).
6. Documentació.
El document de planejament conté la documentació següent: memòria,
normes urbanístiques, plànols, informe ambiental, memòria social, agenda i
avaluació econòmica.
7. Informes interns.
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La cap de Servei de Territori i el cap de Secció Jurídica de Territori han
informat favorablement sobre la modificació puntual del Pla general
metropolità esmentada.
Fonaments jurídics
Procediment i competència
1. D’acord amb l’article 94 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el planejament urbanístic,
atès que és una disposició administrativa de caràcter general, té vigència
indefinida i és susceptible de suspensió, modificació i revisió.
2. D’acord amb l’article 96.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la modificació de qualsevol
dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les
mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que
s'estableixin per reglament i les particularitats següents: en el cas de les
modificacions dels plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial
de les quals quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a
l’ajuntament afectat per la modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i
l’aprovació provisional.
3. D’acord amb l’article 85.4.5.7 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, els plans d’ordenació
urbanística municipal i els plans urbanístics derivats, un cop se n’ha acordat
l’aprovació inicial, s’han de posar a informació pública, per un termini d’un
mes. Els edictes de convocatòria de la informació pública s’han de trametre
en el termini de deu dies des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial.
Simultàniament al tràmit d’informació pública d’un pla d’ordenació
urbanística municipal o d’un pla urbanístic derivat, s’ha de sol·licitar un
informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els
quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició
n’autoritzi un de més llarg. Simultàniament al tràmit d’informació pública
d’un pla d’ordenació urbanística municipal, s’ha de concedir audiència als
ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi que és
objecte del pla.
4. D'acord amb l'article 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, en cas de modificació de
planejament no són obligatòries les actuacions assenyalades en els punts b i
c de l'article 101 sobre participació ciutadana i avanç de l'instrument de
planejament.
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5. D'acord amb l'article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, la convocatòria d’informació
pública en els procediments urbanístics es realitza de la manera següent:
➢ 23.1. La informació pública en la tramitació de procediments de
planejament i de gestió urbanístics s’ha de convocar mitjançant
edictes d’acord amb les següents regles:
a) Quan es tracti de la tramitació de plans directors urbanístics, plans
d'ordenació urbanística municipal o plurimunicipal, programes
d'actuació urbanística municipal o comarcal, revisió-adaptació de
figures de planejament general a la Llei d'urbanisme, normes de
planejament i plans parcials de delimitació, així com quan es tracti de
la revisió dels plans i normes esmentats, els edictes s'han de publicar
al diari oficial o Butlletí Oficial que correspongui i a dos dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal o
supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació.
➢ 23.2. A més del que estableix l’apartat anterior, l’Administració de la
Generalitat i els ajuntaments de més de 10.000 habitants han de
donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació
pública en els procediments de planejament i gestió urbanístics que
tramitin i, en el cas d’instruments de planejament, també han de
garantir la consulta del projecte per aquests mitjans.
➢ 23.3. Els edictes han d’indicar:
a) L’instrument o expedient sotmès a informació pública.
b) El termini d’exposició al públic del projecte o de l’instrument de
què es tracti.
c) L’adreça i l’horari de l’oficina o dependència en la qual es pot
exercitar el dret d’informació.
d) Si s’escau, el mitjà telemàtic on pot consultar-se l’instrument o
expedient.
➢ 23.4. El termini d’informació pública es computa des de la darrera
publicació obligatòria, d’entre les regulades en l’apartat 1; quan a
més a més, es practiqui la notificació individualitzada, el còmput, per
a cadascuna de les persones interessades, es fa des de la notificació
llevat del cas en què la darrera publicació obligatòria sigui posterior.
➢ 23.5. Durant el període d’informació pública totes les persones,
físiques o jurídiques, poden:
a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra
l’instrument o expedient i obtenir-ne còpia. A aquests efectes les
administracions competents estan obligades a garantir, des de l’inici
del període d’informació pública, la consulta i l’obtenció de còpies de
la documentació.
b) Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o
documents que considerin oportú aportar en relació amb l’instrument
o expedient sotmès a informació pública.

27.10.2016

61

6. D’acord amb el que disposa l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, correspon al Ple l’aprovació inicial
del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació
urbanística.
7. D’acord amb el que disposa l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l'article 114.3.k) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, es requereix el vot favorable de la
majoria absoluta del número legal de membres de les corporacions per a
l'adopció d'acords en les matèries següents: els acords que correspongui
adoptar a la corporació en la tramitació dels instruments de planejament
general previstos en la legislació urbanística.
8. D’acord amb l’article 79.1.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, correspon al conseller
o consellera competent en matèria d'urbanisme, previ informe de la
comissió territorial d’urbanisme corresponent, l’aprovació definitiva dels
plans i dels programes urbanístics plurimunicipals.
9. D'acord amb l'article 5.1.b) del Estatuts del Consorci del Besòs, el
Consorci tindrà com a finalitat garantir una unitat d’acció pública en l’àmbit
del sector d’actuació, orientada especialment a la formació del planejament
urbanístic, la seva execució i conservació, així com a la prestació dels
diversos serveis als ciutadans. A aquest efecte gaudirà de les següents
competències: b) L’elaboració, formulació i proposta de tramitació dels
instruments urbanístics de desenvolupament i modificació del planejament
en l’àmbit territorial del sector d’actuació, corresponent l’aprovació inicial i
provisional als Ajuntaments respectius en funció del territori que afectin.
Contingut
10. D’acord amb l’article 97.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, les propostes de
modificació d'una figura de planejament han de raonar i justificar la
necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als
interessos públics i privats concurrents.
11. D’acord amb l'article 59 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el document de
planejament que s'aprova inicialment conté la documentació preceptiva.
Suspensió
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12. D'acord amb l'article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, els òrgans
competents per a l’aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic
poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, de
suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes
de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament
de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per
la legislació sectorial.
13. D'acord amb l'article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, l'aprovació
inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l'administració
competent a acordar les mesures enunciades per l'apartat 1, en els àmbits
en què les noves determinacions comportin una modificació del règim
urbanístic. L'administració competent també pot acordar les dites mesures
en el cas que es pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els
quals han d'ésser explicitats i justificats.
14. D'acord amb l'article 73.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, els acords
de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan referència els apartats
1 i 2 s’han de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s’han de referir, en
qualsevol cas, a àmbits identificats gràficament. En la informació pública de
l’instrument de planejament urbanístic a què es refereixen les suspensions
acordades, s’ha de donar compliment al que estableix l’article 8.5.a.
15. D'acord amb l'article 8.5.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, la
ciutadania té dret a consultar i ser informada sobre el contingut dels
instruments de planejament i gestió urbanístics i, a aquests efectes:
a) En la informació pública dels instruments de planejament urbanístic, cal
que, conjuntament amb el pla, s’exposi un document comprensiu dels
extrems següents:
Primer. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i
de tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de
l’abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.
Segon. Un resum de l’abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti
de la revisió o modificació d’un instrument de planejament urbanístic, plànol
d’identificació dels àmbits en els que l’ordenació proposada altera la vigent i
resum de l’abast d’aquesta alteració.
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16. D'acord amb l'article 74.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, els efectes
de la suspensió de tramitacions i de llicències per a àmbits determinats no
poden durar més d’un any en el cas regulat per l’apartat 1 de l’article 73, o
de dos anys en cas d’acumulació dels supòsits regulats pels apartats 1 i 2
de l’article 73.
17. D'acord amb l'article 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, els acords de suspensió
previstos en l’article 71 de la Llei d’urbanisme han de concretar els àmbits
afectats i han d’incorporar un plànol de delimitació dels àmbits subjectes a
suspensió de llicències i de tramitació de procediments, en el qual aquests
es grafiaran a l’escala adequada i amb detall i claredat suficients. Els acords
de suspensió han de precisar també l’abast de les llicències i tramitacions
que suspenen. El plànol ha de restar a disposició del públic en les oficines de
l’administració actuant al llarg del termini de suspensió. En el cas que
l’administració actuant no sigui l’ajuntament, el plànol també s’ha de poder
consultar a les oficines municipals.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els següents
ACORDS:
1. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general metropolità en
l'àmbit de la 4a fase del sector Grup d'habitatges Via Trajana.
2. Sotmetre a informació pública, per un termini d'un mes, el document de
modificació de planejament, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a dos dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació en l'àmbit municipal, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la
web municipal.
3. Sol·licitar informes als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials i concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels
quals confini amb el del municipi que és objecte del pla.
4. La suspensió de l'atorgament i tramitació de llicències i comunicacions
prèvies d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions dins l'àmbit de la 4a fase del sector Grup d'habitatges Via
Trajana, la instal·lació d'activitats compreses en l'àmbit esmentat que
s'estableixin en una edificació preexistent destinada a uns usos diferents,
de qualsevol procediment d'intervenció d'activitats compreses en l'àmbit
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esmentat inclòs el de comunicació prèvia, i d'altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
La suspensió fa referència a la superfície que s'inclou en l'àmbit de la 4a
fase del sector Grup d'habitatges Via Trajana, segons s'identifica en el plànol
annex.
Aquesta suspensió de llicències es publicarà al BOP.
Els efectes de la suspensió de llicències duraran dos anys a partir de la
publicació.
La Comissió Informativa de Territori actuarà com a Comissió de Seguiment
d'aquest acord.
Facultar indistintament l'alcalde i el regidor delegat perquè realitzin tants
actes i gestions com calguin per executar el present acord.
5. Notificar aquest acord al Consorci del Besòs."
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
Joan Belda (SAeC) manifesta:
-

Que l’escola que hi ha en aquest espai és un equipament que és molt
necessari al municipi, no només ara, fa deu anys ja ho era.

-

Que són molt crítics amb els tipus d’empreses que s’hi poden instal.lar
per les seves polítiques laborals i empresarials.

-

Que la connectivitat del barri amb la Trajana, de la Trajana amb
Barcelona i la resta de Sant Adrià també és una necessitat i hi estan
d’acord, però que tot i així no hi poden donar suport perquè no entenen
que es redueixi l’espai dels pisos de protecció oficial a un 50%, que no
es deixen emmirallar per la resta de millores que ho són, perquè ells no
volen només una part sinó EL tot.

S’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: disset (17) – PSC (6), C’S (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2), PP (2) i CDC (1)
Abstencions: una (1) – Josefa López, regidora no adscrita
Vots en contra: tres (3) – SAeC
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16. Dictamen relatiu a l’aprovació definitiva del Reglament del
Mercat Municipal d’Abastaments de Sant Adrià de Besòs
Es deixa damunt la taula.
HISENDA I RECURSOS GENERALS
17. Dictamen relatiu a l’aprovació provisional de les ordenances
fiscals per a l'exercici 2017
"El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a
19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
En concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords
de modificació de les ordenances hauran de contenir la nova redacció de les
normes afectades i les dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva
aplicació.
Vistos els informes tecnicoeconòmics a què es refereix l'article 25 del RDL
2/2004 del TR de la LRHL, en el qual es posa de manifest el valor de mercat
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de
taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o
realització d'activitats administratives de competència local, que s'imposen o
es modifiquen, l'import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu
conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme
al que preveu l'article 24.2 del RDL 2/2004 del TR de la LRHL.
Es proposa al l'adopció del següents
ACORDS:
1. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació
de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, i segons
l’annex que s’adjunta al present acord:
- Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre bens immobles
- Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre vehicles de
mecànica

tracció
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- Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
- Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la Taxa per expedició de documents
- Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la Taxa per la utilització de serveis i
instal·lacions esportives municipals.
- Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de la Taxa pel servei d'aparcament vigilat de
vehicles
- Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora de la Taxa per serveis adreçats a persones
amb manca d’autonomia, necessitats socials i/o risc d'exclusió social
- Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de la Taxa per l'ús dels bens i instal·lacions
municipals dels mercats i pels serveis inherents
- Ordenança Fiscal núm. 24, reguladora de la Taxa per l'estacionament de vehicles de
tracció mecànica a les vies públiques municipals
- Ordenança Fiscal núm. 27, reguladora de la Taxa per l'ocupació temporal o
permanent de la via pública o d'immobles de domini públic de propietat municipal.
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de
la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 del TR
de la LRHL, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haverse presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.
3. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un
cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així
com el text de les Ordenances modificades."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Andreu Marín (PP) manifesta:
-

Que el año pasado votaron a favor y este año tenían intención de hacer
lo mismo.

-

Que para ello presentaron tres propuestas de bonificación muy
concretas: bonificar el Impuesto de vehículos para mayores de 65 y
menores de 30, que no fue aceptada teniendo en cuenta que afecta a
unos colectivos muy específicos; bonificar el 70% para parientes
cercanos en las plusvalías por razón de herencia, se aceptó la rebaja al
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60%; y la propuesta estrella era la bonificación del IBI de viviendas de
protección oficial, ya que la Ley de Haciendas Locales establece la
obligatoriedad de bonificar el 50% del IBI para estas viviendas durante
los 3 primeros años, que ellos proponían extender al 50% durante tres
años más, y que si no se ha podido aprobar esta bonificación ha sido
porque el PSC no ha tenido la voluntad de defenderla con suficiente
ahínco y porque la oposición, que presume de liberal, no ha dudado en
sacar del cajón la argumentación de Izquierda Unida para negarles su
apoyo.
-

Que no entiende porque quieren privar a algunos vecinos de ahorrarse
200 o 300 euros al año en impuestos, que tendrían que dar la posibilidad
de poner más dinero a su bolsillo, sobre todo, los primeros años de
adquisición de una vivienda cuando su situación personal y patrimonial
se ve más afectada debido al desembolso previo a realizar, y la tarea de
una Administración es ponerse al servicio de las personas, que las
bonificaciones son un instrumento para aliviar las cargas que estas
personas sufren en su día a día con el fisco.

-

Que hoy todos se llenaban la boca hablando de la Catalana, pero que
rechazando esta propuesta del PP han perjudicado a muchos vecinos.

-

Que el Partido Popular es el único partido que apuesta aquí abiertamente
por rebajar una carga fiscal para las clases bajas y medias que habitan
en este tipo de viviendas.

-

Que la izquierda y también C’s, solamente quiere apretar todavía más el
rodillo para mantener el chiringuito de lo público a costa del trabajo y del
patrimonio de los vecinos.

-

Que su voto es contrario y presentaran alegaciones a las ordenanzas.

Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que lamenten no haver pogut incorporar el tema dels pisos buits que es
pensaven que era una idea que podia estar bé.

-

Que dues de les seves propostes s’han recollit per estudiar-les durant
aquest any.

-

Que una és incloure a les taxes elements de redistribució de la riquesa
amb un gravamen al 10% dels valors cadastrals més elevats d’ús
industrial i comercial i que està tipificat dins de la llei, i això una
oportunitat de demanar una mica a aquells que tenen més i donar-ho a
aquells que tenen menys.
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d’energies

Isabel Marcuello (MES) diu que està d’acord amb el que ha plantejat el
govern per aquest exercici 2017, sobretot el reforç en els temes socials.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:
-

Que se sumen al prec d’ERC, poder treballar les ordenances, els preus
públics i les bonificacions a partir de la la renda, que creuen que és més
just i que seria molt més apropiat que els serveis municipals es paguin
en funció de la renda de cadascú.

Marc Alloza (SAeC) diu:
-

Que agraeix l’actitud de l’equip de govern i el suport de les forces
progressistes per incorporar en l’Ordenança núm. 2 gravar fins a un 50%
la quota els pisos desocupats de caràcter permanent. Que actualment no
es podria aplicar perquè la Generalitat està recaptant un impost en els
pisos buits que està definit a la Llei 14/2015, en aquest impost en les
seves disposicions addicionals, que a partir de la data en què l’Estat hagi
efectuat el desplegament reglamentari a què fa referència l’article 72.4
la Generalitat ha d’adoptar les mesures compensatòries o de coordinació
pertinents a favor dels ajuntaments que efectivament hagin aprovat el
dit recàrrec en ordenança municipal. És a dir que ara la Generalitat està
recaptant un impost dels habitatges buits que no són propietat privada,
aquest en el 2015 va ser de 13,1 milions d’euros i que s’estima en el
2016 s’estima en 14,3 milions d’euros, que aquest impost, a més, ha
permès incorporar 266 pisos a l’oferta d’habitatge públic.

-

Que en el registre d’habitatges, 99 estan censats a Sant Adrià,
conseqüentment hi ha habitatges de Sant Adrià que ja se’ls està aplicant
aquest impost. Que quan aquest Reglament es desplegui, si l’Ajuntament
tingués incorporat aquesta disposició tindria dret que la part que s’ha
recaptat de Sant Adrià se li compensés, és a dir, estarien guanyant uns
drets a futur en cas que es desplegués aquest Reglament.

-

Que li sobta que el PP o el PSC no confiïn que els seus representants al
Congrés o els seus legisladors puguin arribar a fer un reglament just per
aquest impost.
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Pedro Sánchez (C‘s) manifesta:
-

Que el seu grup també agraeix al regidor d’Hisenda per com de didàctic
ha estat a l’hora d’explicar-los les taxes.

-

Que, davant la bonificació que plantejava el PP, la seva oposició no ha
estat ideològica, que ells estan per alleugerir la pressió fiscal que pateix
el ciutadà i que la ideologia no els cega, per tant, davant de cada mesura
procuren fer una anàlisi dels pros i contres i en aquest cas consideren
que com que el concepte d’habitatge protegit és molt ampli i es
produirien casos de greuge comparatiu de gent amb elevats ingressos
que se’n podrien beneficiar, mentre que veïns, amb ingressos inferiors,
però que tenen un habitatge de preu lliure, no ho podrien fer, per tant,
creuen que s’han d’anar per una altra via, com per exemple que en els
pressuposts s’estudiés la possibilitat d’introduir ajudes per a les rendes
baixes.

Pedro Rivero (PSC) respon:
-

Que dona les gràcies a tots i a totes per l’esforç que han fet, ja que, per
a les persones que hi han estat treballant, aprovar un any més les taxes
és una alegria.

-

Que és cert el que ha dit el representant del PP que les discussions, les
negociacions van anar en aquesta línia i que aquestes van ser les
propostes que van fer.

-

Que la proposta de SAeC l’entenen, però que el fet que el reglament dels
pisos buits no estigui desenvolupat els dona certa inseguretat i que,
després, a la pràctica, si aprovessin aquesta bonificació estarien obligats
a cobrar aquest impost, per la qual cosa a la pràctica hi hauria dues
administracions diferents que haurien cobrat el mateix impost i s’hauria
d’articular algun camí per tal que alguna de les dues administracions
tornés l’impost.

Andreu Marín (PP) li pregunta a Pedro Sánchez que niveles de renta
propone y en que indicador se basa para determinar lo que son rentas altas,
bajas o medias.
Pedro Sánchez (C’s) li contesta que el problema és si un veí que cobra
3.000 rep la bonificació i un que en cobra 800 no.
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Andreu Marín (PP) diu:
-

Que su negativa hace que se sitúe como enemigo de un votante de clase
media.

-

Que él propuso que los dos partidos fueran de la mano en la rebaja del
IBI, como se ha echo en otros municipios de España.

-

Que le propuso unir fuerzas entre ambos partidos para conseguir el
objetivo de rebajar el coeficiente general al 0,50% al final de la
legislatura, que podrían beneficiar a las viviendas de protección oficial y,
a su vez, trabajar una rebaja sustancial del coeficiente IBI para la gran
mayoría de los adrianences.

-

Que el que se negó a aceptar estas propuestas fue Pedro Sánchez y eso
les hace pensar que quizás defiende sus propias teorías y no el programa
de su partido que sí que es perfectamente compatible con el del PP

-

Que en cuanto la propuesta de vincular el IBI a ayudas o subvenciones
en presupuestos le gustaría que explicase el encaje legal de esta medida
o donde haría su fundamentación jurídica.

-

Que la propuesta del PP es aplicar el articulo 73.2 de la Ley de Haciendas
Locales que otorga discrecionalidad al Ayuntamiento en solo dos
cuestiones, para determinar cuantía, porcentaje y duración, ni rastro de
vincularlo a la renta.

-

Que hay una sentencia de la sala de lo contencioso del Supremo del año
de 2014, para anular la subvenciones del IBI en un ayuntamiento: "No
cabe duda alguna que el Ayuntamiento no respetó la aprobación del
articulo 13.9 de la Ordenanza del IBI, ya que si pretendía evitar subidas
excesivas o poner un límite a los posibles incrementos anuales de la
cuota del IBI debió de acudir a la reducciones por bonificaciones
potestativas con su consiguiente régimen normativo, en lugar de utilizar
el peculiar sistema de subvenciones ajenas, en su naturaleza jurídica y
fines, al ámbito fiscal, razón por la que resulta acertada la
argumentación de la sentencia impugnada cuando afirma que el
Ayuntamiento carecía de competencia para incluir en la gestión del Ibi
una minoración de la cuota líquida no contemplada ni el la Ley General
Tributaria ni en la Ley de Haciendas Locales, insistiendo en que los
beneficios fiscales no tienen carácter de subvenciones sino que se rigen
por su propia normativa." La cultura de la subvención, la cultura del
intervencionismo y ahora de la ilegalidad.
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Pedro Sánchez (C’s) li respon que entén que en el cas que vagin per
aquesta via seran els del PP els que buscaran la forma d’impugnar-la.
L’alcalde diu:
-

Que vol agrair a l’equip econòmic de l’Ajuntament la seva feina, que un
any més, i ja en porten vuit, els permet transitar els anys de la crisi que
és molt dura sense que a Sant Adrià arribin sacsejades. Que són cinc
anys de congelació de taxes i impostos.

-

Que la situació política municipal a vegades té els seus avantatges i els
seus inconvenients, que una de les debilitats pot ser la tendència
centrífuga de tots a fer propostes.

-

Que ha demanat a la presidenta de la Diputació que els ajudés a fer una
anàlisi de l’estructura econòmica municipal, conjuntament amb les
necessitats socials i, per tant, tenir una bona anàlisi i una bona visió
adequada de la ciutat que segurament l’equip de govern, amb el dia a
dia, no tenen capacitat de reflexió, sinó intuïcions i que creu que si tenen
un bon document els pot ajudar a tots a reflexionar quina ha de ser la
via, les debilitats i les fortaleses del pressupost, de la despesa municipal i
de les necessitats, i posar una mica de racionalitat que vagi més enllà de
la ideologia.

-

Que, malgrat tot, agraeix a tots el to.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – PSC (6), C’s (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC (2),
CDC (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: tres (3) – SAeC
Vots en contra: dos (2) - PP
18. Dictamen relatiu a la bonificació de l’ICIO al Servei d’Ocupació
de Catalunya
"Vist l’escrit presentat pel Sr. Carlos Cervera Martínez, en data 10 d’octubre
de 2016, en representació del SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC),
amb CIF Q0801272F, en què, amb relació a la llicència d’obres menors amb
núm. d’expedient 139/16, sol·licita la bonificació del 95% de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

27.10.2016

72

Atès que en relació a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en
l’article 2n Bis.4 de l’Ordenança Fiscal reguladora, (en concordança amb
l’article 103.2.a. del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), i en matèria de
bonificacions potestatives s’estableix:
“Es concedirà una bonificació de fins al 95 per cent de la quota de
l’Impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal por concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta correspondrà al
Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu,
pel vot favorable de la majoria dels seus membres.”
Atès que, del contingut de l’article, es desprèn que, per poder gaudir
d’aquest benefici fiscal, l’obra s’haurà de declarar d’especial interès o utilitat
municipal prèvia l’acreditació que sigui per circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment del treball que justifiquin tal declaració. En
tal sentit, s’ha de tenir en compte el que estableix l’article 23 de la Llei
general tributària sobre el criteri restrictiu a seguir en matèria de concessió
d’exempcions o bonificacions tributàries.
Atès que, per part de la institució sol·licitant, s’al·lega que aquesta obra és
per a la millora del servei al ciutadà del SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
i atès que la funció pròpia d’aquest organisme és el foment de l’ocupació,
procediria l’atorgament de la bonificació prevista en l’esmentada normativa.
En qualsevol cas, d’acord amb l’article 2n Bis. 4. de l’Ordenança Fiscal
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la
concessió o no de la bonificació correspon al Ple de la corporació, el qual
haurà d’acordar, amb el vot de la majoria dels seus membres, que les obres
a dur a terme són d’especial interès o utilitat municipal per concórrer alguna
de les circumstàncies taxades en la norma.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar que les obres a realitzar pel SERVEI D’OCUPACIÓ DE
CATALUNYA (Llicència d’Obres 139/16) reuneixen els requisits exigits a
l’article 2 Bis. 4. de l’Ordenança Fiscal reguladora de l‘Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres per declarar-les d’especial interès o
utilitat municipal, i en conseqüència, acordar la concessió de 95% de
bonificació en l’esmentat Impost..
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2. Notificar aquest acord a l’interessat, el SERVEI D’OCUPACIÓ DE
CATALUNYA."
S’aprova per unanimitat.
19. Proposta relativa a esmenar l’error material en l’acord del Ple de
l’Ajuntament, de data 18 d’octubre de 2016, 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
"Vist que, en sessió extraordinària de data 18 d'octubre de 2016, el Ple de
l'Ajuntament va adoptar entre d'altres els següents 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 €
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2021

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

2.857.266,39 €

600.025,94 €

2022

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

2.899.070,97 €

608.804,90 €

3.457.292,33 €
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”.

Vist que s'ha detectat que en els quadres transcrits en els anteriors acords,
així com en els quadres que figuren en el plec de clàusules administratives i
en l'edicte corresponent, els imports exclòs l'IVA no són correctes ja que
estan comptabilitzats deduïnt del preu final un IVA del tipus 21% quan
haurien d'haver estat comptabilitzats deduïnt un IVA del tipus reduït del
10%.
Vist que el plec de condicions tècniques, en els annexos econòmics
corresponents, sí que figuren detallats els preus sense IVA havent-los
obtingut a partir de la deducció d'un tipus de l'IVA corresponent al 10%.
Atès que aquest document és el que serveix de base i justificació per
determinar el preu del contracte, és aquest document el que s'ha de
considerar com correcte i per tant cal rectificar els quadres econòmics del
plec de clàusules administratives i l'edicte, així com l'import referent al valor
estimat del contracte, expressant correctament les quantitats exclòs l'IVA
per tal de plasmar correctament que s'han obtingut a partir de la deducció
d'un tipus reduït de l'IVA del 10%, tenint present que els imports finals
(inclòs l'IVA) són els ja expressats i que per tant no han canviat.
Atès que la documentació ja s'ha enviat als diaris oficials corresponents i
s'ha publicat al perfil de contractant, i que per tant caldrà fer els aclariments
corresponents en els anuncis i les esmenes que pertoquin en el perfil de
contractant, en aquest últim cas aclarint que els imports correctes exclòs
l'IVA són els que figuren en els annexos del plec de condicions tècniques, i
que el tipus de l'IVA és el tipus reduït del 10%.
Vist que, per tant, els imports màxims anuals a la baixa d'aquest contracte,
i per tant les despeses màximes per anualitats, són les següents:
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Vist que, d'acord amb el que preveu l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, en el sentit que “Les Administracions Públiques podran, així
mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats,
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
Per tot l'exposat, proposo al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS
1. Esmenar la referència als imports màxims anuals a la baixa de 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, imports que
figuraven en el plec de clàusules administratives, l'edicte i en l'acord
adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de data 18
d'octubre de 2016, atès que els imports exclòs l'IVA figuraven expressats
a partir de la deducció d'un IVA del tipus impositiu del 21% respecte el
preu final, quan el tipus d'IVA correcte és del 10% i per tant s'han
d'expressar correctament, com ja s'estableix en el plec de condicions
tècniques, a partir de la deducció d'un tipus reduït de l'IVA del 10%,
essent per tant els imports màxims anuals a la baixa i les despeses
màximes d'aquest contracte per anualitats, les següents:

2. Efectuar els corresponents aclariments en els anuncis tramitats als diaris
oficials i la corresponent esmena en el perfil de contractant de
l'Ajuntament."
S’aprova per unanimitat.
20. Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre
diverses contractacions temporals
Tot seguit, els assistents resten assabentats dels decrets de la regidora
delegada sobre les contractacions temporals següents.
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Juan J. Amaya Vargas com a peó polivalent
Rebeca López Rodríguez com a treballadora social
21. Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre
diverses nomenaments interins
A continuació, els assistents resten assabentats dels decrets de la regidora
delegada sobre els nomenaments interins següents:
Lidia Guerrero Díaz com a educadora d’escola bressol
Maria Pilar Camacho Ara com a tècnic mitjà d’educació
22. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
23. Precs i preguntes
Josefa López (regidora no adscrita) diu:
-

Que creu que en l’ordre del dia del Ple primer hi haurien d’anar els temes
de les comissions que tracten temes de ciutat que interessen de forma
directa la ciutat i, darrere les mocions que, per regla general, són més
d’ideologia política que poden ser molt interessants, però que no
susciten cap interès directe. I que si es fes així les comissions serien més
actives i participatives.

-

Que fa anys que l’Ajuntament no fa cap convocatòria de subvencions a
les entitats culturals, les quals sobreviuen amb molta dificultat, que la
cultura és un bé que fa preservar i donar-los suport és un indicador del
benestar de la societat i que les entitats de cultura de Sant Adrià
necessiten subvenció, vol saber quan està previst fer aquesta
convocatòria.

L’alcalde li contesta que això només es fa quan és prioritari, ja que hi ha
altres necessitats i prioritats.
Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que sembla que ADIF, per fi, ha iniciat les obres per fer el mur i que la
neteja de l’entorn que ara assumeix l’Ajuntament revertirà en ADIF, per
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tant, demana que es faciliti a l’empresa que pugui fer l’obra sense cap
impediment. I que es treballi per veure com poden evitar que hi hagi
nous abocaments.
-

Que vol saber quan es començarà a impulsar el pla d’usos de Can Rigalt i
que les entitats puguin aportar les seves idees.

Ruth Soto (PSC) li contesta que el Pla d’usos s’està estudiant i que a més la
Diputació ha concedit un ajut de 250.000 € per continuar amb la 2a fase de
Can Rigalt.
Andreu Marin (PP) diu:
-

Que vol saber si Pedro Rivero li ha portat la documentació que li va
requerir sobre la despesa d’assistència lletrada en els últims anys.

-

Que tornen a demanar la publicació en el portal de transparència de la
declaració de béns de la càrrec de confiança.

-

Que demanaran l’expedient complet de la convocatòria de cinc agents de
Policia Local, ja que els han arribat algunes queixes.

Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que també celebren que finalment ADIF hagi començat les obres del
mur, i que voldrien saber si això és a canvi que l’Ajuntament desisteixi
del contenciós administratiu que s’ha presentat.

-

Que els veïns de la Catalana els han dit que hi havia hagut un accident
força greu i per tant demanen que quan abans millor es pugui solucionar
el problema de trànsit.

-

Que s’havia destinat una part del pressupost per temes animalistes:
veterinaris, compra de gàbies trampa, etc. i volen saber si això s’ha tirat
endavant.

Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que al barri de Sant Joan s’ha detectat en els darrers dies una revifada
de les males olors, a la zona del parc que queda entre el carrer Olímpic,
Eduard Maristany i Torrassa, els veïns diuen que hi ha una plaga de
cuques i rates.
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-

Que, com a membres de l’oposició, han esperat i confiat que el pla de
l’equip de govern sobre Marina-Besòs funcionés,però que no ha estat
així.

-

Que ara supliquen que remunicipalitzin com a única via per mantenir el
pavelló obert.

-

Que, fent la tasca de govern que no els correspon, els serveis jurídics
d’ERC els han fet un petit full de ruta:
•
•
•

subrogació dels treballadors, garantint quelcom tan simple important
com que hi hagi algú que obri la porta del pavelló demà
contractació, per urgència, d’un tècnic per realitzar la gestió del dia a
dia del pavelló.
agafar la partida pressupostària que porta mesos estancada i gastarla en allò que faci falta per garantir que la setmana vinent puguin
obrir la instal·lació.

-

Que, després de tot això, entenen que tos els grups polítics es poden
posar a discutir si volen municipalitzar-lo, si volen una empresa privada,
si volen llançar el pavelló a terra, etc., però ara mateix el que convé és
superar la situació d’angoixa que pateixen els treballadors.

-

Que abans que els diguin que tot és il·legal i que hi ha problemes
jurídics, vol recordar que les lleis estan per donar solucions als ciutadans
i garantir els seus drets.

-

Que no estan demanant la lluna, simplement estan dient que s’apliquin o
que es faci el mateix que han hagut de fer altres ajuntaments, tant a
Catalunya com a Espanya, i que siguin tots valents políticament i apostin
per les seves potencialitats.

-

Que, des de l’oposició, aquí tenen una proposta validada pels seus
serveis jurídics de com fer-ho.

-

Que demanen que, de totes les opcions possibles, aquest equip de
govern no faci com sempre i esculli la pitjor, sinó que n’esculli alguna que
no sigui llençar la pilota endavant i que doni un mica de calma per
després donar una solució real.

L’alcalde li respon:
-

Que des que ell és alcalde sempre ha assumit amb entrevistes públiques
i en el ple que un dels problemes principals que tenen són la gestió dels
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pavellons poliesportius, dels quals l’equip socialista és el màxim
responsable, que no vol dir culpable.
-

Que pot assegurar que han plantejat infinitat de solucions, però que
legalment no ha estat possible i el que no faran és jugar-se el coll.

-

Que el que ara faran és allò que els marquin els serveis jurídics i
proposa que es reuneixin Pedro Rivero i Juan Carlos Ramos amb el
secretari i l’interventor perquè els expliquin quins són els passos formals
i legals que han de seguir.

-

Que si la proposició del gestor és sincera i els dona la instal.lació en poc
temps podran tenir-la oberta, però que si reclama aleshores s’allargarà
més.

-

Que abans d’entrar, s’ha d’arranjar el sistema de seguretat contra
incendis i la bomba de calor deshumectadora.

-

Que els proposa buscar un organisme perquè tinguin informació, si
convé setmanal.

-

Que el compromís que hi ha amb els treballadors és que també tindran
tota la informació sobre tot allò que diguin els serveis jurídics que han de
fer.

-

Que la responsabilitat última i màxima és del gestor, que ells estan
limitats per entrar al pavelló.

José Luis Martínez (PSC) diu:
-

Que la sentència del contenciós amb ADIF diu que subsidiàriament va a
costa d’ells.

-

Que sobre l’encreuament de la Catalana, els tècnics ja hi estan
treballant, però que també és veritat que hi ha veïns que són molt
imprudents que surten al revés per no anar fins a la rotonda.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que, després d’analitzar el Pla director de l’esport, li agradaria saber què
ha costat; perquè no els han fet arribar la situació econòmica actual dels
poliesportius i el pressupost d’inversions per poder mantenir-los en
funcionament, ja que sense aquestes dades els grups polítics no poden
proposar quines accions es poden fer.
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-

Que el Grup de MES no està en contra d’aquest Pla director, però que
després de tant temps sense prendre decisions, resulta que aquest no és
un instrument que inclogui les informacions imprescindibles per prendre
decisions.

-

Que s’ha de decidir què fer amb Marina-Besòs i quines actuacions es
faran a Besòs, Ricart i Mina; quines inversions s’han de realitzar; què fer
amb la gestió, per tant, demana a l’equip de govern que posin damunt la
taula la informació que necessiten.

-

Que el passat 13 de setembre, la Junta de Govern de l’Àrea
Metropolitana va aprovar la redacció del projecte de reparacions puntuals
al poliesportiu Marina Besòs i de reforma de vestidors i sala de fitness al
CEM Besòs, pregunta quan pensen lliurar-los una còpia d’aquests
projectes; si els imports d’aquests es finançaran amb càrrec a la
consignació del milió d’euros del pressupost de 2016 i quines són les
reparacions puntuals que s’han de fer al Marina-Besòs, ja que en un
projecte s’especifica quines necessitats hi ha però en l’altre no.

-

Que en el Ple de febrer es va aprovar, per unanimitat, una moció de
suport a Ràdio la Mina, en què es demanava presentar un projecte a les
meses de concertació de la Diputació, que després l’equip de govern va
decidir una altra fórmula d’acord amb d’altres grups municipals, que
l’alcalde li va contestar que Ràdio Mina havia passat un pressupost, que
s’estava valorant tècnicament i que l’equip de govern faria una proposta
per articular la inversió via subvenció o conveni, que al Ple de juliol es va
aprovar una modificació de crèdit, en què quedava recollida la inversió
per a Ràdio la Mina. Que segons Ràdio Mina a data d’avui encara ningú
s’ha posat en contacte amb ells per iniciar els tràmits. Que li sembla molt
greu que no es respecti una acord de Ple, que s’acordin altres fórmules i
que tampoc s’actuï, que s’aprovi una modificació de crèdit i tampoc
s’actuï i, sobretot, que a dia d’avui ningú s’hagi posat en contacte amb
Ràdio la Mina. Que, per tor això, vol que l’alcalde li concreti en quin punt
es troba la proposta per articular la inversió de Ràdio la Mina i quan
pensen posar-se en contacte amb l’entitat.

-

Que en el Ple passat va preguntar a la regidora de Territori com estaven
les actuacions sobre la senyalització i la instal·lació de papereres al
Mercat d’Abastaments i li va respondre que estaven a punt de resoldreho, però que després d’un mes encara està tot igual, per tant, vol que li
doni dates concretes.

-

Que en el Ple del juny van aprovar que durant el primer trimestre de
2017 posarien en marxa el Pla d’Acció Municipal i la portaveu del PSC va
dir diverses vegades que ja hi estaven treballant, per tant, vol saber en
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quin punt es troba la redacció del pla, ja que és urgent tenir-lo, perquè
així tant els regidors com els ciutadans tindrien clares les inversions, les
actuacions i les millores que han acordat realitzar en aquesta legislatura.
Que mocions com les d’avui referents a Monsolís i la Catalana posen de
manifest la necessitat de tenir el Pla d’actuació municipal.
L’alcalde li respon:
-

Que la prova que no han parat d’intentar trobar solucions als
poliesportius és la redacció d’aquests dos projectes.

-

Que quan els van tenir quantificats i fets els Serveis Tècnics van fer un
document sobre les necessitats d’aquests dos poliesportius i es van
reunir amb els serveis jurídics i econòmics de l’Ajuntament per veure què
podien fer i no hi van poder fer res.

-

Que, sobre Ràdio La Mina, entre dimarts i dimecres s’hi posaran en
contacte.

Juan Carlos Ramos (PSC) li respon sobre el Pla director:
-

Que primer es va fer la presentació del possible pla director que hauran
de definir entre tots perquè només falten les propostes dels regidors,
que Marc Alloza demanava això, que li van demanar a l’empresa que
amb els estudis que tenien de la Diputació fessin uns preus aproximats
del pla director i de les inversions que s’haurien de realitzar per a un pla
de futur de poliesportius, per tant, tot és aproximat.

-

Que els dos projectes que s’han demanat a l’Àrea Metropolitana ha estat
mitjançant els informes tècnics sobre les necessitats, dificultats i
anomalies, per això van demanar un estudi, però que segons els serveis
jurídics no es pot fer perquè s’ha de fer un estudi de les inversions
possibles o no.

-

Que estan fent un còmput real dels costos, que el 5 de novembre es
presentarà a la ciutadania perquè puguin fer aportacions i a partir d’aquí
decidiran entre tots, al més aviat millor perquè s’ha de tenir en compte
de uns treballadors poden anar a l’atur.

-

Que a la propera reunió de treball els lliurarà la informació aproximada
de les inversions possibles.
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Ruth Soto (PSC) contesta que les papereres, els bancs i les pilones estan
encarregades i en una setmana arribaran i ara s’està col.locant tot el perfil
sota la fusta del Mercat.
Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que els agradaria saber quin és el criteri a l’hora d’atorgar subvencions i
si les entitats han de presentar una justificació de les subvencions i
projectes.

-

Que els veïns del barri de la Mina els agradaria tenir l’horari d’atenció al
públic del regidor de barri i que es pengés al web municipal.

-

Que estan molt contents que s’hagi creat "...no eres de Sant Adrià si ...",
que celebren tots els temes de l’autoorganització, però que no es pot
substituir un canal oficiós per un canal oficial, que han rebut moltes
queixes perquè no està funcionant amb la celeritat que caldria el canal
oficial "Sant Adrià funciona", és molt bo que es pugui obrir aquesta
alternativa de poder tenir un contacte directe amb el veí, però que el "...
no eres de Sant Adrià si ..." no és un canal oficial i no ho ha de ser.

Marc Alloza (SAeC) diu:
-

Que hi havia un procés participatiu per la Campanya de Civisme que era
una de les pedres angulars perquè aquesta campanya tingués èxit i no
només delegar agents cívics o policia local la tasca de fer complir i
millorar la convivència.

-

Que sobre el Mercat d’Encants es va parlar de fer una taula i que al final
es va arribar a un acord amb els paradistes, però que han vist que no hi
ha millora del mercat i que potser estaria bé fer aquesta taula per
reprendre aquesta idea.

-

Que haurien de pensar quin és el model de mercat que volen,
l’adequació de l’espai, els serveis públics, etc.

-

Que la convocatòria del seguiment del procés de la negociació del
tanatori està pendent i que potser hi ha hagut algun avanç.

-

Que entre tots haurien de decidir el futur immediat del poliesportiu
Marina-Besòs, la subrogació dels treballadors i intentar buscar una
prestació de serveis, que casi és la via única que els queda en aquest
moment.
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Que s’hauria de reconsiderar el tema dels serveis jurídics si estan
realment coberts o cal una ampliació de personal, però on sí que cal un
reforç al Servei d’Esports.

L’alcalde li contesta:
-

Que pel que fa al tanatori estan parlant amb el Consell Comarcal per
veure quina proposta es pot presentar i valorar.

-

Que en referència als poliesportius, quan un concessionari renúncia a
una concessió qui marca què s’ha de fer és la Llei de contractes i
demana a Juan Carlos Ramos que convoqui els serveis jurídics perquè
expliquin a l’oposició els passos que s’han de seguir.

-

Que les entitats que reben més de 1.000 € els ha demanat la justificació
amb factures.

-

Que sobre serveis jurídics que si necessiten algun reforç el que han de
fer és agafar-lo.

Ruth Soto (PSC), sobre el Mercat d’Encants, diu que els convocarà a una
reunió i veuran els ingressos que s’han fet aquest any, de l’aixecament de
parades que devien més de 4.000 € i els mostrarà la proposta per arreglar
el Mercat.
Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que el 21 d’octubre també ja hi va haver un altre accident greu a la
Catalana, per tant, creu que és important activar el tema.

L’alcalde diu que, com tots saben, l’equip de govern té moltes feina i
apel.lant a la coresponsabilitat de tots demana als regidors i regidores si
volen ser comissionats per als temes següents:
•
•
•
•
•
•
•

platja
platja per a gossos
la Catalana
equipaments esportius
habitatge i política d’habitatges
civisme
ordenances i taxes per renda.
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Pedro Rivero (PSC) lliura a Andreu Marín informació sobre les despeses del
circuit legal que va demanar en el ple passat.
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 11.30
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, tots els assistents. Certifico.

