Sant Adrià de Besòs, 28 de novembre de 2016
Essent les dinou hores, a la sala de sessions, es constitueixen, en primera
convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan Callau Bartolí, per tal de
dur a terme la sessió ordinària que correspon al dia d’avui, els membres del
Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per mi el sotasignat
secretari de la corporació, Josep Reverendo Carbonell. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

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.
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2016
Andreu Marín (PP) dice que antes de empezar quería tenir un recuerdo para
su compañera y ex-alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y desear que los
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juicios a partir de ahora los hagan los jueces y tribunales y no los medios de
comunicación.
Sobre l’esborrany de l’acta, demana fer les esmenes següent:
-

A la pàgina 6, segon guió de la seva intervenció ha de dir: "Que no se
puede obligar a una empresa a contratar a nadie y que si fijan un salario
mínimo quizás están condenando al empresario justo a lo contrario, a
que no pueda contratar a nadie"

-

A la pàgina 9, l’últim paràgraf s’ha de rectificar la intervenció de
Filomena Cañete, canviant l’expressió "sou brut mensual per sobre de
1000 euros" per la de "sou per sobre de 1000 euros"

-

A la pàgina 33, en el segon guió de la seva intervenció s’hauria
d’afegir: .."alguns ja saben en quin tipus de personal directiu em
refereixo".

-

A precs i preguntes, a la pàgina 66, s’hauria d’afegir "moción BDS
discriminatoria con el pueblo de Israel".

A proposta d’Isabel Marcuello (MES) s’esmena el següent:
-

A la pàgina 15, sobre la moció per reobrir gimnàs i piscina Ricart, la seva
intervenció ha de quedar de la manera següent:

"Que MES estem d’acord en la part expositiva de la moció i amb els acords
que es presenten. Que som coherents amb el que avui votem, que no
canvia la nostra posició inicial en la del ple del cartipàs,ja van fer menció al
tema en què en el ple de pressupost van demanar la consignació
pressupostària pertinent. Que vam fer una proposta en el pla d’inversions
presentada a l’equip de govern. Que sabem que estem pendents del Pla
director. Que volem tornar a demanar el compromís de l’equip de govern
que fins on sabem són necessaris 900.000€ per l’adequació i reobrir
piscina. Que ara es demanen 300.000€. Que MES vam anar més enllà
encara en la nostra proposta del pla d’inversions de l’Àrea Metropolitana a
l’equip de govern consignar les partides és important. Que ara la pregunta
va dirigida a l’equip de govern quan es pensa destinar a la reobertura de la
piscina Ricart." Que després d’això d’adhereixen.
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
27 de juny de 2016.
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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 28 de novembre de 2016, a les 19 hores,
hi consten els titulats:
"4. Adhesió al Manifest dels alcaldes i les alcaldesses de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores per commemorar el Dia Internacional de
la Ciutat Educadora, que tindrà lloc el 30 de novembre.
5. Moció de SAeC per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per
reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat.
6. Moció del PSC per reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i
eradicar la pobresa energètica.
7. Moció de C’s sobre compromís del Ple de l’Ajuntament que no aprovarà cap
modificació del PGM que impliqui el trasllat del poliesportiu Marina-Besòs.
8. Moció de C’s sobre la responsabilitat i el manteniment de l’educació infantil
de 0 a 3 anys.
9. Moció de SAeC per instal.lar caixes de niament per a ratpenats amb la
intenció de controlar de forma ecològica les poblacions de mosquits.
10. Moció de Convergència sobre l’encàrrec a una empresa pública municipal
de la gestió i reobertura urgent del poliesportiu Marina-Besòs.
11. Moció d’ERC en suport al Banc d’ADN per a les identificacions dels
desapareguts a la Guerra Civil."

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
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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 28 de novembre de
2016, a les 19 hores, el punts esmentats anteriorment."
S’aprova per unanimitat.
3. Manifest institucional i Manifest del Consell Municipal de les
Dones amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones
MANIFEST INSTITUCIONAL
DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES
25 de novembre de 2016
"Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a
aplegar/nos per manifestar, una vegada mes, el nostre rebuig a la violència
masclista i per fer pública la nostra ferma voluntat de treballar fins eradicarla.
Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets
humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la
injustícia i la crueltat, significa una manca de reconeixement de l'autoritat i
de la llibreta de les dones.
És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels
moviments feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament
la violència masclista i van crear grups de suport i d'assessorament a les
dones que la patien. D'aleshores ençà, el rebuig social no ha parat de
créixer i les mesures impulsades de les administracions públiques per donarhi resposta han augmentat.
Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d'igualtat
efectiva de dones i homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò
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que ens allunya de l'equitat entre homes i dones en els diferents ordres de
la vida, pública i privada. Tot i això, lamentablement una sentència del
Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns articles concebuts la igualtat al
món laboral.
Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones
perquè a Catalunya volem avançar respecte a les nostres competències. En
aquest sentit, no podem obviar que és en l'àmbit de les relacions laborals on
encara perviuen, a dia d'avui, moltes discriminacions que allunyen les dones
d'una situació d'igualtat efectiva respecte els homes. És per això, que les
polítiques d'igualtat de gènere són un eix estratègic del país que construïm
conjuntament des de les institucions públiques i la societat civil.
També, l'acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista, aprofundeix en l'aplicació d'un model que
aposta per la creació i enfortiment d'una xarxa pública de recursos i serveis
i amb una sèrie de drets reconeguts per a totes les dones que es troben en
situació de violència masclista.
El desplegament normatiu d'aquests darrers anys ha permès desenvolupar
un model d'abordatge integral adreçat a millorar l'atenció i la recuperació
de les dones i també a avançar en la detecció de casos i en la prevenció de
la problemàtica.
Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial,
les violències sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació
patriarcal envers les dones. En aquest sentit, i malgrat els progressos
respecte de la igualtat formal entre dones i homes, les violències sexuals no
són socialment contestades de manera contundent, ans al contrari, la
prevalença del sexisme en l'ordre simbòlic hegemònic de la nostra societat
indueix a qüestionar la dona víctima de l'agressió.
Mostra d'això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la
joventut no percep l'existència de desigualtat entre homes i dones i no
identifica determinades conductes d'abús i control com a formes d'exercir
violència masclista. Actituds d'imposició, de menyspreu, humiliacions,
gelosia ... s'instal·len com a pràctiques normalitzades en les relacions i les
creences tradicionals al voltant de l'amor romàntic afavoreixen aquesta
tolerància juvenil cap a la violència masclista.
Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la
necessitat que les dones vigilem, perquè l'imaginari actualment vigent ens
responsabilitza. En aquest moment històric, però, és imprescindible
construir models culturals que reprovin les violències sexuals en totes les
seves manifestacions i desautoritzin l'apologia d'aquestes violències.
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Així, la denuncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d'internet que
incitaven a la violència masclista i que acumulaven més d'un milió de visites,
per part del Consell Audiovisual de Catalunya i del govern, és un pas molt
important que ens encoratja a treballar en aquesta línia.
Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar
l'androcentrisme que nega la presència i les aportacions de les dones a la
societat, i que imposa uns estereotips i rols de gènere basats en la
infravaloració de tot el que està relacionat amb la feminitat. És necessari
que sumem les voluntats i els sabers dels moviments feministes del grup de
dones, i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania, que a través
d'accions col·lectives i individuals, actuen per eradicar aquesta xacra social.
Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar
un model d'abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador
del dany i innovador amb la difícil tasca de prevenir la violència masclista
fins eradicar-la definitivament.
I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista
Nina Simone que afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por."
Tot seguit, representants del Consell Municipal de les Dones llegeixen el
manifest

MANIFEST 25 DE NOVEMBRE 2016
DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
"Un any més, ens trobem per manifestar el nostre rebuig cap a la violència
de gènere. El nostre rebuig cap a totes i cadascuna de les formes de
violència exercida vers les dones, ja sigui en l’àmbit familiar, de parella,
laboral, social i tant si és violència física, psicològica, econòmica, sexual,
institucional o de qualsevol altre tipus. En definitiva, qualsevol acció externa
que impedeixi, coarti o coaccioni a una dona per tal que pugui dur a terme
el seu projecte de vida, l’hem d’entendre com violència vers les dones.
Avui volem aprofitar l’ocasió per parlar d’una forma concreta de violència: el
maltractament psicològic, el qual és molt més freqüent del que pensem i,
segurament, més tolerat per les dones que el pateixen i per a la societat del
que ens agradaria reconèixer.
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Quins són els primers senyals? Què es pot consentir i que no? Hi ha molts
comportaments que s’identifiquen com a mostres d’amor, del model d’amor
romàntic que se’ns ha venut contínuament, però que en realitat son senyals
del que pot arribar a convertir-se en una relació violenta: l’intrusisme
constant en la vida diària, control excessiu, hostigament, crits, gelosia,
trucades continues, exigència de compartir claus a les xarxes socials,
imposició de determinada forma de vestir…
Els maltractaments psicològics són un fenomen vell. El que resulta novedós
és la seva denúncia com a problema social. El pateixen dones de totes les
edats, grups socials i econòmics, cultures i països. La seva gran incidència,
la gravetat de les seves seqüeles, l’alt cost social i econòmic i, en especial,
el dany que provoca la violació del dret de les persones a ser tractades amb
respecte, els converteixen en una qüestió de gran rellevància pública.
Observem un nivell preocupant de la violència psicològica en l’àmbit de la
parella de gent gran. La nostra gent gran són per a nosaltres un referent
molt important i un element de transmissió de valors. Les dones cada cop
tenen més autonomia, oferta educativa, participació a la vida associativa,
etc.. Cursos, tallers i activitats als barris, han transformat el món de la dona
gran, amb un accés directe a la informació i a un món que va més enllà del
treball a casa i de la cura de la família. El marit, que ha perdut l’estatus de
rei de la casa, que ja no és el centre de la vida de la dona i que veu
minvades les seves comoditats i preferències, en ocasions, fan servir la
violència psicològica: manques de respecte, insults, amenaces, etc.
Però la tolerància a la violència no és privativa d’una generació. També
veiem que el jovent adopta com a normals formes de comportament que
estan molt lluny de basar-se en el respecte i la igualtat. Hem de fer-los
evident que aquest tipus de relació no és sana ni respectuosa, i fins i tot, si
cal, ajudar-los a prendre les regnes de situacions de les que no poden sortir
per ells mateixos.
Hauríem d’examinar-nos com a societat i pensar que és el que ens ha
passat. Potser no estem avançant tant com creiem en la lluita contra la
violència masclista? Lluny de retrocedir, la violència de gènere continua amb
un grau d’incidència molt preocupant. Segons dades oficials, 38 dones han
mort assassinades a mans de les seves parelles, expressió última i més
terrible de la violència de gènere. Tornem a preguntar: Què ha passat? Què
és el que falla?
Als delictes per violència de gènere són els únics en què es posa en dubte la
credibilitat de les denunciants. Quina ha de ser la situació per què a una
dona en situació de violència se li proporcioni protecció adequada? Un 42%
de les víctimes mortals d’aquest any havia denunciat en alguna ocasió.
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Manca de recursos i poca formació en aquest àmbit causen en moltes
ocasions un desenllaç dramàtic i inadmissible en una societat que no es
cansa de manifestar-se contra aquesta xacra, sobretot des dels moviments
ciutadans. Aquest mes de novembre va arrencar amb la manifestació
convocada a Tarragona sota el lema “Un crit contra les violències
masclistes”.
És fonamental que les institucions no quedin orfes d’eines per manca de
recursos. Necessitem, exigim, més unitats de valoració formades per
treballadors i treballadores socials, especialistes en psicologia i medicina
forense, que puguin valorar des del coneixement i el respecte a les dones en
situació de violència. És inadmissible que les dones siguin permanentment
revictimitzades, havent d’explicar el que han patit a tots els professionals
que les atenguin, obligades a reviure l’infern de l’agressió. És inadmissible
que una decisió d’un jutge tingui com a conseqüència una nova agressió.
Com a societat, no podem permetre la situació de desemparament a la qual
es veuen abocades moltes dones i llurs criatures.
Us demanem doncs que, com a societat, com a ciutat i com a persones
individuals, renovem el nostre comprimís amb la lluita contra la violència de
gènere. Eduquem-nos en la igualtat i eduquem als que tenim al voltant,
donant exemple en les nostres actuacions i evidenciant qualsevol situació de
violència. Això pot significar des de no riure d’un acudit masclista a
intervenir en una situació de violència física o denunciar a les xarxes socials
quan el president de la CEOE, Joan Rossell fa declaracions del tipus: “La
incorporació de la dona al mercat laboral és un problema.
En qualsevol cas, SEMPRE, amb la violència de gènere, tolerància zero."
Andreu Marín (PP) diu que no estan conformes amb una part del text
perquè defensa una ideologia molt determinada i tendenciosa, per tant,
s’abstindran.
S’aprova el manifest per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dinou (19) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2), CDC (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: dues (2) - PP
4. Adhesió al Manifest dels alcaldes i les alcaldesses de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores per commemorar el Dia
Internacional de la Ciutat Educadora, que tindrà lloc el 30 de
novembre
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El dia 30 de novembre se celebrarà el Dia Internacional de la Ciutat
Educadora.
L'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores ha
redactat un manifest de tots els alcaldes i alcaldesses a favor
d’aquest model de ciutat, i que literalment diu:
"Manifestem el nostre compromís amb els objectius de desenvolupament
sostenible i, concretament, treballem per garantir una educació inclusiva i de
qualitat per a tothom i al llarg de la vida, com a motor de desenvolupament
personal i col.lectiu i de transformació urbana a favor d'unes ciutats més justes,
solidàries i interculturals. Ciutats on totes les persones gaudeixin de plena
igualtat i siguin capaces de dialogar i conviure des del respecte a les
diferències.
Avui en dia podem afirmar, sense por a equivocar-nos, que l'educació travessa
els murs de l'escola i s'estén a tota la ciutat, impregnant els seus barris, espais
públics i institucions. Constatem objectivament, però, que a les ciutats
persisteixen encara nombrosos fenòmens i factors deseducadors.
Conscients d'aquests desafiaments i reptes als quals hem de fer front, ens
comprometem amb convicció i voluntat a contrarestar aquests fenòmens
regressius, proposant un model polític de ciutat que situa les persones al centre
de les nostres prioritats i que, partint de l'educació dóna coherència, dinamisme
i sentit a la nostra acció, com a eina de transformació social, de cohesió i de
respecte mutu.
Les ciutats educadores treballem perquè l'educació sigui eix transversal de
totes les polítiques locals, reforçant el potencial educador de les actuacions i
programes de salut, medi ambient, urbanisme, mobilitat, cultura, esport, etc.
Treballem, per tant, per democratitzar l'accés a tots els béns de la ciutat, perquè
cada un dels seus espais sigui font d'educació, i perquè totes les persones
puguin viure, gaudir i emancipar-se, aprofitant al màxim les oportunitats que la
ciutat ofereix per assolir les seves expectatives amb una actitud cívica i
democràtica. Una ciutat respectuosa amb el medi ambient i que dialoga amb les
ciutats i àrees rurals que l'envolten.
Apostem per una democràcia participativa sumant les propostes i l'esforç de la
societat civil per construir junts ciutats millors, que no deixin a cap persona al
marge. Per aconseguir aquest objectiu ambiciós, ens comprometem amb
l'educació ciutadana i amb l'establiment dels mecanismes necessaris per
elaborar, implementar i avaluar les polítiques públiques comptant amb la
participació d'una ciutadania activa, dotada d'esperit crític, compromesa i
coresponsable.
Aquest és un camí que compartim ciutats molt diverses de tots els continents,
amb més de 25 anys de recorregut des de la proclamació de la Carta de Ciutats
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Educadores. Per això, ens sumem a la celebració del Dia Internacional de la
Ciutat Educadora amb el desig de comptar cada dia amb el suport de més
persones, associacions, empreses, institucions, etc., treballant amb entusiasme
per una educació integral, renovada i emancipadora. I convidem ciutats grans i
petites de totes les latituds a unir-se a aquesta aposta decidida i esperançadora
de construir Ciutats més Educadores per a un món millor."
Per tot això s’adopta el següent
ACORD:
Adherir-se al Manifest dels alcaldes i alcaldesses de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores, per commemorar el Dia Internacional
de la Ciutat Educadora, que tindrà lloc el 30 de novembre."
S’aprova per unanimitat.
5. Moció de SAeC i MES per exigir el final de les altes mèdiques
injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir
amb dignitat
"L'Institut
Català
d'Avaluacions
Mèdiques
(ICAM),
depenent
del
Departament de Salut de la Generalitat, és l’òrgan competent per avaluar
els dictàmens mèdics on es determina si una persona continua de baixa
mèdica o ha de retornar immediatament al lloc de treball, si es té dret a una
pensió per invalidesa, o ja s’està “apte” per reincorporar-se laboralment per
una millora de la salut. L’INNS (Instituto Nacional de Seguridad Social) és
l’organisme encarregat d’aplicar el barem corresponent i gestionar i
administrar les prestacions econòmiques de la Seguretat Social.
La Plataforma d'Afectats de l'ICAM, la PAICAM es va constituir el 13 de
gener de 2016 amb l'objectiu de visualitzar el tracte de vegades inhumà i el
funcionament injust d'aquest organisme avaluador de la sanitat catalana,
que s'ha agreujat els darrers anys amb les retallades i les derivacions a
mútues privades. Per la funció social d’aquest organisme, és fonamental
garantir la transparència, l'excel·lència i l’objectivitat en tots els processos
d’avaluació. Cada vegada les baixes són més restrictives, així com els
criteris per atorgar pensions d'invalidesa, i el context d'atur i precarietat
laboral en augment situa les persones malaltes sovint al llindar de l'exclusió
social.
Les persones malaltes no poden ser tractades amb una perspectiva
econòmica, sinó que haurien de ser avaluades en termes mèdics i per
professionals de la sanitat pública.
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Per tot això, els grups municipals de Sant Adrià En Comú i MES proposen
que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1. Exigir la transparència total en la relació entre l'Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS) i l'ICAM, i la presentació del conveni que els
vincula abans que sigui oficial, per tal de poder presentar esmenes i que
es pugui debatre al Parlament de Catalunya abans d’entrar en vigència.
2. Instar les administracions competents a impulsar un procés de
participació ciutadana d’agents implicats (facultatius, col·lectius de
malalts, sindicats...), per a l'elaboració d'un document sobre bona praxi,
és a dir, sobre el bon tracte envers les persones que s’atansen a l’ICAM.
Com per exemple que puguin ser ateses en companyia d’algun familiar o
persona de confiança, que puguin escollir centre de proximitat
geogràfica, etcètera.
3. Reclamar a la Generalitat de Catalunya que doti de més recursos la
sanitat pública per tal que s'aturin les derivacions a centres privats per
realitzar proves diagnòstiques.
4. Reclamar a la Generalitat i a l’Estat espanyol avaluacions basades
exclusivament en criteris mèdics amb professionals de la sanitat pública.
5. Exigir la depuració de responsabilitats, tant de l'ICAM com de l'INSS, per
la deriva economicista, així com l’eliminació dels criteris que posen els
diners per davant de les persones i determinen l’actual funcionament de
la Comissió de Valoració de l’INSS."
Defensa la moció un representant de la Plataforma d’Afectats per l’ICAM i
l’INSS:
-

Que són un col.lectiu de malalts i malaltes, gairebé tots treballadors, que
acudeixen a l’ICAM amb informes mèdics amb un despreniment de retina
i se’ls denega una incapacitat laboral; que són conductors i conductores
d’autobusos de Barcelona que prenen onze medicaments diaris per als
seus mals, tots contraindicats per a la conducció i se’ls dona l’alta i han
d’anar a treballar; són cambreres de pisos, cuidadores de persones
grans, infermeres, amb els canells, l’esquena i l’ànima trencada de
treballar i quan es lesionen o cauen malaltes se’ls denega accedir als
drets adquirits durant molts anys.
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-

Que són gairebé a diari a les portes informant i assessorant en la mesura
de les seves possibilitats a usuaris que pateixen aquesta mateixa
situació, per això volen deixar clar que estan en contra de les altes
injustificades i la seva informació és en primera persona.

-

Que se’ls cita amb informes mèdics de la sanitat pública i amb informes
que avalen les seves patologies i en cap cas la ICAM admet informes de
metges privats, però curiosament els deriven a centres privats per fer
proves de dubtosa necessitat en molts casos, per això demanen que
aquests recursos es destinin a millorar la sanitat pública.

-

Que són apartidistes, la seva única intenció és col.laborar amb aquesta
institució i les que escaiguin per evitar repetir els errors que consideren
que han provocat i condicionin aquesta situació.

-

Que volen utilitzar només dades objectives per explicar i intentar fer-los
entendre la seva posició.

-

Que hi ha una sentència del TS que diu que les úniques baixes que han
de tornar a ser avaluades són les referents a la mateixa patologia, en
sentència que no compleixen i impedeixen als treballadors que són
donats d’alta a causar baixa per un altre motiu durant sis mesos, sent
una mesura totalment injusta.

-

Que això vol dir que un treballador que acudeix amb una patologia d’un
problema de columna se li dona l’alta, s’incorpora a treballar i als dos
mesos agafa una grip i no li donen la baixa.

-

Que volen que se’ls faciliti el dret reconegut en la resolució de la
Secretaria d’Estat de la Seguretat Social que regula, meticulosament,
com, a qui, quan i quines quantitats se’ls ha d’abonar en concepte de
transport quan se’ls cita a una avaluació mèdica.

-

Que actualment estan citant a malalts que viuen a més de 60 km de
l’ICAM i no se’ls reconeix aquest dret i faciliten el document perquè ho
puguin reclamar a la seva mútua o a Seguretat Social.

-

Que voldrien poder entrar a la consulta acompanyats, perquè aquest
acompanyament és natural en tots, ja que ara només es permet per
voluntat del metge o per motius de seguretat.

-

Que estan en contra de les altes injustificades i que cap treballador i
treballadora no busca una paga, busca curar-se.
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Josefa López (regidora no adscrita) diu que agraeix els canvis fets, que ha
quedat clar que l’Ajuntament no té competències.
Xavier Soley (CDC) manifesta:
-

Que no totes les patologies afecten per igual els treballadors en atenció
al divers lloc de treball que poden ocupar i això sí que a vegades es veu,
que ell n’és conscient, ja que no és el mateix tenir problemes musculars
si es treballa amb una residència de gent gran que algú que treballa en
un despatx, per tant, això s’hauria de tenir en compte.

-

Que no creu que s’hagi de qüestionar la professionalitat o la mala praxis
de tots els professionals de l’ICAM, que han de buscar aquesta
transparència, que han de buscar que l’ICAM pugui explicar millor i tenir
més cura d’aquestes revisions mèdiques, però que no està d’acord que
es qüestioni el perfil de tots els professionals mèdics que estan en
aquestes institucions.

-

Que tampoc encaixa gaire que s’aturin les valoracions dels centres
privats, perquè la valoració pot ser tan bona o tan dolenta com en un
centre públic, sinó que el que s’ha de reclamar és la professionalitat.

Andreu Marín (PP) diu:
-

Que no ve que problema existe en derivar pacientes de la sanidad
pública a la privada si ello redunda en una mayor eficiencia en el servicio
o permite reducir listas de espera y colapsos en la sanidad pública,
siempre y cuando ésta sea gratuita para el ciudadano.

-

Que cree que si hubieran trabajado mejor los dos primeros puntos
hubieran logrado un amplio consenso en temas de participación y
transparencia, y quizás podrían tener una información privilegiada para
desenmascarar muchas prácticas, que no sabe si ilegales, pero
irregulares que se han cometido en la sanidad catalana durante los años
de Convergència.

-

Que quiere que la votación sea por puntos.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que per a l’atorgament o no d’una invalidesa sí que té importància el
tema econòmic, ja que comporta una prestació econòmica.
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-

Que el treball que fan les mútues laborals en relació a reconèixer o no i
evidentment col.lapsar el servei públic sobre malalties professionals, que
creuen que també és un element que no està ben travat, que se li ha
donat massa importància a les mútues laborals a l’hora de fer propostes
d’alta, o no reconèixer malalties professionals en relació a la seva
responsabilitat i no la de la Seguretat Social.

-

Que potser, fins i tot, les persones que tenen recursos els és més fàcil
aconseguir una invalidesa, perquè es poden pagar un bon forense i
després un bon advocat que els defensi en un judici.

Franciso Navarro (C’s) diu que agraeixen a SAeC que hagin recollit les seves
aportacions en relació amb les mútues, els pagaments i la necessitat de
plantejar més dotacions humanes i materials.
Se sotmet la moció a votació per punts amb el resultat següent:
Punts 1 i 2
Per unanimitat
Punts 3 i 4
Vots a favor: divuit (18) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: una (1) – CDC
Vots en contra: dos (2) - PP
Punt 5
Vots a favor: divuit (18) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: tres (3) – PP (2) i CDC (1)
6. Moció del PSC, C’s, CiU i Josefa López, regidora no adscrita, per
reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i eradicar la
pobresa energètica
"La pobresa energètica és una de les conseqüències més devastadores de la
greu crisi econòmica que bona part de la societat està patint.
Malauradament, aquesta tràgica situació que massa llars suporten i que
tants col·lectius han denunciat, s'ha vist agreujada pels esdeveniments
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ocorreguts el passat dilluns, 14 de novembre, a la ciutat de Reus, on una
dona de 81 anys va morir en un incendi provocat per una espelma. Gas
Natural li havia tallat el subministrament de la llum per l'impagament dels
rebuts de dos mesos.
Aquest fet dramàtic ens posa en alerta davant situacions intolerables que es
poden evitar, simplement amb el compliment de les lleis que garanteixen els
subministraments bàsics a les persones que es troben en situació de
vulnerabilitat.
Segons informa l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals
(DESC), 6 de cada 10 dels incendis amb víctimes mortals que es produeixen
a Catalunya tenen a veure amb la pobresa energètica.
És palès l'esforç que les administracions locals estan fent per atendre totes
aquelles famílies que no poden abastir-se dels subministraments bàsics per
trobar-se en el llindar de la pobresa. Però sens dubte, tota la càrrega no la
poden assumir les administracions locals i els serveis socials municipals.
Aquesta no pot ser l'única solució a aquestes situacions tan dramàtiques
que estan patint moltes llars. Cal el compromís real i ferm per part de la
resta d'administracions, com són l'estatal i l'autonòmica i de les companyies
subministradores, especialment les elèctriques, que vulneren la llei
escudant-se en subterfugis administratius.
A Catalunya disposem de la Llei 24/2015, de mesures urgents contra
l'emergència habitacional i la pobresa energètica, en vigor des de l'agost de
l'any passat. Al Consell de Ministres del Govern de l’Estat espanyol, de
divendres 29 d’abril de 2016, es va acordar la interposició del recurs
d’inconstitucionalitat de la mencionada llei, l’admissió a tràmit del recurs
produeix la suspensió de la vigència i aplicació dels preceptes impugnats,
des de la data d’interposició del recurs, que deixa en una situació difícil a la
Generalitat per a la seva aplicació. El reglament no s'ha desplegat, per tant,
no és efectiva ni eficaç quant al seu compliment per part de les companyies
subministradores. S'han de prendre les mesures necessàries urgentment
per aturar la situació de pobresa energètica que agreuja encara més la
situació de les famílies més vulnerables. És del tot irresponsable i temerari,
per part de les administracions pertinents, deixar passar un hivern més,
sense resoldre aquesta problemàtica administrativa.
Per tot l'exposat, els grups municipals de PSC, C’s, CiU i Josefa López,
regidora no adscrita, proposen al Ple de l’Ajuntament que adopti els
següents
ACORDS:
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1. Instar el Govern de la Generalitat a aprovar immediatament el reglament
que ha de desenvolupar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures
urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica.
2. Donar suport a les polítiques públiques municipals que s'estan duent a
terme per combatre la pobresa energètica i l'exclusió residencial als
ajuntaments, sense perjudici de les accions que contra la Llei 24/2015,
de 29 de juliol, el Govern de l'Estat va emprendre i que van tenir com a
conseqüència la suspensió de la vigència d'alguns dels articles
fonamentals per combatre l'emergència i l'exclusió residencial, per part
del Tribunal Constitucional.
3. Reclamar al Govern de la Generalitat i a les empreses subministradores
la signatura de convenis, amb la finalitat que condonin el deute familiar i
assegurin els subministraments bàsics a totes les llars en situació de risc
d'exclusió residencial, i fer públic a la pàgina web de la Generalitat els
acords i convenis signats, així com les aportacions de les empreses
subministradores.
4. Ampliar els llocs de presentació de sol·licituds dels ajuts del Fons
d'atenció solidària de subministraments bàsics, per tal que es puguin
tramitar des de qualsevol de les oficines de Benestar Social i Família i no
solament des de les seus de l'Agència Catalana del Consum a Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona
5. Garantir els recursos i mecanismes suficients per aconseguir la
tramitació àgil i flexible de les acreditacions de la condició de risc
d'exclusió residencial.
6. Instar el Govern de la Generalitat a donar suport econòmic a les
administracions locals per crear oficines d'eficiència energètica que
assessorin la ciutadania per estalviar en el consum d'energia i, alhora,
auditin i assessorin sobre la implementació de mesures d'estalvi
energètic a les llars en situació de pobresa energètica.
7. Reclamar al Govern de l'Estat que adopti les recomanacions de la
Resolució del Parlament Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la
consecució de l'objectiu de lluita contra la pobresa davant de l'augment
de les despeses de les famílies.
8. Reclamar al Govern de l’Estat que deixi de protegir les companyies
subministradores i cessi en la judicialització de les iniciatives contra la
pobresa energètica que adopti el Parlament de Catalunya.
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9. Demanar al Govern de l'Estat que retiri el recurs d'inconstitucionalitat
contra la Llei catalana 24/2015, de mesures urgents contra la
emergència habitacional i de pobresa energètica.
10. Per tal que es garanteixi el punt 2 i 4 de l'article 6 de la Llei 24/2015,
de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica basats en el principi de
precaució, i punt 5 referent al codi de consum de Catalunya,
l'Ajuntament, sempre que en tingui coneixement, iniciarà el procés de
reclamació pertinent a les empreses subministradores en el cas que
s'incompleixin.
11. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de l’Estat, al Congrés de
Diputats i al Senat, al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya, a l'Aliança Contra la Pobresa Energètica, a les entitats socials
del municipi que treballen per a les persones en situació de vulnerabilitat
i a les empreses subministradores."
Defensa la moció Filomena Cañete (PSC).
Jesús A. García (PP) manifesta:
-

Que cada vez que se aproxima el invierno se presenta una moción sobre
la pobreza energética a la cual siempre aducen al mismo problema que
es al del coste energético y que la pobreza energética, además del coste
de la energía, contiene el problema de muchas personas que no tienen
una renta disponible para hacer frente a ese pago del coste energético y
que también hay otro problema añadido que es el de la eficiencia
energética, lo cual es fácil de entender que si una persona vive en un
castillo pues tendrá que destinar mucho más dinero si quiere mantener
una temperatura agradable esa vivienda. Que las personas de la Mina
entenderán que las malas construcciones que se han hecho antaño
conllevan un coste enorme para mantener esas casas adecuadamente, a
una temperatura agradable para vivir de forma confortable.

-

Que hay muchas muertes establecidas y se sabe que son por problemas
de la pobreza energética, no solo porque hay un accidente, como en el
caso de Reus, si no que les puede producir enfermedades por no tener la
casa atemperada adecuadamente.
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-

Que todo esto es una cuestión en la cual lo que deben hacer es cada cual
no mirar la vida del ojo propio sino dejar de mirar en la ajena y mirar en
la propia.

-

Que deben empezar a reconocer que hay a quien le interesa hablar de la
crisis es lógico porque han tenido una crisis y ésta como todos son para
muchos casos coyunturales, de hecho los cortes de luz en realidad son
cada vez menores de los que había años atrás, pero que sí que es
verdad todo este momento de la crisis lo que está sucediendo es que no
se convierte en coyuntural sino está siendo estructural, mucha gente en
este momento de cambio lo que va a suceder es que va a quedar
excluida y que deberemos saber como atender y solucionar esos
problemas.

-

Que el articulo 6 de la Ley 24/2015 se refiere a la pobreza energética y
que el PP lo que hizo fue votar a la mayoría de aquella ley y fue ese
articulo sobre pobreza energética en que no fue recurrido de ninguna
manera, por lo tanto, aquí se quiere hacer extensiva que el PP se dedicó
a hacer en contra de esta ley, y de hecho no se tocó ningún articulado,
se recurrió los artículos que ser referían a todo aquello de
hipotecarios y otros que simplemente lo que hacían era desbordar
competencias que tiene la Generalitat de Catalunya.

-

Que se pregunta que ha hecho la Generalitat sobre aquellos artículos que
no se les tocó nada, que ellos sabrán si no han hecho nada el porque.

-

Que en el punto número 6 dice que instan al Gobierno de la Generalitat a
dar soporte económico a la administraciones locales para crear oficinas
de eficiencia energética que asesoren para ahorrar en consumo
energético y asesoren en la implementación de medidas de ahorro
energética, en las situaciones de pobreza energética, que está claro que
aquí en el barrio de la Mina se puede hacer bastante porque todos saben
que hay prácticas para ahorrar energía pero también para no pagarla.

-

Que en cuanto al punto número 8, que se refiere a todas las entidades,
hay que explicar porque la Generalitat si tiene firmados una serie de
protocolos con las compañías y no los hace ejercer y, respeto a todas
estas asociaciones, recordar a cuales se hace mención.

-

Que Carlos Macías, representante de afectados por la hipoteca, que
menciona a Gabriel Rufián, que todos conocerán por ser miembro de
ERC, y que le indicó que gesticulara menos e hiciera que su gobierno
cumpliera con la aplicación de la ley, después de 16 meses
prácticamente sin hacer nada.
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Que lo que hay que hacer es establecer medidas dentro del marco
constitucional para solucionar los problemas de la gente y no buscar
conflictos que son estériles.

Rubén Arenas (ERC) es dirigeix a Jesús A. García i li diu que potser no sap
que la Generalitat de Catalunya mentre que ha fet la llei contra la pobresa
energètica el PP no ha fet res, per tant, ERC gesticula perquè fa coses,
mentre que els populars gesticulen però no fan res.
Continua i diu:
-

Que agraeix a la portaveu socialista que hagi acceptat les seves
esmenes.

-

Que els sembla una mica estrany que de les úniques mocions que ha
presentat el PSC en aquesta legislatura sigui aquesta la primera o la
segona i li sembla estrany també que comenci parlant del lamentable fet
de la mort de la dona de Reus, atribuït a la pobresa energètica, quan no
fa ni un mes que Endesa ha tallat la llum a dos edificis sencers del carrer
Venus del barri de la Mina, i voldria saber si estan disposats a sancionar
Endesa, perquè podria haver passat aquí i caldria mesurar bé què diuen i
què fan, no fos cas que un dia aquesta mena de cinisme se’ls pugui
tornar en contra en forma de tragèdia.

-

Que a ERC no els agrada el cinisme però sí l’humor, per això els sembla
simpàtic que s’estimin Espanya i les ganes que alguns tenen de
continuar formant-hi part no li demanen res, que de no ser de les
esmenes de ERC semblaria que a l’Estat se li reclamen coses però no
se’ls ho notifica o que se’ls reclama però que no són culpables, ni tan
sols de no preocupar-se de fer una llei per lluitar contra la pobresa
energètica.

-

Que els agrada molt que la Generalitat ho pagui tot i que l’Estat no fa
lleis contra la pobresa energètica no cal demanar-li res, per això els
sembla molt curiós.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que s’ha recollit l’esmena que van proposar que és demanar al govern
de l’Estat que retiri el recurs d’inconstitucionalitat contra la llei catalana
24/2015, de mesures urgents contra la emergència habitacional i de
pobresa energètica, perquè mentre aquesta llei estigui suspesa pel
Tribunal Constitucional no es pot aplicar en la seva extensió i que no pot
ser una eina 100% efectiva per obligar les companyies subministradores.
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-

Que aquesta llei catalana està suspesa i amb l’amenaça permanent de
suspendre qualsevol mesura que pugui regular el que no els deixen
regular, per tant, el reglament que es demana és necessari però també
va lligat a una llei suspesa parcialment i que té molts números de ser
impugnada.

-

Que segur que es poden posar més controls i més seguiments a les parts
no suspeses de la llei, però també cal tenir en compte que no només hi
ha un tema de normativa sinó també del finançament de la Generalitat
que també està vivint un ofec permanent per part de l’Estat.

-

Que tot el que sigui facilitar l’accés dels ciutadans als tràmits necessaris
per poder sol.licitar ajudes i informació en termes de pobresa energètica
tindran el seu suport, perquè el principi de subsidiarietat és bàsic i, per
tant, cal apropar les administracions tant com es pugui a la ciutadania.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que aquesta moció reflexa una part de la pobresa, l’energètica, però que
desgraciadament hi ha l’alimentària, educativa, etc.

-

Que porten 10 anys de crisi, és a dir, que està cronificada, la desigualtat
entre catalans i espanyols cada cop és més gran, és una pobresa severa
i, per tant, benvinguda sigui aquesta moció i tant de bo siguin capaços
que arribi al Parlament que facin el seu treball i en el Parlament de
Catalunya també.

-

Que no només s’ha d’intentar posar les elèctriques al seu lloc, que
alguns veuen que si collen les empreses subministradores de serveis és
allò que diuen "portes giratòries" i alguns anteposen el seu interès
particular a l’interès col.lecitu, sobretot a les persones més necessitades.

Joan Belda (SAeC) manifesta:
-

Que volen agrair al PSC que acceptés les esmenes proposades.

-

Que és fonamental coresponsabilitzar el Govern de l’Estat espanyol per
haver impedit el desenvolupament, mitjançant el seu braç judicial, el
Tribunal Constitucional, d’una llei efectiva contra la pobresa energètica.

-

Que la seva proposta de modificació ha estat perquè creuen que
l’administració local, la més propera al ciutadà, ha de vetllar pels drets i

28.11.2016

21

interessos de la ciutadania, i garantir la seva defensa davant els abusos
que sovint cometen les empreses subministradores.
-

Que a la Junta de portaveus la regidora del PSC va explicar un cas on
l’empresa subministradora havia realitzat un tall energètic sense avisar
l’administració i, en casos així, l’administració ha de respondre liderant
les reclamacions i denunciant les empreses que no compleixin amb la
llei.

-

Que un altre cas local, que ha tingut cobertura mediàtica, ha succeït a
l’edifici Venus al barri de la Mina. Que la Plataforma Stop Comptadors ha
denunciat que la suspensió sense previ avís del servei a les 40 vivendes
del núm. 9 del carrer Venus es basa en l’article 87.d) del Reial decret
1955/2000, que diu literalment: “La empresa distribuidora podrá
interrumpir el suministro en el caso de instalaciones peligrosas”. Que
aquesta perillositat esmentada a la llei no ha estat confirmada per
l’Administració pública ni s’ha produït de forma instantània, ni suposa un
risc immediat pels habitants del bloc, ja que és un fenomen que no és
nou, porta anys succeint i que Endesa hauria d’haver avisat amb
almenys dos mesos d’antelació (com diu l’article 85.1 del mateix Decret).
Que si Endesa no va comunicar ni a l’Administració ni a la Delegació
Territorial d’Indústria el tall del subministrament, d’acord amb el Reial
decret, vol dir que es va fer sense complir la normativa, és a dir que van
cometre una il·legalitat.

-

Que creuen que l’Administració ha de donar suport als veïns i veïnes
afectades, prendre la iniciativa, denunciar les empreses i reclamar les
indemnitzacions pertinents.

L’alcalde manifesta:
-

Que ells són de tot menys cínics i, sobretot, amb els talls de Venus i la
Mina.

-

Que porten darrere d’endreçar tota aquella zona molt de temps, Juan
Carlos Ramos ha tingut dues reunions amb Endesa, que allà hi ha un
perill evident, que és un munt d’habitatges que empalmen la llum on no
toca, que fa anys que està així i no ha passat res, però que el dia que
passi sortiran tots retratats, perquè no podran dir que no ho sabien.

-

Que els veïns sense recursos que volguessin posar el comptador els
Serveis Socials els indicaven què havien de fer per posar-lo.

Filomena Cañete (PSC) respon:
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A Jesús A. García
-

Que tothom que passa per pobresa energètica també passa per una
formació en eficiència energètica.

-

Que estan parlant de subministraments bàsics, no parlen de persones
que viuen en castells.

A Rubèn Arenas

-

Que a ella personalment la ironia no li agrada.

-

Que per part del partit socialista els arriben moltes mocions i ells fan un
filtre molt acurat i determinen molt quines són les mocions que volen
passar al Ple per no generar un volum de mocions.

-

Que van decidir presentar aquesta moció perquè consideren que afecta
directament l’àmbit municipal, que es troben dia a dia treballant amb
aquest aspectes de pobresa energètica.

-

Que no van entrar en qüestions de la llei que estava recorreguda perquè
aquest no era l’objectiu inicial de la moció, sinó que era el desplegament
del reglament com a instrument que els pogués servir als Serveis Socials
com a eina del dia a dia, per poder actuar amb els veïns i les veïnes.

-

Que cada municipi utilitza un protocol diferent i el que s’hauria
d’aconseguir és que tot Catalunya actués de la mateixa manera.

-

Que no han tingut cap problema a incorporar les aportacions fetes pels
altres grups, que ha anat més enllà de l’objectiu de la moció, però que
benvinguda sigui.

Se sotmet la moció a votació per punts amb el resultat següent:
Punts 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i 11
Per unanimitat
Punts 2 i 7
Vots a favor: dinou (19) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2), CDC (1) i Josefa López, regidora no adscrita (1)
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7. Moció de C’s i MES sobre compromís del Ple de l’Ajuntament que
no aprovarà cap modificació del PGM que impliqui el trasllat del
poliesportiu Marina-Besòs
"El reciente cierre del polideportivo Marina-Besòs, sumado al
hace unos años de la piscina de Ricart y a las dificultades por
atravesando la empresa gestora del polideportivo Besòs,
posibilidad de que Sant Adrià de Besòs pueda quedarse
instalación deportiva con piscina cubierta.

cierre desde
las que está
plantean la
sin ninguna

Por este motivo,
Puesto que la ubicación del poliderportivo Marina-Besòs, tal como se recoge
en la actual propuesta de Plan Director de Deportes, está en una “situación
privilegiada con un gran atractivo”.
Puesto que la ubicación actual del polideportivo Marina-Besòs goza de las
ventajas de una inmejorable comunicación mediante tranvía y tren y es
fácilmente accesible a pie por parte de los vecinos del barrio de Sant Joan
Baptista.
Puesto que el polideportivo Marina-Besòs puede verse afectado por la
modificación el PGM del frente litoral, dando lugar a una incertidumbre sobre
su futuro que afectará a las decisiones de inversión que permitan que
continúe en funcionamiento.
Por todo ello, los grupo municipales de C’s y MES proponen al Pleno del
Ayuntamiento que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1. El compromiso de este Pleno de que no aprobará ninguna modificación
del PGM que implique el traslado del polideportivo Marina-Besòs a otra
ubicación.
2. La comunicación de este compromiso a las asociaciones deportivas que
han sido usuarias del polideportivo y a la representación de los
trabajadores del polideportivo Marina-Besòs."
Defensa la moció Pedro Sánchez (C’s) i manifesta:
-

Que el poliesportiu Marina-Besòs té molta importància per a Sant Adrià
de Besòs, tant pel servei que ofereix com pels llocs de treball que
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genera, i que segurament tots estaran d’acord amb la necessitat de
garantir la seva viabilitat futura.
-

Que, atès s’està parlant de la reordenació de tota la part litoral de Sant
Adria de Besòs, creuen que cal assegurar el futur de la ubicació del
poliesportiu, perquè si volen que es faci una inversió seriosa i que
permeti recuperar-lo cal que existeixi alguna seguretat pel que fa al seu
emplaçament i, ja que sembla que tots estan d’acord en què la ubicació
actual del poliesportiu és privilegiada i gaudeix dels avantatges d’una
comunicació immillorable en tramvia i tren, i és fàcil a peu per al veïns
de Sant Joan Baptista, creuen que és necessari que es conjurin per
assegurar que qualsevol proposta de modificació de l’ordenació del litoral
que prevegi un canvi d’ubicació del poliesportiu sigui rebutjada pel ple.

Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que potser aquesta moció no caldria perquè és el Ple qui ha d’aprovar
una modificació del PGM, per tant, creu que sobra que s’hagin de
conjurar perquè això no passi, perquè si no els agrada no l’aprovaran.

Jesús A. García (PP) diu:
-

Que consideran que es una moción oportunista, incluso perogrullo, que
es una cosa que sirve para expresar una cosa tan sabia y conocida que
resulta hasta tonta de decirla, ya que está claro que el polideportivo
Marina-Besòs está en una ubicación privilegiada y que, por tanto, aquello
ha de seguir siendo lo que es un equipamiento deportivo o terciario, que
difícilmente pueda tener otro uso que no es el que tiene ahora.

-

Que no está de más saber que aquello fue expropiado en su día para
poder desarrollar todas las obras que se ejercieron, entre ellas se hizo el
polideportivo, por tanto, se expropió a un tercero y por tanto, si se
hiciera un uso residencial ese tercero reclamaría un lucro que no se le ha
dado puesto se les expropió aquel terreno.

-

Que creen que es un error considerar que estos polideportivos tendrán
viabilidad mientras sigan teniendo en cuenta la explotación desde un
punto de vista de proximidad, y su viabilidad dista mucho de ser la
aceptable, por lo tanto, mientras sigan teniendo el concepto de
polidieportivo de proximidad difícilmente tendrán viabilidad y han que
mirarlos como un oportunidad para que puedan venir, no solo los vecinos
de Sant Joan Bapstista, que lógicamente son los que desean que estén,
sinó también del resto del municipio y de otros municipios, por lo tanto,
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lo que hay que apostar es por hacer grandes equipamientos si existe esa
posibilidad.
-

Que el compromiso de este pleno puede estar, pero lógicamente el
planeamiento urbanístico al que puedan tener en un futuro es posible
que exista, sea tan posterior pues a lo mejor este pleno esté de forma
diferente conformada a como estuvo anteriormente y por tanto verán a
donde puede llegar este compromiso que tengan todos.

Antoni Vélez (ERC) manifesta:
-

Que no entenen la intencionalitat de la moció, perquè a ells no només els
agradaria parlar de l’edifici físic sinó de tota la pastilla completa, si
aquesta pastilla la deixen tal i com està o pateix una modificació en el
plantejament urbanístic, perquè en aquesta moció no es té en compte el
camp de futbol, per això no acaben d’entendre aquesta situació.

-

Que tenen el grup municipal de C’s com a referent pel que fa a legalitat i
de fer les coses amb tempo i sense preses, per això no entenen que
vulguin parlar primer d’això abans que del planejament, si no és que
tenen alguna informació de més referent al planejament.

-

Que vol saber si estan parlant de l’edifici o de l’espai, és a dir, del
poliesportiu com a equipament, perquè si parlen de la pastilla hi estaran
totalment d’acord perquè allà hi ha d’haver un equipament esportiu.

Pedro Sánchez (C’s) contesta que es refereixen a l’espai i no de la integritat
de l’espai, que ells estan oberts que hi pugui haver afectacions, que
consideren que és important és que si algú ha de venir a fer algun tipus
d’inversió que li garanteixin que la intenció del ple és la de mantenir la
ubicació en aquell espai, ja que té unes característiques que li donen un
valor que potser si estigués a 300 metres no la tindria, per això creuen que
és ara el moment de dir què volen per aquella part del litoral on es troba el
poleisportiu, que consideren que és molt important que ells ara diguin si
realment volen mantenir-lo allà o si en un determinat moment poden
plantejar-se altres opcions com ha fet el Consorci del Besòs de portar-lo on
són les xemeneies.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que ells tampoc la veien necessària, i que el sentit comú els diria de
votar en contra perquè no volen condemnar o aturar un debat que s’ha
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de fer. Que aquesta moció ve a dir que no es modifiqui el PGM si no hi ha
el poliesportiu.
-

Que hi ha hagut jornades de participació sobre el Front Litoral i que hi
haurà un intents debat amb molta participació i que si al final hi ha una
participació molt àmplia i tothom decideix que allà no és l’espai del
poliesportiu, serà en la propera legislatura que es decidirà.

-

Que ha de quedar clar que els propers representants polítics que vinguin
i que vulguin aprovar un planejament que ho facin amb la participació
ciutadana i pensant en el millor per a Sant Adrià.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que l’espai és privilegiat, la ciutadania demana un centre de referència i
que, sobre les modificacions del PGM, ja li han fet molt de mal a aquesta
instal.lació, ja que es va fer amb un informe del secretari en contra de la
creació del gimnàs low-cost i que naturalment no és l’única causa, però
que tindrà pes a l’hora de reobrir i això s’ha de tenir molt en compte

-

Que és important que els ciutadans i ciutadanes puguin escollir què es
farà en aquest espai, però és necessari blindar els equipaments públics,
especialment quan són una oportunitat tan econòmica com la tasca
social que fa el Marina-Besòs.

L’alcalde manifesta:
-

Que l’important és el dia que vingui la modificació de ple, PGM i passi per
aquest ple, que l’important és aquell vot, que tots tenen dret al seu espai
polític.

-

Que celebra que una cosa que va dir fa tres anys, que va posar tres
condicions, la primera era respectar el poliesportiu al mateix lloc, segona
que es respectés el Parc del Litoral i tercera que, en la mesura del
possible, tot l’espai públic derivat del planejament es posés a continuació
de la zona marítimoterrestre per tenir un espai més gran davant del mar
i que no hi haguessin construccions a tocar de mar.

-

Que celebra que tot això s’hagi transformat en una moció i que tots els
grups assumeixin aquestes condicions.

-

Que ja s’ha dit que aquest procés es va iniciar d’una manera, que fa ser
un compromís seu al final del mandat anterior que es faria amb
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participació ciutadana, que ara està una mica aturada perquè estan
acabant de quadrar i de coordinar la relació i com ha d’avançar a nivell
institucional, que han de pensar que són dos ajuntaments, el Consorci
amb Barcelona i la Generalitat.
Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que no creuen que aquesta moció sigui una "perogrullada", ja que va ser
la Comissió Política del Consorci del Besòs que va plantejar, entre altres
possibilitats, la del trasllat del poliesportiu, per tant, no parlen
d’elucubracions, sinó de qüestions que s’han plantejat públicament i que
tots els grups que eren allà hi han tingut accés, que si algú no hi era
potser ha estat perquè tenia altres coses millor que fer.

-

Que, pel que fa al low-cost, ells en el seu moment no s’hi van oposar,
que a més, la situació actual del Marina-Besòs no té res a veure amb
això, que és una situació que ve de molt més enrere i que li estranya que
el PP es mostri en contra de la lliure competència, ja que creuen que
l’existència del low-cost permetrà que, com a mínim, hi hagi un espai on
poder fer esport, mentre estigui tancat el Marina-Besòs, i a més de
proporcionar un espai de competència els assegurarà que qualsevol
operador que vingui posteriorment tingui la necessitat d’oferir unes
condicions i uns serveis que siguin atractius, ja que no comptarà amb
usuaris captius que és una de les coses que ha arribat a la situació
actual.

Jesús A. García (PP) respon:
-

Que está en su derecho de expresar una perogrullada, que hay libertad
de expresión.

-

Que lo importante es buscar un mejor o nuevo equipamiento y poder
salvar los puestos de trabajo, y si hay muchos usuarios puede haber más
puestos de trabajo.

Pedro Sánchez (C’s) diu que si hi ha uns altres operadors i el que volen és
assegurar-se que vinguin aquí els han de donar seguretat, per tant, és
totalment pertinent que es posicionin d’on el tindran i li recorda que el
Marina-Besòs ha tingut molts usuaris de Badalona, entre altres coses per la
fantàstica connexió que té amb el TRAM.
S’aprova per unanimitat.
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L’alcalde proposa tractar la moció núm. 11 ja que la persona que la
defensarà ha de marxar aviat.
11. Moció d’ERC, PSC, ICV-EUiA, SAeC, MES i Fina López, regidora no
adscrita, en suport al Banc d’ADN per a les identificacions dels
desapareguts a la Guerra Civil
"L’ADN, com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica,
és una iniciativa per a identificar els desapareguts durant la guerra. Es
tracta de recollir l’ADN pur dels familiars dels desapareguts per tal que,
quan s’obrin les fosses comunes relacionades amb la Guerra Civil i la
postguerra (1936-1977) i es facin les exhumacions dels cossos, es puguin
identificar de forma ràpida i fiable.
A Catalunya hi ha més de 344 fosses localitzades i només se n’han obert en
total 3. Hi ha més de 4600 famílies que han donat d’alta al seu familiar al
Cens de Persones Desaparegudes de la Generalitat tot i que aquestes xifres
es podrien duplicar atès que es calcula que més de la meitat de famílies no
s’han donat d’alta encara.
El juny de 2009 es va aprovar la Llei de fosses comunes que no preveu cap
pla pel que fa a la recollida de les mostres d’ADN. És per aquest motiu que
diversos familiars de persones desaparegudes van prendre consciència de la
urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars vius, cada cop més
grans i amb risc de desaparèixer, per tal d’assegurar les futures
comparatives d’ADN i mantenir l’esperança de la identificació dels
desapareguts.
El departament de Medicina Legal de la Universitat de Barcelona i la
Fundació Bosch i Gimpera, van assumir el repte i es van posar a treballar en
la creació d’un protocol rigorós, però a la vegada senzill i barat, per tal
d’obtenir i guardar les mostres dels familiars en un banc genètic. Era juliol
del 2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava fent a altres països del món
que han patit conflictes similars.
Al setembre del 2013, aprofitant la inspecció dels emissaris del Grup de
Desaparicions Forçades de l’ONU a l’Estat espanyol, es va informar
d’aquesta iniciativa al Parlament de Catalunya. El 19 de desembre del
mateix any, es va aprovar una moció amb una àmplia majoria on el
Parlament de Catalunya donava suport a la iniciativa del Banc d’ADN, la
modificació de la Llei de fosses i l’actualització del mapa de fosses.
El passat 22 de juny de 2014 el grup que impulsa el Banc d’ADN per als
familiars dels desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de
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finançament pel projecte de micromecenatge a través de Verkami. Amb el
finançament rebut s’ha creat un material audiovisual, en forma de curt
documental interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat d’aquesta eina
genètica per a la identificació de les persones desaparegudes.
Des de la recuperació de la democràcia i especialment en els darrers anys la
ciutadania i també les administracions han fet una notable tasca de
divulgació de la memòria històrica. És responsabilitat nostra que aquesta
tasca continuï i s’afavoreixi totes aquestes iniciatives a favor de la
dignificació, divulgació i difusió de la memòria històrica.
És per tot l’exposat que els grups municipal d’ERC, PSC, ICV-EUiA, SAeC,
MES i Fina López, regidora no adscrita proposen al Ple de l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs que adopti els següents
ACORDS:
1. Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a
la iniciativa del Banc d’ADN de la Universitat de Barcelona per a la
identificació de les persones desaparegudes a la Guerra Civil, així com a
altres iniciatives que s’endeguin a Catalunya amb aquest mateix
objectiu.
2. Difondre el projecte del Banc d’ADN així com d’altres iniciatives que
afavoreixin la identificació de les persones desaparegudes a la Guerra
Civil, a la ciutadania, mitjançant les mesures següents:






Organització de conferències informatives per fer difusió del material
audiovisual i del Banc d’ADN.
Formació i informació als treballadors i treballadores responsables de
l’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament per tal que puguin informar
d’aquestes iniciatives. Facilitant així que els familiars que tinguin
desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN que ha de servir per
identificar els cossos de les fosses i d’altres que en un futur es puguin
exhumar.
Inserció d’informació d’aquesta iniciativa en els diferents elements
comunicacionals i informatius locals.
Enviament d’una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats
de tot el municipi i en especial, a les que fomentin la divulgació i la
memòria històrica.

3. Instar la Generalitat de Catalunya que doti de més pressupost i de més
mitjans tant al Banc d'ADN, com a la recuperació de la memòria
històrica.
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4. Informar d’aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya, als membres de la Comissió d’Afers Institucionals del
Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya i als impulsors del Banc d’ADN de Catalunya que gestionen les
Desaparicions Forçades del període 1936-1977."
Defensa la moció Roger Heredia, president del Banc d’ADN i diu:
-

Que quan van néixer, les polítiques de memòria eren molt diferents a
l’actual per sort, hi ha hagut un gir de 180º per bé, que l’impuls de les
polítiques de memòria centrades en la identificació i la integració de Sant
Adrià de Besòs amb la memòria històrica, ja que aquí hi ha el Camp del
Bota i entre 1939 i 1954 hi van afusellar aproximadament unes 1.700
persones

-

Que Espanya és el segon país del món en nombre de fosses comunes per
obrir, aproximadament unes 2.500 després de més de 80 anys, i que es
calcula que hi ha entre 115.000 i 130.000 persones desaparegudes i que
que aquestes xifres són una vergonya.

-

Que Catalunya té gairebé el 80% de les competències traspassades, per
la qual cosa els ha permès crear la seva pròpia memòria democràtica i la
pròpia llei de fosses, creada al 2009, i això els ha permès, a diferència de
l’Estat espanyol, començar a obrir fosses.

-

Que el Banc d’ADN neix l’any 2010, que ell té un besavi que va morir la
front de l’Ebre i de qui mai han sabut on és. Que aquest fet i els seus
coneixements d’ADN el va portar l’any 2010, quan el Memorial
Democràtic era una institució va anar a fer una xerrada sobre fosses, ell i
el seu company Marc Antoni, que és del Berguedà i també busca un tiet,
es van adonar que tenien una llei de fosses i una de memorial, però no
hi havia previsió ni a curt ni a mitjà termini de recollir les mostres
genètiques dels familiars, perquè sense aquestes, en començar a obrir
les fosses, mai es podria comparar amb ningú. Que la idea era bona però
calia que algú els ajudés. Que la recerca va ser exhaustiva per diferents
universitat, i la van trobar al Departament de Genètica Forense de la
Universitat de Barcelona. Que en pocs mesos van crear un protocol
senzill amb tot el rigor jurídic i ètic per poder agafar les mostres. Que
aquest projecte consistia que qualsevol familiar havia de construir un
arbre genealògic enviar-lo a la UB, allí seleccionen els candidats idonis
per agafar aquest ADN, perquè no tots els familiars de desapareguts són
idonis, que hi ha un vincle genètic que cal diferenciar, i a partir d’aquí
se’ls convocava a fer aquesta extracció i es guarda. Que el que han fet
durant tos aquests anys era guardar només les mostres genètiques.
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-

Que l’any 2012 van informar el Govern, els van felicitar per la iniciativa,
però amb les eleccions de la tardor tot va quedar paralitzat.

-

Que hi va haver un moment molt important en el 2013 , que després de
molts anys que les entitats de memòria denunciessin els incompliments
de l’Estat espanyol amb les polítiques de reparació, van tenir dues visites
de Nacions Unides, la primera al setembre que els van explicar els
greuges que es patien en aquest país amb les pràctiques de memòria.
Que van enviar un correu als 135 diputats del Parlament i només un
10% van contestar, però va contestar una persona molt important la
diputada Gemma Calvet. Que després de poques reunions el 19 de
desembre de 2013 el Parlament de Catalunya aprovava per àmplia
majoria una moció semblant a la que avui es pren en aquest Ple, que
bàsicament deia que s’havia de difondre aquest protocol als familiars
dels cents de persones desaparegudes, i actualment hi ha un cens a
Catalunya de 5.000 persones que han donat d’alta un familiar
desaparegut, però que també saben que queden centenars de famílies
que per desconeixença no coneixen aquest protocol. Que actualment a
Catalunya hi ha 379 fosses.

-

Que un cop aprovat pel Parlament van pensar que aniria ràpid que tirés
endavant però van veure que no, que passaven els mesos i s’anava
allargant, per la qual cosa al juny de 2014 van escriure al Síndic de
Greuges i van iniciar un projecte Verkami, per fer un documental, ja que
el Govern no va fer la difusió que tocava en aquell moment, i amb un
audiovisual van pensar que seria molt senzill i àgil que aquests familiars,
sobretot grans, des dels seus televisors coneguessin què és l’ADN i
sobretot en què consistia aquest projecte.

-

Que 2015 van comparèixer al Parlament de Catalunya perquè ja havia
passat més d’un any i mig i ben poca cosa s’havia fet.

-

Que a partir de llavors van començar a parlar amb ajuntaments, amb
consells comarcals, diputacions perquè aprovessin mocions als plens.

-

Que actualment tenen més de 100 institucions, uns 90 ajuntaments,
entre els quals hi ha Barcelona, Sabadell, Tortosa, Tarragona, Manresa,
etc., la Diputació de Lleida i Tarragona, i 10 consells comarcals que han
aprovat la moció que avui es presenta aquí.

-

Que la moció que es presenta avui és part del projecte de país, que ells
parlen de la part de les famílies, que després faltarà l’altra part que és
aquesta obertura de fosses sistemàtica i poder després comparar
aquests ADN. Que amb l’actual projecte del Govern, tal com va explicar
el conseller, esperen que això siguin com més aviat millor.

28.11.2016

32

-

Que la recuperació de la memòria no parla ni de drets ni d’esquerres, és
un projecte humà per ajudar les persones, que han passat més de 80
anys i hi ha milers de persones que no poden portar flors al cementiri, i
com a ésser humans que són això és un greuge que no poden permetre.

-

Que per això demanen que es construeixi un projecte de país, el qual no
només ha d’incloure el Govern de la Generalitat, és important vincular
ajuntaments, consells comarcals, diputacions i, sobretot, la societat civil,
sense aquest el projecte no podrà funcionar.

-

Que des de la seva entitat continuaran treballant per recuperar el pare
Jaume, l’oncle Guillem i els milers i milers de familiars que pensen que
80 anys després és moment que tornin a casa.

-

Per acabar dóna les gràcies i només demanen voluntat, justícia i
reparació i no repetició.

Xavier Soley (CDC) li agraeix l’exposició que ha fet, ja que ha estat molt
didàctica. Que és veritat que és un projecte de país que, a més, que aquí no
hi ha color, sinó que l’únic que es fa es poder buscar els avis que van morir
siguin del color que siguin.
Jesús A. García (PP) manifiesta que están de acuerdo pero que de todas
maneras en un futuro espera que se puedan dedicar tantos esfuerzos para
los temas presentes de Sant Adrià como tanto les preocupa lo del pasado.
Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que vol agrair la bona exposició que ha fet el president del banc d’ADN.

-

Que MES Sant Adria dóna suport a totes aquelles accions que facin
possible reparar la memòria històrica i que puguin aportar llum sobre
aquelles persones desaparegudes a la Guerra Civil.

-

Que molts tenen o coneixen persones que van perdre familiars arrel del
aixecament franquista, per tant, aquesta moció tindrà tot el seu suport
perquè comparteix la bondat d’aquesta iniciativa del Banc d’ADN de la
Universitat de Barcelona, per poder dur a terme la identificació de les
persones desaparegudes a la Guerra Civil, així com a d’altres iniciatives
que s’endeguin a Catalunya amb aquest mateix objectiu.
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Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que agraeixen la neutralitat ideològica d’aquesta moció, ja que les
víctimes dels conflictes ho són amb independència de la seva ideologia i,
per tant, aquestes víctimes són de tots i no s’han de polititzar.

-

Que consideren que en aquest moment, atès que aquest tipus
d’iniciatives requereixen la utilització de fons públics i que és necessari
destinar més recursos a la sanitat, a la pobresa energètica, a l’educació,
etc,. això fa necessari que s’estableixin prioritats i per aquesta raó
s’abstindran.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – ERC (2), PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MÉS
(1), PP (2), CDC (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: tres (3) - C’s
A proposta de l’alcalde, es tracta seguidament la moció núm. 10.
10. Moció de Convergència sobre l’encàrrec a una empresa pública
municipal de la gestió i reobertura urgent del poliesportiu MarinaBesòs
"En data 26 d’octubre de 2016, l’empresa Gimesport, SA, concessionària del
poliesportiu Marina-Besòs, al·legant suposats problemes econòmics que han
provocat el tall del subministrament de gas, va presentar un escrit a
l’Ajuntament mitjançant el qual comunicava l’extinció unilateral de la
concessió de l’equipament esportiu i la posada a disposició de l’Ajuntament
dels mitjans materials i humans vinculats al servei concessionat. Aquesta
comunicació de l’extinció del servei es produeix incomplint de forma clara el
període que estableix el Plec de clàusules de la concessió.
A través d’aquest escrit de 26 d’octubre, el concessionari feia entrega de les
claus de la instal·lació amb la voluntat expressa de retornar la possessió de
l’equipament a l’Ajuntament.
En data 27 d’octubre, mitjançant Decret d’Alcaldia, es resol ordenar el
tancament immediat de la instal·lació Marina Besòs per no reunir les
condicions bàsiques necessàries per continuar prestant els serveis esportius.
Es comunica a Gimesport que l’Ajuntament inicia d’ofici l’expedient de
rescissió de la concessió per incompliment imputable al concessionari, entre
els quals es troben l’abonament dels subministraments de gas i que pertoca
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A data 3 de novembre, es procedeix al tancament efectiu de la instal·lació.
Aquesta situació provoca un evident perjudici pel conjunt d’usuaris abonats i
molt especialment pel conjunt d’entitats esportives de la ciutat que venien
utilitzant el poliesportiu i la piscina del pavelló.
Al marge de la necessitat d’instar administrativament i si s’escau, amb les
accions judicials oportunes contra l’empresa concessionària Gimesport, SA,
per haver actuat incomplint de forma clara amb les seves obligacions
contractuals, resulta necessària una actuació el màxim de diligent possible
per part de l’Ajuntament, per tal que es pugui dur a terme la reobertura del
poliesportiu i, en definitiva, retornar a la ciutadania un servei essencial com
és el de la instal·lació esportiva del Marina Besòs.
La figura de l’empresa pública de titularitat municipal, ha de valorar-se com
una opció real i efectiva, en el marc regulador de les empreses mercantils
de caràcter públic, per permetre gestionar amb major agilitat i eficàcia, un
servei públic d’aquestes característiques que li encomani l’Administració
titular. A més, en el seus òrgans de direcció hi són representats els diversos
grups municipals que tenen representació al Ple de l’Ajuntament.
A la ciutat de Sant Adrià tenim dues empreses públiques municipals que
tenen per finalitat l’encàrrec de la gestió de determinats serveis. D’una
banda, l’empresa Pla de Besòs que gestiona el patrimoni d’habitatge públic i
de protecció oficial al barri de la Mina, principalment. I de l’altra, l’empresa
pública EUSAB, SA (Estacionaments Urbans de Sant Adrià, SA) que gestiona
per encàrrec d’aquest Ajuntament, els estacionaments i aparcaments de
titularitat publica, el control de la zona blava i la gestió del dipòsit de
vehicles. En aquest últim cas, en el Consell d’Administració de l’empresa no
hi participa cap altra administració, sinó que és exclusivament d’àmbit local.
En qualsevol cas, la possibilitat d’estudiar i plantejar-se aquesta opció de
model de gestió pública, passa pel fet que prèviament s’ha de resoldre
definitivament l’expedient de rescissió de la concessió per part de
l’Ajuntament, amb la qual cosa s’entendria formalment extingida aquesta.
En aquest sentit, si s’opta per aquest model, s’haurà d’elaborar l’expedient
administratiu corresponent de conformitat amb el que estableix l’article 86.1
del LRBRL, en el qual s’acrediti la conveniència i oportunitat de l’opció
proposada, així com la valoració econòmica a través d’un pla de viabilitat
per dur a terme aquest encàrrec, per tal de donar compliment al marc legal
vigent en matèria d’empreses del sector públic i de pressupostos.
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Al nostre entendre, un futur encàrrec a una empresa pública municipal, amb
una modificació i adaptació del seu objecte social i els seus estatuts al nou
servei, facilitaria disposar d’un instrument de caràcter públic i sota control
municipal, que de manera idònia podria permetre donar continuïtat al
funcionament de la instal·lació en un breu període de temps.
Aquest període de gestió per part de l’empresa pública pot ser transitori i
podria mantenir-se fins a la tramitació del nou concurs del servei
concessional cercant una empresa especialitzada del sector en el moment
que estigui definit el nou planejament urbanístic del Front del Litoral, o bé,
podria valorar-se el manteniment de la gestió pública del servei a través
d’aquesta empresa.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència proposa al Ple de
l’Ajuntament que s’adoptin els següents
ACORDS:
1. Un cop dictada la resolució administrativa de l’expedient de rescissió de
la concessió de GIMESPORT, SA, per part de l’Ajuntament, s’estudiï la
idoneïtat jurídica i la viabilitat econòmica que el model de gestió del futur
equipament es dugui a terme mitjançant una empresa pública municipal,
a la qual se li pugui encarregar la gestió i reobertura de l’equipament
poliesportiu, sens perjudici que de forma urgent s’articulin els
mecanismes de gestió directa per reobrir l’equipament.
2. Amb aquest objectiu i per tal de donar compliment al marc legal vigent
en matèria d’empreses del sector públic, es sol·liciti en el moment oportú
de forma prèvia, l’elaboració de l’expedient administratiu a l’empara de
l’article 86.1 de la LRBRL, en què es pugui acreditar la conveniència i
oportunitat de l’opció proposada, així com la valoració econòmica a
través d’un pla de viabilitat per dur a terme aquest servei per part d’una
empresa pública municipal.
3. Estudiar i acordar amb els treballadors la millor solució per garantir
donar continuïtat als llocs de treball vinculats a l’antiga concessió, un cop
s’hagi clarificat jurídicament la seva situació laboral amb GIMESPORT,
SA, bé sigui amb la seva subrogació, si aquesta fos legalment procedent,
o bé facilitant de forma voluntària la incorporació dels treballadors a
l’empresa encarregada de la gestió de l’equipament .
4. Sol·licitar que s'estudiï per part de l’Ajuntament si l'import de l'aval
dipositat pel concessionari pot servir per fer front al pagament dels
salaris que es deuen als treballadors i les obligacions de la Seguretat
Social, si finalment no es resol mitjançant la interposició de les
reclamacions legalment procedents.
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5. Sol.licitar que s’encarregui una auditoria externa sobre la situació
economicofinancera de la instal·lació esportiva i realitzi un estudi sobre
les necessitats urgents en matèria de manteniment i d’inversió.
6. Comunicar aquest acord als representants dels treballadors
vinculació laboral amb l’empresa concessionària GIMESPORT, SA."

amb

Defensa la moció Xavier Soley (CDC) i manifesta:
-

Que en un primer moment l’objectiu d’aquesta moció era un altre.

-

Que el poliesportiu hauria de ser un equipament emblemàtic, modèlic pel
seu emplaçament, pel seus serveis, etc., i resulta que no és així, que
tenen un problema greu, fruit d’una mala gestió durant molts anys duta
a terme per uns gestors que no han fet el que havien de fer.

-

Que, fa cosa d’un mes, els gestors de Gimesport els van tornar les claus
del poliesportiu i van deixar un grup de treballadors en una situació
precària, sense haver cobrat des del mes d’octubre i amb deutes que no
se sap a quant poden ascendir i que segur que darrere hi trobaran altres
coses, és a dir, que caldrà veure quina és la situació que els ha deixat el
concessionari.

-

Que, davant d’això, l’objectiu inicial de la moció era que l’empresa
pública municipal pogués, de forma immediata, actuar amb l’objectiu de
ressuscitar el poliesportiu, posar-lo en condicions i, sobretot, perquè
pogués donar sortida a recuperar la vinculació que tenen els treballadors
de l’extinta concessió.

-

Que, després de les consideracions de caràcter jurídic fetes per
Intervenció i Recursos Humans, s’ha replantejat la moció en el sentit
que, amb la legislació actual que regula les empreses del sector públic,
per dur a terme aquests encàrrecs cal prèviament tramitar un expedient
administratiu que valori de forma expressa la viabilitat econòmica, si és
sostenible, si pot posar en risc etc.

-

Que, tot i així, les empreses públiques municipals poden ser un bon
instrument en unes situacions com la que estan vivint de crisi, d’una
empresa que ha incomplert el plec, que ha deixat els treballadors sense
feina, que tenen la ciutat amb unes entitats esportives que s’han quedat
sense un servei, que la ciutat els reclama poder obrir de forma urgent,
evitar que hi hagi un deteriorament de l’equipament perquè si queda
tancat durant molt temps es deteriorarà i buscar una solució per als
treballadors afectats. Que atenent també a les consideracions des del
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punt de vista jurídic volen que es pugui considerar que en el seu
moment hi pugui haver una empresa pública municipal que pugi
gestionar això.
-

Que han d’evitar caure en el risc de buscar empreses que no tinguin
experiència en la gestió d’equipaments esportius i, per tant, que han de
ser empreses que tinguin capacitat financera i puguin rendir i fer
l’equipament que es mereixen.

-

Que, mentrestant, que s’estudiï i es valori com una opció que les
empreses
públiques
municipals,
amb
totes
les
tramitacions
administratives prèvies que facin falta, puguin ser un instrument per
reflotar i ressuscitar i per posar al dia aquests equipaments, ja que no
cal oblidar que també tenen una situació d’incertesa en el Besòs.

Josefa López (regidora no adscrita) diu:
-

Que la proposta de fer un estudi d’un empresa pública per posar en
marxa el poliesportiu i per garantir els llocs de treball sembla ara per ara
la més òbvia i necessària.

-

Que no es pot permetre el tancament de cap instal.lació municipal més i
que dóna servei a la ciutat, que s’ha de donar una resposta urgent a la
ciutadania i, sobretot, al col.lectiu de treballadors que estan patint
aquesta mala gestió.

Jesús A. García
-

Que aquí posibilidades tienen muchas y que la suya es simplemente
hacer un concurso de esa zona que es tan privilegiada y está tan bien
ubicada.

-

Que los equipamientos deportivos aquí tienen dos problemas uno la
situación en la que están, la piscina Ricart que no se ajusta a normativa
y se vio obligada a cerrar, y el Marina-Besòs lo han abocado al cierre por
una falta de mantenimiento y de quedarse obsoletas las instalaciones.

Antoni Vélez (ERC) manifesta:
-

Que s’ha passat de demanar que el Marina-Besòs el gestionés EUSAB,
SA a dir que ho gestioni una empresa municipal.
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-

Que creuen que la moció s’ha anat ajustant cap als posicionaments que
ells van explicar en el darrer ple.

-

Que una de les poques solucions que hi havia sobre la taula és justament
la que havien proposat.

-

Que el 5 de novembre de 2015 ja van dir que s’hauria de fer una reflexió
àmplia sobre quin model volen per als poliesportius i que ERC li agradaria
caminar cap a un model de gestió pública del equipaments.

-

Que durant aquest any han insistit sobre aquest concepte, al Viure, als
plens, en mocions, en comissions, etc., que saben que s’han fet molt
pesats i molts regidors els han tractat una mica de boixos, però que el
temps els ha donat una mica la raó.

-

Que potser no caldria que la gestió del Marina-Besòs la faci una empresa
pública, sinó que directament es podria fer des del departament
d’Esports amb els treballadors que hi ha, perquè ells tenen l’experiència
gestionant i coordinant els equipaments, per tant, si tenen aquestes
eines i aquest personal no entendrien gaire perquè s’haurien de crear
més estructures i fins i tot més burocràcia.

-

Que ells ja van denunciar que el Marina-Besòs estava en una situació
límit i que calia una actuació valenta per salvar-lo, i que aquesta actuació
valenta és el que es recull en aquesta moció.

-

Que el mes passat ja es van sorprendre gratament que l’equip de
govern, després d’un any, els comencés a fer una mica de cas i iniciés
aquest procés de municipalització de forma seriosa, ara els alegra que
aquest humils regidors hagin convençut a més regidors de la necessitat
de municipalitzar.

-

Que, per a ells, és una petita victòria ideològica molt important perquè
estan segurs que és l’únic camí que els queda i l’única possibilitat que
tenen amb aquest poliesportiu, no tant per salvar la situació, sinó també
per garantir que tingui un futur, perquè si cauen en les mateixes
dinàmiques que ja han fet abans, d’aquí a deu anys estaran en la
mateixa situació.

-

Que han esperat i confiat que l’estratègia de l’equip de govern fos bona i
no ho ha estat del tot i ara es presenta aquesta nova estratègia i diuen
que endavant, però que tots saben que l’únic camí legal i ràpid que
existia era el del rescat i la subrogació i la municipalització de
l’equipament en els termes que porten un any insistint que calia fer.
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-

Que el punt núm. 5 de la moció parla de fer una auditoria de comptes.
Que el dia 30 de farà un any ERC va demanar exactament això i llavors
l’equip de govern els van titllar de kamikazes jurídics, els van dir que
demanar comptes podia provocar una tensió tal que podia haver
interromput el servei, que voler saber on es gastaven els diners en
aquell moment en el Marina-Besòs era tan greu que podia fer tancar el
pavelló, que també els van dir que, malgrat això, l’equip de govern
estava molt preocupat per la situació global dels poliesportius i des de la
seva responsabilitat intentaven actuar d’una manera cauta, que sort que
estaven molt preocupats i que actuarien amb responsabilitat i no
deixarien passar el temps a veure si acabava la concessió i una altra
empresa privada ho arreglava tot, que d’aquell dia el que recorda és dels
grups que es van abstenir: PSC, C’s i CDC.

-

Que els van dir que no, perquè l’auditoria en línies generals no servia per
a res, però que sembla que sí que hagués servit per alguna cosa, si més
no, per saber què passava allà, que si tot això s’hagués fet fa un any, ara
tot aniria més ràpid.

-

Que, fins i tot, hi ha partits que els van dir que eren somiatruites,
bàsicament per parlar de municipalització, i un any després estan parlant
d’això, que els van dir que només parlaven de desitjos, però que fer una
auditoria no creuen que fos un desig sinó que han estat durant un any
cridant als quatre vents que el Marina-Besòs acabaria malament,
possiblement també el Besòs ,i que un primer pas era demanar una
auditoria de comptes, cosa que curiosament és la que ara se’ls demana a
ells, que per tant, la seva conclusió és que tot i que hi estan d’acord, han
perdut un any de temps.

-

Que ara tot això ja no importa, el que cal és mirar cap al futur, que estan
molt contents que partits que ara fa un any els van dir que una auditoria
no servia per a res hi estiguin d’acord, i que aquests partits que els van
dir que confiessin en la responsabilitat de l’equip de govern i que el
Marina-Besòs es podia salvar ara votin i per una municipalització.

-

Que està segur que aquest canvi de posicionament és perquè aquests
dos regidors amb els seus arguments, amb la seva tossuderia i tenacitat
han aconseguit que els grups "liberals" de l’Ajuntament canviïn de parer i
que res no té a veure amb voler parlar del tema del dia.

-

Que, per suposat, no fan cap menció a què s’ha de salvar la instal.lació,
que han de garantir els llocs de treball, que està en una ubicació
privilegiada, etc., que tot això ja se sap.
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Que tenen una situació molt complexa, l’equip de govern també, que han
d’intentar humilment donar unes idees sobre el que pensen, que han
passat molt de temps parlant d’aquest tema, no són uns paracaigudistes
i simplement el que desitgen és que al febrer o quan toqui es torni a
obrir i quant abans millor perquè cada dia que passa és un euro més que
costarà obrir-lo.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que han rebut els informes tècnics de la casa i alguna de les coses que
aquests informes es plantejaven d’una manera o una altra ho van fer
arribar al ponent.

-

Que la primera moció feia referencia a Eusabsa i que hi estaven d’acord,
que els van acceptar aquesta esmena i està recollida en la moció i, per
tant, continuaran defensant això.

-

Que van veure clar que, com a empresa municipal, es podia fer càrrec de
la gestió, igual que hi ha altres empreses municipals que fan altres coses
i possiblement, de mica en mica es podria fer allò que alguna vegada
han proposat que una única empresa municipal encabís tots aquells
serveis que creguessin oportuns.

-

Que els preocupava molt poder resoldre que d’una forma ràpida i amb
immediatesa que pugui ser viable sí amb amb algun risc, però aquest
Ajuntament no ha traspassat línies vermelles, però s’hi ha ficat a sobre,
per tant, aquest també pot ser un risc.

-

Que els preocupa i molt la situació dels treballadors i de l’obertura de la
instal·lació.

-

Que una de les coses per les quals hi vota a favor és, sobretot, el punt
3 : estudiar i acordar amb els treballadors la millor solució per garantir
donar continuïtat al lloc de treball vinculat a l’antiga concessió,
especialment sol.licitar l’estudi per part de l’Ajuntament si l’import de
l’aval dipositat pel concessionari pot servir per fer front als pagaments
dels salaris als treballadors i obligacions a la Seguretat Social i sol.licitar
que s’encarregui l’auditoria externa sobre la situació socioeconòmica
financera de la instal·lació esportiva i els estudis necessaris en matèria
de manteniment i d’inversions.

-

Que és trist que hagin hagut de posar un altre cop això damunt la taula
és una pèrdua de temps, perquè fa molt de temps aquest grups i altres
ja ho havien plantejat: auditories, estudis, que el seu grup,
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concretament, dins del marc del Pla director, ha sol.licitat diverses
vegades documents econòmics, perquè són necessaris per saber de què
parlen.
-

Que hi ha coses que han estat una pèrdua de temps, un any. Que només
han fet que reiterar, que creu que tots portaven als seus programes
electorals aquest tema, com abordar els equipaments esportius de la
ciutat.

-

Que el govern els ha plantejat una forma de fer-ho, que cadascú intenta
fer les millores de les aportacions perquè és un tema que els interessa
molt a tots i perquè per damunt de tot s’ha de donar resposta als
treballadors, a l’obertura de la instal·lació de forma ràpida, perquè els
usuaris no acabin fugint a altres equipaments.

-

Que el low-cost que hi ha al costat ha fet mal i s’han perdut molts
usuaris i costarà molt posar-ho un altre cop en marxa, que necessiten
alguna cosa ràpida, amb urgència que realment ho pugui resoldre.

-

Que segons els Serveis Jurídics del seu partit i dels informes que els han
fet arribar des de l’equip de govern hi ha riscos, però aquest Ajuntament
està trepitjant línies vermelles.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) manifesta:
-

Que aquesta moció posa de manifest que no sempre el privat és garant
de bon funcionament.

-

Que quan eren dins equip de govern deien que els poliesportius tenien
problemes i que no havien d’amagar el cap sota l’ala i pensar que
s’arreglaria sol.

-

Que creu que aquestes tema s’ha convertit en el problema de l’equip de
govern i en el problema del consistori i també de la ciutat, i que és el
primer problema que ha de solucionar l’equip de govern.

-

Que cal donar-li confiança però que també cal exigir coses, dades,
treballadors, perquè ni estan acomiadats ni estan contractats, perquè la
llei no preveu que no es doni treball efectiu, no es paga però no hi ha
cap carta d’acomiadament d’expedient de regulació d’ocupació que posi
fi a la seva relació laboral i que, com a mínim, puguin cobrar l’atur, per
tant, amb això s’ha de ser el més àgil possible.
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-

Que sobre l’empresa municipal, ells
relacionada amb equipaments esportius.

d’una

empresa

-

Que no entrarà en quina empresa municipal ha de ser, però que
qüestionen la capacitat d’alguns gerents pel que fa a gestionar un
equipament esportiu. Que si al final els terminis es compleixen i és
immediat no hi troben cap problema.

-

Que li semblen bé totes les actuacions que calguin fer, però que s’ha de
començar a pensar clar, amb dates, quan s’obrirà.

-

Que per rescatar al màxim d’usuaris, hi hauria d’haver un pla per això,
que el que se li acut és que els socis que han marxat durant 6 mesos no
paguin, que ja sap que algú dirà que això generà dèficit, però que el
Besòs també és deficitari i l’aguanten perquè necessiten facilitar
equipaments als barris, que no creu que sigui cap problema, que ara
calen accions potents que s’encaminin a intentar rescatar el major
nombre possible de socis i captar-ne de nous, perquè tenen la
competència molt a prop del Marina-Besòs.

-

Que cal fer el que sigui, fins i tot, saltar-se algunes normes, perquè els
treballadors i treballadores del Marina-Besòs quedin subrogades de la
manera que sigui i com sigui.

-

Que s’hauria de saber quina és la data d’obertura immediata, que si
l’únic que s’ha de fer és pagar la factura del gas, creu que no és cap
problema, i que segurament el problema major és com es concreta i com
es fa perquè aquesta empresa de serveis l’acabi gestionant.

-

Que es podrien fer dues coses preparar el plec de condicions i exigir-li al
concessionari que faci totes aquestes inversions a canvi de més anys, o
bé l’Ajuntament comença a plantejar-les, fa el plec i que sigui el
concessionari que se’l trobi i reporti a l’Ajuntament el que significa la
inversió.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que sempre han estat molt crítics amb la gestió externa dels
equipaments, no només del Marina-Besòs, però que el cas de Gimesport
és especialment flagrant, ja que han estafat tot el poble, els han robat, i
que s’hauria de perdre la vergonya de dir-ho.

-

Que el cas de Gimesport és un bon exemple de com l’empresa privada
no pot garantir el bon funcionament d’una instal·lació, per això creuen
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que l’objecte final d’aquesta moció és recuperar el control d’una
instal·lació estratègica pel desenvolupament de la política esportiva local,
que si l’objectiu és avançar cap a una remunicipalització tindran tot el
seu suport.
-

Que creuen que aquests temes haurien de tenir una mica més de debat,
que creu que les aportacions a l’equip de govern ha anat a corre-cuita
buscant informes, els tècnics encarregats d’elaborar els informes els han
hagut de fer a corre-cuita, i que la moció és completament diferent al del
primer dia, tot i que ja sap que el portaveu de CDC tenia l’objectiu de
mantenir-la i ha lluitat fins al final per poder-ho aconseguir.

-

Que hi havia dificultats administratives manifestes que han portat a
contínues modificacions de l’objecte de la moció, però que ells, com a
representants dels ciutadans, no poden defugir de la seva responsabilitat
per oferir a la ciutadania equipaments esportius públics, de qualitat i
gestionats de forma eficient.

-

Que el més important ha de ser garantir la reobertura i garantir una
situació digna als treballadors i treballadores que actualment resten a
l’espera de saber si podran ser subrogats, que per això han d’agrair a
Xavier Soley que hagi acceptat la seva esmena per tal d’estudiar que
amb els diners de l’aval de Gimesport es pugi fer front als deutes amb
els treballadors i treballadores.

-

Que el camí que ara han iniciat els treballadors, en què tenen una
situació d’ingressos zero, i se’ls està demanant un esforç que no han de
fer, que és esperar fins al febrer, i necessiten solucions ara mateix,
solucions a les seves necessitats.

-

Que necessiten trobar el reconeixement tàcit de l’acomiadament, perquè
és en aquest supòsit que si bé no es podria fer la subrogació, tal com
indiquen els informes del secretaria i del cap del Servei de Recursos
Humans, els permetria de buscar un plec de condicions amb clàusules
socials per a la contractació dels treballadors, en cas que es fes d’una
empresa pública, o un plec de clàusules que valori, en cas d’una gestió
indirecta, que valorés l’experiència prèvia dels treballadors i les
treballadores per tal de retornar al seu treball anterior si així ho volen.

-

Que, per altra banda i sense defugir del objectiu de la moció, en el
necessari debat sobre què fer amb els equipaments esportius, és
fonamental començar a estudiar les possibilitats i riscos que signifiquen
les municipalitzacions, que s’ha d’entendre que l’experiència amb
l’empresa privada no ha estat beneficiosa i que al final tenen la capacitat
i els coneixements i el personal suficient per tirar-ho endavant, que, com
a grup creuen que una instal·lació amb tant de potencial econòmic i que,
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a més, té una funció social tan marcada, i que cal recordar que en la
situació d’ofegament econòmic un dels problemes que tenia l’empresa
gestora era que no volia la política que ells defensaven de socialització
esportiva, de cessió d’espais públics, intentaven fer cobrar les entitats,
intentaven que les entitats fessin un ús comercial d’un equipament públic
sense aquesta línia social, i que creuen que és necessari obrir el debat
de la municipalització i avançar, tenir els estudis econòmics que els
donaran la raó i avançar cap a la gestió directa de la resta dels
equipaments.
Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
-

Que ells estaven d’acord amb la primera versió de la moció i tal com ha
quedat no li poden donar suport, perquè el recurs de l’empresa pública
tal com es plantejava inicialment tenia sentit, que creuen que les
empreses públiques estan justificades en casos molt concrets, sempre
per una qüestió d’utilitat pública i a la moció inicial es plantejava fer ús
d’una empresa pública precisament per portar-la per un període
transitori.

-

Que, en aquest moment, es parla més de plantejar una municipalització i
alguns grups han dit que la gestió d’aquest poliesportiu els ha demostrat
un problema que és la gestió de l’empresa privada, i que un dels
problemes greus és que ha fallat el control municipal, que ara del què es
tracta és de fer una inversió molt forta per fer-lo atractiu i atraure nous
abonats, i que creu que podran estar tots més tranquils si es fa amb
diners privats i llavors tindran la necessitat de fer-la funcionar per poder
recuperar al inversió, que si es fa amb diners públics, perquè sinó el que
pot passar és que amb l’excusa de mantenir un funcionament
d’excel.lència passi com amb el tren dels germans Marx, que tinguin el
crit de "más madera", és a dir, més calés i comencin a ficar calés, calés i
calés que d’on surten és de les seves butxaques i per aquesta raó
s’abstindran, ja que hi ha altres punts que sí que s’han mantingut i que
s’han tingut i que no hi estan en contra.

L’alcalde diu:
-

Que un dels problemes de governar, a part dels errors que s’hagin pogut
fer, és que es troben limitats perquè quan es governa s’impossibilita
regalar les orelles de la ciutadania o de les persones afectades perquè es
té l’obligació moral i ètica d’explicar la veritat i no de regalar les orelles.
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-

Que, amb el debat, aquesta moció s’ha desvirtuat, perquè no diu pas
que remunicipalitzin, diu que s’estudiï com a possibilitat de gestió futura
que sigui a través d’una empresa.

-

Que durant uns quants anys, des de l’equip de govern van intentar des
de múltiples òptiques intentar arreglar-ho, si rescatar-ho, si intervenir,
etc., que totes les opcions, tot i la voluntat que un tingui, hi ha la
capacitat i la legalitat dels actes que es fan, i que tots aquests actes no
eren possibles, perquè no haguessin tingut els informes favorables dels
tècnics.

-

Que l’últim pas va ser fer una llista d’obres dels dos pavellons per veure
si es podien fer o no, i cap d’elles es podia fer, perquè era modificar
substancialment el plec de condicions.

-

Que la situació d’ara té dos passos, un és recuperar la concessió, que
s’ha fet en dues fases, que es va fer un decret i al gestor li van dir si
volia seguir gestionant o no la instal.lació, li van donar cinc dies i no va
contestar, per tant, es va fer un altre decret per iniciar el procés per
prendre-li la concessió per una falta greu.

-

Que el gestor, malgrat les bones paraules que té amb els treballadors, ha
dificultat molt la comunicació, per tant, s’ha hagut d’enviar al BOE i a
partir de llavors hi haurà deu dies i aleshores es podrà fer un ple on
podran rescatar el poliesportiu, és a dir, que el que han fet és a nivell
intern arbitrar un mecanisme per complir el doble objectiu, obrir tan
aviat com sigui possible la instal.lació i garantir els llocs de treball,
perquè els problemes no són senzills, no són linials, que subrogar
representa quedar-se amb el deute que l’empresa té amb la Seguretat
Social i amb Hisenda, i que no estan disposats a assumir aquest deute,
per tant, el camí que han fet és que necessiten una acció urgent i ràpida
perquè això sigui possible i el camí que s’ha trobat és el que se’ls ha
explicat.

-

Que, paral.lelament, s’està fent el plec de condicions de les obres
mínimes necessàries per obrir, el sistema contra incendis i la
deshumectadora perquè el gestor mai ho va voler arreglar, i que tot això
ho faran de forma subsidiària, i el plec de condicions per a la prestació
de serveis, per un període de dos mesos per ajustar després de les
necessitats reals que tinguin quan tornin a obrir i estan discutint amb
representant de CCOO i dimecres continuaran amb la presència de
l’advocada de la CGT per veure com poden seguir a la feina els
treballadors. Que l’advocada de CCOO ja els va dir que ella tenia clar que
havia de posar una denúncia a l’empresa abans del dia 1 perquè sinó es
perdia tota l’opció de reclamar, tant l’atur com tots els deutes que
tingués, per tant, tot el que s’ha de fer ho estan fent.
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-

Que després ha arribat el Pla director d’instal.lacions que tots han
reconegut que aporta molt i molt bona informació i és a partir d’aquestes
dades que sabran quins són els costos del Marina-Besòs, perquè
l’Ajuntament té uns recursos limitats.

-

Que a Sant Adrià les instal.lacions són un problema greu però no és el
principal problema de Sant Adrià, ja que n’hi ha d’altres de més
importants i que també representa un destí important de diners, per
tant, amb tota la informació que es tingui, sobretot amb el Pla que és
molt bo i dóna força informació i permet prendre decisions, només amb
la seva intuïció, la seva opinió personal, amb la seva voluntat sinó amb
una persona que s’ho mira des de fora, entre tots han de decidir com ho
volen i fer-ho una mica ràpid, perquè sigui el que sigui s’han de preparar
els plecs de condicions, ja sigui un concurs per a una empresa, millorant
els mecanismes de control i si és d’una altra forma s’han de veure les
possibilitats i capacitats que tenen.

-

Que el que es va dir en aquell moment sobre l’auditoria de comptes és
que des de fora no es pot fer una auditoria de comptes d’una empresa,
sinó que és la mateixa empresa qui l’ha de fer.

-

Que, com a equip de govern, han fet moltes coses malament però que a
a partir que la crisi va petar han fet l’única opció possible perquè es
compleixin els dos termes.

-

Que ja li va dir a Xavier Soley que si s’aprovava la moció tal i com es
presentava implicava que s’havia d’aturar tota la maquinària que s’havia
fet fins llavors, i entraven en un camí que no sabien quant temps estaria
i com acabaria, per tant, la sortida d’emergència que és la que han
dissenyat és l’única possible que hi havia i és la que han fet, que això els
dóna temps per asseure’s tots els grups i començar amb totes les dades
possibles a prendre decisions, perquè el grup socialista és 6/21 parts, i
per prendre decisions se’n necessiten com a mínim 11/21, i cada un és
responsable de les seves parts, que Juan Carlos Ramos ho ha dit moltes
vegades que amb totes les informacions que tenen hauran de prendre
decisions conjuntament de la forma de gestió.

Joan Belda (SAeC) pregunta que si el sistema de foc contra incendis era un
requisit, perquè no ho va ser a l’hora de tancar i intervenir o rescatar la
instal.lació.
L’alcalde li contesta que la intervenció és una discussió que han tingut
eterna amb el secretari i l’interventor, com a molt podien fer una intervenció
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només per a aquest tema, intervenir no la concessió sinó per entrar a
arreglar el sistema de foc, per intervenir la concessió és quan el gestor no
compleix un servei bàsic de la concessió, com pot ser que la piscina no
funcioni i a partir d’aquí és quan s’ha entrat per retirar-li la concessió.
Tot seguit, l’alcalde dona la paraula a un representant dels treballadors i
manifesta:
-

Que Gimesport les niega su sueldo y sus cotizaciones o TC2, les expolia
el polideportivo y les estafa como trabajadores y ciudadanos.

-

Que han denunciado a Gimesport ante los tribunales de lo Laboral por un
despido tácito o improcedente así lo consideran.

-

Que el cierre de la instalación por parte de la Administración local y la
falta de voluntad por parte de la que hasta ahora era la gestora, los deja
un vacío legal que les impide la prestación de ese empleo, los dejan en la
calle, sin derechos y sin pan, que llevan dos meses sin cobrar y viven del
aire y de la solidaridad de amigos y familiares.

-

Que quieren soluciones por razones humanitarias. Que son conscientes
que la recolocación de la plantilla y la reapertura del Marina-Besòs no
será cosa fácil, que hay un trabajo político y de voluntad que puede
llevar más o menos tiempo, hay trabajo jurídico y administrativo, pero
que dan por hecho que se llevará a cabo si realmente se quiere.

-

Que ellos solo piensan en comer mañana y piden celeridad en la apertura
del Marina-Besòs, piden la reincorporación en sus puestos de trabajo,
que creen que lo público es de todos y de todas, y también que los que
pagan las consecuencias, trabajadores y ciudadanos, son los que tienen
menos culpa de esta situación, por esta razón les piden que trabajen
para dar cuanto antes soluciones.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que li ha semblat que l’alcalde deia que en dos mesos havien de decidir
la reobertura del poliesportiu amb una empresa de gestió de serveis, que
contractarà els treballadors de Gimesport i es farà un contracte de dos
mesos perquè això li serveix per fer números, ajustar bé les necessitats,
fer una estratègia de nova captació d’usuaris, etc., però que fins que no
tinguin els números clars no poden saber si és millor crear una empresa
pública de gestió esportiva, si s’ha de fer una licitació o un contracte per
capítol I.
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Que creu que la reflexió és molt més àmplia que no en dos mesos,
perquè s’ha de fer amb números a la mà, amb el Pla director, a veure
què passa finalment amb FESMES, perquè si ih ha el compromís que
volen obrir Ricart, tenen un pack molt important que potser diu que han
de fer un institut municipal de gestió esportiva, per tant, no haurien de
parlar de dos mesos.

L’alcalde li contesta que el que treballaran ara amb els grups serà dos
mesos prorrogables. Que ara del Pla director s’ha complert la fase de la
participació i que ja hi ha prou elements per començar aquest debat global
sobre l’esport. Que la prestació de serveis la tenen pensada a més llarg
termini, no només dos mesos, que aquests dos mesos és per ajustar.
Xavier Soley (CDC) celebra que un regidor, 1/21 part de membres d’aquest
Ple, pugui obrir encetar el meló d’un debat que a partir d’ara es produirà i
que, en tot cas, sí que té una data d’inici que és ara i a partir del qual
tindran una certa pressa a prendre les decisions. Que entén que la virtut
d’aquesta moció, si en té alguna, és generar i obrir aquest debat, que és
una opció al costat de la de buscar una empresa especialitzada en el sector
que li puguin encomanar durant uns anys una gestió dels equipaments, que
en tot cas que s’estudiï això d’acord als informes jurídics que han emès
l’interventor i el secretari, i així ja saben per on començar i a partir d’aquí
celebra el posicionament de la resta dels grups.
Jesús A. García (PP) manifesta que ahora el alcalde tienen prisa y si hubiera
tenido esa prisa hace un año quizás ahora no estarían así sin saber
exactamente que quieren hacer.
Juan Carlos Ramos (PSC) li contesta que no són les preses, que fa un any
no es podia prendre cap decisió, estaven pendents del pla director, hi havia
temes jurídics que no podien intervenir sobre el tema de la situació de les
instal.lacions. Que l’última presentació del Pla director va ser el dissabte
passat, que es va presentar a la ciutadania i a les entitats, que ara es
traslladarà als grups polítics, dels quals uns han fet aportacions i d’altres no,
a més a més, el lliurament de claus es va fer el mes passat. Que mai han
pogut intervenir ni prendre-li la concessió perquè els serveis jurídics els han
dit que per allà no podien tirar. Que fa un any no podien tenir cap solució ni
del Besòs, ni del Marina-Besòs ni del Ricart. Que aquest últim va ser un
desgast per a l’equip de govern perquè van decidir tancar una instal.lació
que era deficitària i que no complia la normativa just abans d’unes
eleccions.

28.11.2016

49

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – CDC (1), PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2), PP (2) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: tres (3) - C’s
8. Moció de C’s sobre la responsabilitat i el manteniment de
l’educació infantil de 0 a 3 anys
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’any 2004 la Generalitat va aprovar la Llei 5/2004, de creació de
llars d’infants de qualitat, que incrementava el finançament i la creació i
manteniment de les escoles bressol, i per això vam estar al capdavant de
l’escolarització de zero a tres anys.
Atès que la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, que regula la plena
responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles
bressol municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels
equipaments i la gestió d’aquest servei public.
Atès que a l’any 2001 la Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600 €
i, posteriorment, va signar amb les entitats municipalistes tres acords marcs
per formalitzar la contribució econòmica amb tots els municipis per un igual,
en funció d’uns mòduls econòmics per cada plaça: Acord marc de 21 de
gener de 2002 (1.400 €/plaça/funcionament/any), Acord marc de 14 de
febrer de 2005 (1.800 €/plaça/funcionament/any i 5.000 €/plaça/creada) i
Acord marc de 19 de novembre de 2010 (1.800 €/plaça/funcionament/any)
vigent fins al 31 de desembre de 2011.
Atès que en els darrers anys, primer, amb el govern de CiU i suport del PP i
ERC, i després amb el govern de Junts Pel Sí, el Departament
d’Ensenyament va reduir un 51% la seva aportació (de 1.800 € a 875
respecte, fins a l'actual eliminació d'aquesta partida en el Pressupost de la
Generalitat de Catalunya per a l'any 2016), assumint per part de les
Diputacions, aquesta despesa, en l'actualitat.
Atès que fa deu anys Catalunya ocupava el segon lloc en escolarització de
nens de dos anys amb un 51,2 per cent el curs 2003-2004. Aquesta taxa va
arribar a un 55 per cent el curs 2008-2009. Malauradament, ara s’han
perdut tres punts, i en deu anys hem passat d’estar a la segona posició a
Espanya a la sisena, per darrere del País Basc, Madrid, Cantàbria, Galícia i
Andalusia.
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Atès que tot el pes recau en els ajuntaments i en les famílies. Per exemple,
les quotes d’escolarització a les escoles bressol de la província de Barcelona
han passat de 134 a 161 euros i la quota de menjador de 91 a 121. Això en
un moment de crisi on les famílies necessiten els ajuts més que mai. La
inversió de la Generalitat es va reduir a la meitat, passant de 147 milions a
71,5, i d’aquests 71,5, hem passat als zero euros actuals.
Atès que els educadors i les educadores tenen feines que senten poc
valorades i poc remunerades, educadors que estan sols en una aula amb 20
nens petits i alguns pateixen trastorns de conducta. Les escoles bressol
necessiten parelles educatives, i això no s’està donant per manca de
finançament. I calen més educadores, més auxiliars i més vetlladores,
perquè, més enllà de les places reservades per als petits amb necessitats
educatives especials, fent possible una educació inclusiva i que sovint al
llarg del curs es detecten nous casos i no se’ls pot donar una atenció de
qualitat per manca de vetlladores.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya no té intenció de
recuperar aquest compromís amb l'educació de 0 a 3 anys, recuperant les
partides corresponents i el finançament, en el pressupost per a l'any 2017.
Atès que al barri de la Mina patim un important dèficit en matèria d’educació
infantil de 0 a 3 anys i atenent a les especials necessitats d’aquest barri.
Per aquests motius, el Grup Municipal de C’s en relació a l’educació de 0 a 3
anys proposem en Ple Municipal l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Instar el Govern de la Generalitat a destinar una dotació pressupostària
adient per a l’educació de 0 a 3 anys, fins arribar progressivament als
nivells d’inversió establerts al 2011.
2. Instar el Govern de la Generalitat a invertir en Sant Adrià de Besòs per
incrementar el nombre de places disponibles per a nens de 0 a 3 anys.
3. Que des de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es prenguin totes les
mesures necessàries per a garantir en l’educació de 0 a 3 anys la
presència del català, espanyol i anglès.
4. Divulgar aquesta moció als mitjans de comunicació a l’abast de
l’Ajuntament.
5. Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa
del Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les
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entitats municipalistes, les associacions educatives i les AMPA del
municipi."
A petició de Josefa López, regidora no adscrita, la moció es votarà per
punts.
Defensa la moció Pedro Sánchez (C’s) i manifesta:
-

Que presenten aquesta inversió per la disminució de la inversió de la
Generalitat de Catalunya en escoles bressol.

-

Que al 2011 ja es va aprovar una llei que regulava la plena
responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les
escoles bressol municipals i la col.laboració dels equipaments, i que a
Sant Adrià tenen una experiència amb l’escola bressol que les
aportacions que corresponien a la Generalitat s’han anat reduint, amb la
qual cosa l’Ajuntament ha hagut d’incrementar la dotació per a l’escola
bressol.

-

Que el que pretenen amb aquest moció és recuperar el nivell d’inversió
per part de la Generalitat corresponent al 2011, ja que al final els
municipis s’han vist sotmesos a una pressió pressupostària molt
important i això fa que ciutats com Sant Adrià que té unes necessitats
importants, les places públiques siguin molt escasses.

-

Que sobre la presència del català, l’espanyol i l’anglès, creuen que és
important de cara a tenir ciutadans trilingües s’ha de començar quan
més aviat millor.

Josefa López (regidora no adscrita) diu:
-

Que amb l’únic punt en què no està d’acord és amb el punt 3, ja que és
ideològic.

-

Que l’educació de 0-3 anys no és obligatòria i hi ha un decret de 2010 de
la Generalitat de complir amb la normativa lingüística, en què diu que
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya la Generalitat té competència
exclusiva en la determinació dels continguts educatius del primer cicle
d’educació infantil, que per al primer cicle s’ha de centrar en els
continguts educatius relacionats amb el desenvolupament del moviment,
del control corporal, les primeres manifestacions de la comunicació i el
llenguatge, les pautes elementals de convivència, relació social i la
descoberta de l’entorn proper dels infants. Que l’Estatut estableix que la
llengua pròpia és el català, que és també la llengua normalment
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emprada com a vehicular d’aprenentatge en l’ensenyament. Que el
català com a llengua pròpia de Catalunya s’ha d’utilitzar normalment
com a llengua vehicular de l’aprenentatge, les activitats internes i
externes de la comunitat educativa, tant les orals com les escrites i les
comunicacions amb les famílies han de ser normalment en català, els
nens i les nenes tenen el dret a rebre l’ensenyament en català i a no ser
separats en centres ni grups classes diferents per raó de la seva llengua
habitual, en tot cas es respectarà els drets lingüístics individuals de
l’alumne d’acord amb la legislació vigent.
-

Que cada centre educatiu, d’acord amb la seva autonomia pedagògica i
organitzativa i en aplicació del capítol I del títol 7è de la Llei 12/2009,
d’educació, ha d’elaborar un projecte educatiu amb el qual s’ha de
concretar els principis pedagògics i organitzatius, els valors, els objectius
i les prioritats d’actuació, és a dir, està tot regulat per la Generalitat i
cada centre fa el seu projecte educatiu en funció d’aquest decret i la
llengua vehicular és el català.

Xavier Soley (CDC) diu:
-

Que la Llei d’educació de Catalunya deixa molt clar i tots saben quins són
els ensenyaments obligatoris.

-

Que l’ensenyament de llars d’infants no és obligatori i que cal recordar
que quan han de prioritzar les necessitats a invertir l’Administració de la
Generalitat va tenir en el seu moment la necessitat d’ajustar els
pressupostos centrant-se en allò que per llei li és obligatori, és a dir,
l’ensenyança d’educació primària, secundària i el segon cicle d’educació
infantil, els PQP, la formació professional en grau mitjà, que tot això és
un bloc en què encara hi ha moltes mancances i molt a invertir.

-

Que estarien d’acord a sol.licitar si hi ha una millora d’ingressos
pressupostaris que es torni a subvencionar les llars d’infants.

Andreu Marín (PP)
-

Que si hay algo que une a PP i C’s es la defensa del español como lengua
vehicular a todos los niveles de la educación pública. Que lo más básico
es que el español es una lengua oficial en Catalunya según la
Constitución y el Estatuto, y que no se discrimine ni se margine ni quede
relegado a dos horas semanales dentro de la educación pública y que
tengan que batallar con la Generalitat en los tribunales para que tengan
una tercera hora de castellano.
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-

Que supone que los alumnos catalanes deben ser superdotados porque
tienen un mejor nivel de español que el resto del Estado y hacen 40
horas semanales.

-

Que como todos no son hijos de Artur Mas y se pueden permitir una
educación en cuatro lenguas en una escuela de élite en Pedralbes les
darán apoyo a la moción.

Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que creuen que amb tota la legitimitat del món, C’s ha intentat agafar
una moció de partit, l’ha tunejada per fer-la de Sant Adrià de Besòs i han
inclòs algunes coses força interessants.

-

Que no votaran el punt tres perquè els han intentat colar una mica
d’ideologia, la seva oposició fèrria a la immersió lingüística i ho venen
com a trilingüisme.

-

Que tots els alumnes de Catalunya són trilingües, i no entén perquè no
s’han avingut sabent que la voluntat és de consens a treure el punt tres
quan en realitat aquí no estan parlant de la ciutat sinó que han inclòs
ideologia.

-

Que ell és membre d’ERC, és castellanoparlant a casa seva, no
s’avergonyeix gens de ser-ho, però que no per això deixarà de defensar
la llengua catalana i el seu estudi.

-

Que s’equivoquen els que pensen que els que defensen la llengua
catalana estan en contra de l’espanyol perquè no és així.

Isabel Marcuello (MES) manifesta:
-

Que si bé és cert que al llarg dels darrers anys, l’educació infantil de
primer cicle ha experimentat un desenvolupament molt positiu, des del
punt de vista de la provisió d’oferta, de la consolidació de la demanda
social, del reconeixement social i jurídic del seu caràcter educatiu i de la
seva importància per al desenvolupament dels infants o de la plena
integració d’aquests ensenyaments al sistema educatiu, entre d’altres.
Que també ho és que des de la perspectiva de les polítiques públiques,
amb les mesures de reducció del dèficit i de contenció de la despesa
pública, la inversió pública en educació 0-3 ha patit una forta davallada,
que, en part, procedien de fons de l’Estat i per tant els ofeguen.
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-

Que considera que les recomanacions del Síndic de Greuges del mes de
juliol de l’any 2015 a l’Informe sobre la igualtat d’oportunitats a
l’educació infantil (0-3 anys) són molt vàlides i que cal tenir-les en
compte.

-

Que MES Moviment d’Esquerres Sant Adrià considera que el
Departament d’Ensenyament s’ha de fer novament coresponsable dels
costos de sosteniment de l’oferta d’educació infantil de primer cicle a
partir del curs 2015/2016 i ha d’establir, conjuntament amb les
diputacions i les entitats municipalistes, les bases d’un nou model de
finançament d’aquesta etapa educativa que garanteixi la inversió pública
i els sistemes de subvenció i ajut a l’educació infantil de primer cicle
necessaris per fer possible el manteniment i la consolidació de l’oferta
d’escoles bressol, i l’accés de qualsevol infant en condicions d’igualtat
d’oportunitats.

-

Que és necessari que el Departament d’Ensenyament i altres
administracions públiques estableixin subvencions per a les escoles
ubicades en entorns socials menys afavorits, tal com estableix l’article
198.2 de la LEC.

-

Que a Sant Adrià de Besòs hi ha 8 centres educatius de 0-3 anys, 6
privats: Bambi, Patufet, Túrbula petits, Picarol, Arrels-Timbals i Fantasia,
amb un total de 210 places: 16 places per menors d’un any, 68 per a
nens d’un any i 126 places per a nens de 2 anys. 2 centres públics: Llar
d’Infants Garbí i Escola Bressol Josep Miquel Céspedes i Espais Familiars,
amb un total de 164 places: 16 places per menors d’un any, 62 per a
nens d’un any i 86 places per a nens de 2 anys

-

Que si creuen les dades, amb amb el padró de 2016, tenen la necessitat
d’augmentar les places d’escola bressol.

-

Que van demanar la compareixença de la directora d’escola bressol i
encara estan esperant, perquè així haguessin tingut més opcions a l’hora
de debatre aquesta moció.

-

Que considera que cal encara molta feina per poder garantir als
adrianencs i adrianenques l’escolarització dels nens i nenes a la franja
d’edat 0-3 anys.

-

Que creu que és bo i positiu estudiar mesures per consolidar la demanda
d’educació infantil de primer cicle que evitin la supressió de l’oferta.
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-

Que necessiten més polítiques orientades a valoritzar la participació a
l’educació infantil de primer cicle, especialment dels infants socialment
desfavorits.

-

Que tot això lligat a l’atesa demanda, i segons l’oferta existent, cal
revisar les disponibilitats pressupostàries per tal d’ampliar l’oferta
pública, ja que aquest municipi també existeix, i especialment el barri de
la Mina, on es constata l’existència d’una demanda socialment menys
afavorida que no s’escolaritza per la manca de places públiques
suficients., cosa que ja es preveia en el Pla de transformació Mina.

-

Que estan d’acord a reclamar una major inversió en educació a
l’Ajuntament, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament,
ampliïn l’oferta en funció de l’evolució de la demanda, especialment si
aquesta s’incrementa en el futur, quan la conjuntura econòmica millori i
que s’analitzi a nivell supramunicipal quin hauria de ser el nivell
d’escolarització idoni per tal d’establir les places públiques mínimes
necessàries, per tant, dos estudis.

-

Que no han d’oblidar que les quotes a pagar també poden ser un fre a
l’hora de produir-se la demanda d’escolarització i per això consideren
que cal analitzar bé els costos de l’escola bressol, no només per millorar
la seva eficàcia i eficiència, sinó també per poder oferir un sistema
d’ajuts que s’ajusti a les necessitats de les famílies i que pugui fer
sostenible el sistema educatiu al municipi.

-

Que cal reclamar que l’Estat retorni l’Educació al nivell pressupostari que
li pertoca i que així es pugui retornar al seu finançament correcte tal i
com reclama també el Síndic de Greuges, retornant el finançament per
inversions en escoles i les ajudes per al funcionament dels centres.

-

Que el punt número 2 de l’acord és contradictori. Instar al govern
incrementar el nombre de places disponibles per a nens de 0 – 3 anys a
la escola bressol Cespedes, que tenen 94 places
(78?) per aixo li
recordava a l’alcalde la importància de la presència de la directora de
l’escola bressol, perquè van formular moltes de les preguntes que avui ja
tindrien resposta, quantes sol.licituts hi ha hagut, quantes places s’han
cobert, quantes entrevistes s’han atès, etc., que fins ara eren 78 i vol
saber com es concretaria aquest punt, ja que no no sap si es faria des de
les noves escoles o incrementant les places que ja hi ha.

-

Que, pel que fa a la petició d’una nova escola bressol, comparteixen la
necessitat d’una escola bressol al barri de la Mina, i que paral.lelament
cal fer una anàlisi general de les necessitats d’escolarització a tot el
municipi, i segurament analitzar si és possible l’ampliació de les dues
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escola bressol municipal actual, així com la creació d’escoles bressols
municipals com a mínim una per barri.
-

Que això no és ser ambiciós, és ser realista tal i com està la situació en
aquest moments

-

Que, sobre la petició dels idiomes presents a les llars d’infants, no
entenen la necessitat de proposar aquest punt tal i com s’especifica a la
moció, és totalment ideològic, que tots i totes sempre han fet a l’escola
català i castellà, reclamar ara espanyol per a les llars d’infants els sembla
voler fer un debat diferent del d’incorporar tres idiomes al sistema
educatiu, i que per això suscriuen la necessitat d’incorporar l’anglès però
no entenen que es vulgui fer veure que el castellà no és present a
l’escola, molts nens i nenes s’expressen lliurement en castellà i els
mestres també l’utilitzen tot i que no sigui la llengua vehicular de
l’escola, que com que són a Catalunya és lògic que es parli català. Que
fer una reclamació sobre el castellà quan no hi ha cap problema ni en el
seu aprenentatge ni en el seu ús, no els sembla més que crear un
problema on no hi és.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que no estan d’acord en la part expositiva de la moció, perquè no creuen
que s’hagin de posar auxiliars i vetlladores en una escola bressol, ja que
ells defensen un projecte d’escola bressol com la de Josep Miquel
Céspedes, que és un projecte on els drets dels infants és el principal, i
on es treballa amb personal qualificat, que és molt important l’acollida
que es dóna a l’infant, l’acollida que es dóna a la família, el treball que es
fa amb ell.

-

Que els convida que passin per l’escola bressol a fer una visita i que es
faci una explicació de quin és el projecte d’aquest escola.

-

Que de 0-3 és un moment en què hi ha un despertar cognitiu, hi ha una
socialització, i el que han de fer les escoles bressol és que els nens facin
descoberta d’ells, del seu entorn, de la llengua, de les seves famílies i de
moltíssimes més coses, però no és una qüestió de posar-los pel.lícules
de Walt Disney en anglès i contractar mestres en anglès, perquè els
infants 0-3 i 0-6 fan una descoberta del món, no són nens que els hagin
de preparar perquè tinguin el "First", sinó que és un moment educatiu
fonamental.

Isabel Marcuello (MES) li contesta que sobre el tema de les places sempre
discreparan.
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Joan Belda (SAeC) manifesta:
-

Que no creuen que les vetlladores i les auxiliars siguin personal de
segona, sinó que poden complementar la funció educativa que té un
centre, és un tema ideològic.

-

Que creuen que és una pena que no es puguin dedicar a parlar del
projecte de transformació del barri de la Mina, de les necessitats
històriques del barri, les reivindicacions, etc.

-

Que a Sant Adrià hi ha un 62% que entenen el català que és un greuge
curricular terrible i la prova la tindrà molta gent que només parla castellà
quan vagin a buscar feina, perquè et tanca les portes de qualsevol feina
en treballar en públic, en l’administració, va en detriment d’un projecte
popular i menys consens amb la societat catalana com va ser el projecte
d’immersió lingüística i no és a nivell pedagògic ni curricular el que toca
de 0-3 anys.

Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que s’afegeixen a les paraules del portaveu d’ICV-EUiA, que és veritat
que la part expositiva seria qüestionable perquè el que busquen és
qualitat.

Pedro Sánchez (C’s) respon:
-

Que sobre el punt 2, el redactat inicial se centrava en el tema de la Mina
i algun grup el va convèncer de la necessitat de generalitzar una mica
perquè hi ha altres barris que també tenen necessitats.

-

Que quan van plantejar aquest punt estaven pensant en més escoles no
a ampliar les places de les existents, ja que hi ha una concentració molt
elevada d’escoles bressol en una àrea molt concreta de Sant Adrià i per
tant el problema que tenen és que són altres barris que tenen un dèficit
de places.

-

Que sobre oferir un servei privat o públic, consideren que està justificat
fer-ho des de la perspectiva pública quan no és adequat fer-ho des de la
perspectiva privada, ja que hi ha barris on és molt complicat que un
centre faci una inversió per obrir una guarderia perquè no seria rendible,
per això s’ha de fer inversió pública.
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-

Que pel que fa a la llengua, creuen que precisament aquest període de
temps és molt important, ja que les criatures són màquines d’aprendre,
que tenen un cervell que ho absorbeix tot. Que el fet d’estar exposat a
diferents llengües és important perquè facilitarà al futur la seva capacitat
d’aprendre llengües. Que les llars d’infants més elitistes tenen el seu
projecte educatiu preveuen el trilingüisme, per tant, consideren que
aquest obstinament en la immersió al català sí que és una qüestió
purament ideològica i que no es fa pensant en el benestar dels infants,
sinó de crear ciutadans que en el futur la seva llengua sigui el català.
Que, per exemple, a la seva empresa van haver d’acomiadar una
persona perquè no era capaç d’escriure correus electrònics en castellà.

-

Que creuen en menys ambaixades i més educació.

Antoni Vélez (ERC) li demana a Pedro Sánchez li porti per al proper ple el
pressupost de les ambaixades.
Se sotmet la moció a votació per punts i s’aprova amb el resultat següent:
Punts 1, 2, 4 i 5
Vots a favor: vint (20) – C’s (3), PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1),
ERC (2), PP (2) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: un (1) – PDeCAT
Punt 3
Vots a favor: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
Vots en contra: setze (16) – PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
9. Moció de SAeC, ERC i MES per instal.lar caixes de niament per a
ratpenats amb la intenció de controlar de forma ecològica les
poblacions de mosquits
"A Catalunya viuen unes 30 espècies de mamífers voladors, algunes de les
quals es troben en estat de conservació crític. Segons la Unió Internacional
per a la Conservació de la Natura. (IUCN en les seves sigles en anglès) les
poblacions mundials es troben en regressió.
De les 1240 espècies de quiròpters que hi ha al món, com a mínim 23 estan
en perill d'extinció.
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A la nostra ciutat és freqüent veure fins a cinc espècies de ratpenats
diferents, tres en especial, en són les més habituals: la pipistrel·la
(pipistrellus pipistrellus), el ratpenat de vores clares (pipistrellus kuhlii) i la
pipistrel·la nana (pipistrellus pigmaeus).
Aquests depredadors poden arribar a menjar 1000 mosquits en una sola nit.
Els mosquits, a més de la molèstia que suposen, poden transmetre diverses
malalties víriques, com ara el virus del Zika.
A causa que aquests mamífers voladors hibernen fora de les ciutats, és
necessari dur a terme la instal·lació abans del febrer de 2017, de manera
que quan despertin i tornin a la ciutat puguin utilitzar les caixes com
colònies de niament.
Aquesta moció té dos objectius a aconseguir: controlar la població de
mosquits i preservar les espècies autòctones de ratpenats.
Per això els grups municipals de Sant Adrià En Comú, ERC i MES proposen
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Instal·lar caixes de niament per a ratpenats de tipus pal i caixes de
parets prèvia valoració tècnica de la secció de Medi Ambient de
l'Ajuntament i dels tècnics del Consorci del Besòs quant a la idoneïtat
dels punts proposats.
2. Donats els recursos humans i materials actuals de la secció de Medi
Ambient, procedir a la col·locació de les caixes i els pals abans del febrer
del 2018.
3. Comunicar aquests acords a la ciutadania fent ús dels mitjans de
comunicació amb els quals compta l'Ajuntament."
Defensa la moció Joan Belda (SAeC).
S’aprova per unanimitat.
12. Proposta relativa al nomenament dels representants de la
corporació al Consorci del barri de la Mina
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"Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015.
Fonaments de dret
Article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
Per tant, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Designar l'alcalde Joan Callau Bartolí i els regidors Juan Carlos Ramos
Sánchez, Óscar Marjalizo Hernández, Basilio Perona Cortés, Gregorio
Belmonte Ferrer, Rubén Arenas García, Isabel Marcuello García, Jesús
Ángel García Bragado, membres del Consorci del barri de la Mina.
2. Designar el regidor Juan Carlos Ramos Sánchez membre i vicepresident
de la Comissió Executiva en substitució de Joan Callau Bartolí."
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: vint (20) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1),
ERC (2), PP (2) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: una (1) – PDeCAT
HISENDA I RECURSOS GENERALS
13. Dictamen relatiu a la ratificació del decret d’Alcaldia, de data 10
de novembre de 2016, de nomenament de lletrat del funcionari
municipal Sergi Fabregat Morelló en el recurs contenciós
administratiu núm. 343/2016
"Per Decret de l’Alcaldia, de data 11 de novembre de 2016, s’ha nomenat
lletrat Sergi Fabregat Morelló, funcionari d’aquest Ajuntament, en el recurs
contenciós administratiu 343/2016 C, que es segueix en el Jutjat contenciós
administratiu, núm. 11, de Barcelona, contra l’acord del Ple de 24 d’abril de
2016, que desestima la reclamació patrimonial del contracte de concessió
del poliesportiu Marina-Besòs presentada pel concessionari l’empresa
Gimesport, SA.
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La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en
su artículo 21. 1 letra k, estableix:
“Artículo 21.
1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes
atribuciones
k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del
ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere
delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia
del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que
celebre para su ratificación.”
D’acord amb el que s’ha exposat, aquesta Comissió proposa al Ple de
l’Ajuntament que aprovi el següent
ACORD:
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat i ratifica el Decret de
l’Alcaldia, de data 11 de novembre de 2016, pel qual es nomena lletrat
Sergi Fabregat Morelló, funcionari d’aquest Ajuntament, en el recurs
contenciós administratiu 343/2016 C, que es segueix en el Jutjat Contenciós
Administratiu, núm. 11, de Barcelona, contra l’acord del Ple de 24 d’abril de
2016 que desestima la reclamació patrimonial del contracte de concessió del
poliesportiu Marina-Besòs presentada pel concessionari l’empresa
Gimesport, SA."
Andreu Marín (PP) diu que li sobta que s’habiliti algú de Gestió Tributària per
a un litigi força important i que els demanaran una suma indemnitzatòria
considerable.
Pedro Rivero (PSC) diu que el coneixement que té aquest funcionari en el
tema és molt important i la trajectòria professional la coneixen tots. Que no
és res anormal, ja que l’anterior funcionària ja va portar molts temes legals.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dinou (19) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: dos (2) - PP
14. Dictamen relatiu a l’expedient de modificació de crèdits núm. 38
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"Examinada la necessitat de tramitar expedient de modificació de crèdits al
vigent Pressupost General, mitjançant la concessió de suplements de crèdits
finançats amb baixes per anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c) del RD
500/90, de 20 d’abril, i vist l’informe de la Intervenció de Fons, aquesta
Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar la proposta de modificació de crèdits núm. 38 del Pressupost
General de 2016, per concessió de suplement de crèdits finançats amb
baixa per anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c) del RD 500/90, de 20
d’abril, sent l’estat de modificacions el següent:

ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
Partida pressupostària
105

1521

Denominació
A la societat municipal Pla de Besòs, S.A.,
aportació per la prestació de serveis

44902

SUBTOTAL DESPESES EN MÉS

Import
100.000,00
100.000,00

ESTAT DE DESPESES
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Concepte
pressupostari
102

0110

Projecte

91301

Concepte
3.
Amortització préstecs sector privat

TOTAL DESPESES EN MENYS

ESTAT DE DESPESES EN MÉS
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
100.000,00€

TOTAL DESPESES EN MÉS ....................
ESTAT DE DESPESES EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ

100.000,00
100.000,00

RESUM PER ARTICLES

Article 44 ...........................

Import

100.000,00 €
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Art. 91 ..............................
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100.000,00€

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

100.000,00 €

2. S’aprova modificar la base 25. 2 b) d’execució del pressupost municipal
de l’exercici 2016, apujant l’aportació inicial aprovada al pressupost
municipal de 2016 de 203.000 € en 100.000,00 € més, essent l’import
total de l’aportació municipal total per l’exercici 2016 de 303.000,00 €,
quedant modificada la base 25.2 b) de la forma següent:
“b) Transferència a la societat municipal PLA DE BESÒS, SA, per
import de 303.000,00 €, pel concepte de prestació de serveis, amb
càrrec a la aplicació pressupostària 105.1521.44902. L’import podrà
ser incrementat mitjançant la corresponent modificació de crèdit en
els supòsits que l’Ajuntament rebi subvencions d’Administracions
públiques o altres ens per a la prestació de serveis que permeti que
puguin ser encarregats a la societat municipal Pla de Besòs, SA
perquè els presti.”
L’import de l’aportació econòmica que s’incrementa en 100.000,00 € l’haurà
de destinar Pla de Besòs, SA, a les finalitats indicades en el document
“Informe justificatiu de la sol·licitud d’ampliació de la transferència corrent
per a la prestació del servei públic d’ajuts i subsidis al lloguer dels
habitatges de titularitat municipal gestionats per l’Oficina Local d’Habitatge
per a l’exercici 2016”, presentat per Pla de Besòs, SA, a l’Ajuntament i que
és l’origen i fonament dels presents acords.
3. Exposar al públic els presents acords durant quinze dies hàbils, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la corporació,
conforme al previst a l’article 177,2 del RDL 2/2004, de 5 de març, que
aprova el TR de la LRHL.
4. En el supòsit que no es presentin reclamacions contra aquest acord
durant el període d’exposició pública, aquest s’entendrà definitiu sense
necessitat d’un nou acord del Ple de l’Ajuntament."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Jesús A. García (PP) diu:
-

Que entre otras cosas el informe del interventor dice que l’Oficina Local
de Habitatge solicita del Ayuntamiento que se apruebe la ampliación de
la transferencia corriente recogida en el presupuesto de 2016 del
Ayuntamiento a la Sociedad, y que esta aportación se incremente en
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100.000,00 € más de la aportación que ya se recogía en el presupuesto
que era de 203.000,00 €, por lo que la aportación total para el año 2016
pasaría a ser de 303.000,00 €.
-

Que la actuación de la sociedad se circunscribe fundamentalmente al
Barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs, y la actividad fundamental es
la de promoción, desarrollo y ejecución del denominado Pla de la Mina.

-

Que el Ayuntamiento aprueba para el ejercicio 2016 de 203.000,00 € no
es suficiente para atender a las políticas sociales de la vivienda que
realiza la sociedad municipal, y sobre todo no es suficiente para atender
a los programas de ayudas y subsidios al alquiler de las viviendas de
titularidad municipal gestionadas por l’Oficina Local de l’Habitatge. Que
también indica que la sociedad en el El Consejo de Administración de la
sociedad, en fecha 26 de enero de 2015, aprobó los presupuestos del
ejercicio 2015 con un importe en concepto de transferencia corriente
para la prestación de servicios socio-económicos de interés público del
Ayuntamiento de 203.000 euros.

-

Que lo que se demuestra es que no está bien provisionado el
presupuesto para destinarlo o al menos alguien sabía que no se
provisionara la suficiente cantidad para aportaciones del Ayuntamiento a
la sociedad Pla de Besòs.

-

Que por la grave crisis iniciada en el 2007, hay un número importante de
familias del barrio, adjudicatarias de una vivienda de titularidad
municipal que están en régimen de alquiler o cesión de uso que están en
riesgo de exclusión y son especialmente vulnerables. Que hay un
programa de ayudas y subsidios al alquiler de vivienda de titularidad
municipal que lo realiza l’Agència de l’Habitatge, lo cual lo primero que se
debe plantear es si no le corresponde a esta entidad realmente dedicarse
a hacer este programa de ayuda y subsidio, en vez de Pla de Besòs
sabiendo lo que comporta para el Ayuntamiento, puesto que estos
programas de ayudas y subsidios son de un importe de 447.851,87
euros, por tanto eso es lo que le justifica Pla de Besòs al Ayuntamiento
para hacer una nueva aportación.

-

Que el informe da a entender que sobre la aportación solicitada del
Ayuntamiento a la Sociedad objeto del presente informe, esta intervención
se remite a lo ya señalado en el informe de esta Intervención municipal, de
21 de enero de 2016, emitido a los presupuestos municipales para el
ejercicio 2016, por entender que es aplicable el citado informe al presente
supuesto, y donde se informaba que respecto del presupuesto presentado
para la sociedad municipal Pla de Besos,S.A., se realizan por esta
Intervención las siguientes observaciones: que la aportación municipal
de 203.000 € denominada “Transferencia Pla de Besòs, por prestación de
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servicios”, lo que supone un incremento de 129.322 € respecto a la
aportación del año 2015 que fue de 73.678 €. A juicio de esta
Intervención, cuando un Ente Local crea una sociedad pública municipal,
que se ha de regir por las normas del derecho privado y mercantil, con
ciertas especialidades del derecho administrativo, a estas sociedades se
les ha de dotar de vida propia y, por consiguiente, dotarlas de los
suficientes ingresos y gastos para que la sociedad pueda vivir por sí
misma, y pueda estar sujeta a los mismos avatares y riesgos a que esta
sujeta la vida de cualquier otra sociedad privada. De esta forma, a juicio
de esta Intervención, no se considera correcta la aportación prevista en
el presupuesto a la sociedad Pla de Besòs, ya que nos indica que dicha
sociedad no puede tener vida propia y que sus ingresos propios no son
suficientes para cubrir sus gastos por lo que el Ayuntamiento, al objeto
de que dicha sociedad pueda subsistir, aprueba una subvención a la
explotación. A juicio de esta Intervención, al no cubrir los ingresos
ordinarios propios de la sociedad los gastos ordinarios de la misma, nos
indica que la sociedad es inviable, y el Ayuntamiento se debería plantear
otras soluciones al servicio que presta la sociedad como podría ser crear
un organismo autónomo administrativo que prestase el servicio siempre
que el servicio a prestar fuese un servicio público, que el servicio lo
prestase el propio Ayuntamiento, o, si fuera posible y viable dejar de
prestar el servicio. Esto también incluye en ciertos aspectos a EUSABSA.
-

Que con respecto de la morosidad de las viviendas en alquiler y cesión de
uso de propiedad municipal, y que en el documento presentado por Pla de
Besos, SA al final del ejercicio de 2015 llega al importe de 394.450 €, se
observa que la morosidad se va incrementando año tras año en unas
cantidades muy importantes que se debe tener en cuenta, pues puede
afectar a la viabilidad de la sociedad e incluso a la desestabilidad del
Ayuntamiento. Por lo expuesto, se informa que la sociedad Pla de Besòs,
SA debería incoar, a juicio de esta intervención, los procedimientos
judiciales oportunos por todas las deudas pendientes de cobro y que se
han señalado, a los efectos de intentar cobrarlas y que estas no se
perjudiquen, y al mismo tiempo pueda equilibrar la sociedad los ingresos y
gastos de la sociedad. Al mismo tiempo, a los arrendatarios, a juicio de
esta intervención, se debería pedir garantías de cobro de los alquileres y
cánones por parte de la sociedad para que esta se asegure su cobro.

-

Que en el escrito justificativo de la sociedad Pla de Besòs, SA cifra el
importe total de la subsidiación a estas familias en el ejercicio 2016 en
449.557 €, más los gastos que se describen en el escrito de Pla de
Besos, SA en sus páginas 5 y 6, hacen unos gastos totales de 588.695 €,
mientras la transferencia (ingreso) aprobada en el año 2016 por el
Ayuntamiento a la sociedad para los mismos motivos es de 203.000 €, lo
que da un déficit para la sociedad de –385.695 €.
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-

Que a juicio de esta Intervención, las sociedades municipales solamente
deberían existir si su propia actividad y los servicios para la que se les crea
generan los ingresos necesarios para realizar su actividad sin necesidad de
que el ente público del que dependa les tenga que sufragar los déficits. Así
no se debería crear una sociedad municipal que solo tiene gastos o existe
un desequilibrio o déficit entre ingresos y gastos, y no se le dota de los
recursos necesarios para atender a dichos gastos, recursos que los debería
generar por sí misma en su actividad como empresa en el ejercicio de las
competencias de los servicios que se le transfieren. De lo contrario, si la
sociedad municipal es deficitaria y necesita de aportaciones municipales
para subsanar los déficits de los servicios que presta, no se darían los
criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión que
predica el artículo 85, 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de Régimen Local, por tanto, la normativa sobre morosidad y en la
normativa europea, y la sociedad Pla de Besòs, SA al necesitar la
aportación municipal para no incurrir en déficit no cumpliría por si misma
con el principio de sostenibilidad financiera ya que necesita de las
aportaciones municipales para financiar compromisos de gastos
presentes y futuros para mantenerse dentro de los límites del déficit y
morosidad de la deuda comercial.

-

Que Pla de Besòs tiene un origen y a lo mejor es el momento de
indicarles el origen que se dedique a sufragar estos déficits que le
comporta hacer al Ayuntamiento estas aportaciones. Que este programa
le pertenece a l’Agència de l’Habitatge que pertenece a la Generalitat de
Catalunya y por tanto será ella la que decida si puede acoger programas
que pueda tener el Estado para sufragarlos, però que está claro que
todos estos gastos que les comporta al Ayuntamiento y que los tiene que
hacer administraciones supramunicipales y con más poder financiero.

-

Que han estado hablando de los equipamientos deportivos però cuando
hay estas prioridades difícilmente van a poder hacer frente a esos otros
equipamientos y poder asumir problemas que hoy han visto.

Rubèn Arenas (ERC) manifesta:
-

Que són conscients de la importància de Pla de Besòs, però que ja van
manifestar a la Comissió Informativa que fa un any es trobaven en
aquests situació i que els sembla que si cada any ha de ser igual, el més
lògic és que es passi pel pressupost que és el lloc on tots poden decidir
què fan o què no fan.

-

Que ja saben que aquesta empresa té unes necessitats molt puntuals i
són d’una necessitat gran pel barri, però que ha de passar pel
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pressupost i ha de ser una decisió de tots els grups d’augmentar aquesta
partida.
Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que els proposen transferir a Pla de Besòs 100.000 € que, afegits als
203.000 que ja van aprovar a principis de 2016 fan un total de 303.000
€.

-

Que segons l’informe justificatiu de l’empresa aquests 100.000 euros són
per la dificultat d’algunes famílies del barri de la Mina en situació
socioeconòmica desfavorable i risc d’exclusió per fer front a les quotes
del lloguer dels habitatges de titularitat municipal.

-

Que el que haurien de fer és donar ajudes directes a les famílies en lloc
de fer una transferència a la societat.

-

Que el seu grup municipal està d’acord a ajudar les famílies necessitades
del municipi, però fent-ho bé.

-

Que el correcte, allò que és competència municipal, és solucionar el
problema de las famílies amb ajudes directes supervisades pels Serveis
Socials que serveixin per amortitzar el deute que tenen amb Pla de
Besòs.

-

Que des de fa tres anys, novembre 2014, novembre 2015 i ara
novembre 2016, es proposa aquesta modificació de crèdits, transferència
a l’empresa municipal perquè pugui tancar els comptes anuals sense
incórrer en un dèficit que amb la llei a la mà obligaria al tancament de
l’empresa.

-

Que aquesta no és la manera correcta de fer-ho.

-

Que la modificació de crèdits que els haurien de proposar és que la
partida a augmentar sigui una partida extraordinària del programa 2310,
sobre ajudes directes a las famílies del barri de la Mina, beneficiàries del
programa d’ajudes i subsidis al lloguer dels habitatges de titularitat
municipal, que es trobin en situació socioeconòmica desfavorable, en
risc.

-

Que la proposta que fa l’equip de govern significa que la destinació final
d’allò que haurien de ser ajudes a les famílies escapa al control que
hauria de tenir aquest Ajuntament.
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Que Mes no està d’acord a transferir més diners a Pla de Besòs, però sí a
ajudar directament les famílies que ho necessiten, les més vulnerables i
com hauria de ser a través de Serveis Socials.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que estan d’acord amb ERC que s’hauria d’abordar des dels
pressupostos, però que desgraciadament s’han de fer aquestes polítiques
de subvencions a l’habitatge públic, i que estan contents que tots els que
votin a favor siguin partidaris de subvencionar, que les persones tinguin
un sostre i no fer-los anar al carrer que és el que proposa el PP cada any
que es parla de Pla de Besòs.

-

Que al finar s’ajudi com s’ajudi tot són diners, són números.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que ells tampoc aturaran l’acció social que fa Pla de Besòs, encara que
tenen molts dubtes pel que fa a la gestió.

Óscar Marjalizo (C’s) diu:
-

Que quan l’any passat es va aprovar la mateixa aportació van dir que
s’introduïssin una sèrie de mesures com la de perseguir les persones que
que sí que podien pagar i que no ho volien fer, i aquest any s’han pres
les mesures legals pertinents.

Pedro Rivero (PSC) respon:
-

Que la raó per la qual no entra dins del pressupost és perquè que quan
s’elabora el pressupost no es compta amb aquests diners de més perquè
no hi són i després durant l’any es treballa per poder rascar i poder
omplir aquesta partida i altres, i en aquest cas, els diners surten d’un
sobrant d’amortitzacions per tenir el sobrant.

-

Que en el pressupost d’aquest any han intentat fer-ho amb aquesta
aportació inclosa i no ho han aconseguit.

-

Que han de fer tot això perquè l’Agència de l’Habitatge no ho fa i
aleshores no ho faria ningú.
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-

Que hi va haver un moment que van baixar les aportacions, que hi va
haver anys que no hi van haver aportacions i ho van continuar pagant
ells, que no els tocava però que sinó ningú no ho faria.

-

Que no subvencionen directament les persones perquè si són 170
famílies, mensualment els van donant una aportació, que han d’ingressar
a Pla de Besòs, s’han de posar d’acord totes les famílies per contractar
els serveis d’ascensors, serveis comunitaris, etc., que tot això avui hi ha
una forma de fer-ho que no és la perfecta, i que porten un temps
demanant a l’Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya que
assumeixin el que suposa la inversió en les persones amb aquest
problema perquè aquest s’ha anat fent gran tant pel que fa al número de
famílies, com famílies que no poden pagar ni el mínim que se’ls demana
pels pisos de lloguer social, que són 350 € i a Sant Adrià un 81% de les
famílies està pagant per sota dels 200 €, i un 48%, 97 pisos, estan
pagant per sota dels 100 €, i això és perquè les famílies no poden pagar
més.

-

Que té raó Jesús A. García quan diu que a parer de l’interventor s’hauria
de fer que fos el servei que es dóna des de l’empresa pública viable des
del punt de vista econòmic, però que també és cert que l’empresa hauria
de procurar cobrar els seus deutes, però que si li diuen a l’empresa que
intenti cobrar els seus deutes, tenint en compte que els seus deutors l
són persones que no poden pagar, i el pas legal següent seria anar al
desnonament i això és el que ningú no ho vol, per tant, l’única forma de
no fer-ho és empassar-se com a Ajuntament el deute, perquè l’única
forma que té aquesta empresa que legalment sí que se li ha de reclamar
que intenti cobrar els seus deutes és en el desnonament i cobrar per
aquesta via.

-

Que si algú troba una solució millor, ells estan disposats a estudiar-la,
però que mentrestant continuaran fent com fins ara.

Isabel Marcuello (PSC) diu:
-

Que Pedro Rivero sap perfectament que hi ha altres formes i altres
fórmules per portar a terme això.

-

Que moltes vegades els ho han dit, que fins i tot al 2014 el mateix
interventor ho va fer.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu que Isabel Marcuello ha estat regidora
delegada de Serveis Socials i que li pregunti a la cap de Serveis Socials si
vol gestionar aquestes subvencions, i veurà que li dirà que no, que la cap de
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Serveis Socials té molt clar que no vol gestionar aquests tipus de
subvencions.
Isabel Marcuello (MES) li contesta que no ho vol a causa del tipus de
recursos que tenen en aquests moments.
Jesús A. García (PP) diu:
-

Que Pedro Rivero ha dado su versión, que otra cosa es que ésta sea
creíble, lo que pasa que hasta ahora le ha funcionado bien, i que al final
de una manera o otra le van aprobando y si le funciona para que lo
quiere cambiar.

-

Que C’s había dicho que nunca más aprobaría este tipo de aportaciones y
ahora no ha tenido ningún problema de alinearse con Izquierda Unida,
les sorprende.

-

Que en ningún momento ha dado a entender que quiere que se
desahucie a nadie, que había que diferenciar el grano de la paja, el que
no puede y el que no quiere.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu que s’ha d’anar amb compte amb els
discursos que no tenen unes coses perquè en tenen d’altres, que no han de
fer enfrontaments entre marges del riu, que no es pot dir que perquè tenen
pobres no poden obrir una piscina, que sap que no s’ha dit així ni amb
aquesta intenció, però que creu que és bo recordar-ho.
Pedro Sánchez (C’s) diu que l’any passat van dir que no estaven d’acord
amb aquesta transferència i van plantejar que es fes un estudi de la situació
de les famílies i que en aquells casos en què realment no existís una
necessitat que es reclamés el deute, que saben que això s’ha fet i s’han
incoat diversos expedients per recuperar aquest deute, per tant, no entren
en cap contradicció i a més han plantejat reparos als comptes, però creuen
que aquesta transferència l’havien d’aprovar per la situació que d’una altra
manera s’hagués produït.
S’aprova el dictamen amb el resultat següent:
Vots a favor: dotze (12) – PSC (6), C’s (3), ICV-EUiA (2), i CDC (1)
Abstencions: sis (6) – SAeC (3), ERC (2) i Josefa López, regidora no
adscrita, (1)
Vots en contra: tres (3) – MES (1) i PP (2)
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15. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'informe de morositat del tercer
trimestre de 2016
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques de l’informe de morositat del tercer
trimestre de 2016.
16. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques del període mitjà de pagament del tercer
trimestre de 2016
A continuació, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques del període mitjà de pagament del
tercer trimestre de 2016.
17. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'execució del tercer trimestre de
2016 del pressupost municipal
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques de l’execució del tercer trimestre de
2016 del pressupost municipal.
18. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda
Administracions Públiques dels costos efectius dels serveis 2015

i

A continuació, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques dels costos efectius dels serveis 2015.
19. Assumptes urgents
No hi ha assumptes urgents.
20. Precs i preguntes
Josefa López, regidora no adscrita, diu:
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Que el dia 20 de novembre es va celebrar l’aniversari dels drets dels
infants, que recull els drets de tots els nens i joves de tot el món. Que a
Catalunya l’any 2013 el Govern va firmar el Pacte per la Infància, i que
en una data tan important com aquesta l’Ajuntament ha de fer un
reconeixement a aquest dia comprometent-se a posar com a punt de
l’ordre del dia apareixent en tots els plens del mes de novembre i oferir
cada any a una entitat del municipi de l’àmbit d’infància la possibilitat de
llegir un manifest consensuat per aquest col.lectiu.

Xavier Soley (CDC) se suma al prec de Josefa López i que s’ha de treballar
perquè cada any es recordin que existeix aquest data.
Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que els veïns del barri de la Catalana diuen que just on s’han de
començar a construir els pisos de la nova fase, hi havia una antiga
fàbrica que quan va tancar va enterrar tots els seus productes químics i
que actualment encara hi són, voldrien saber què en sap l’equip de
govern si és cert o on, i què pensen fer.

Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que el mes passat van parlar del problema de rates al carrer Olímpic, i
els veïns comenten que ha anat a pitjor.

-

Que els ha arribat que s’han endut exsocis del Marina-Besòs al gimnàs
de Ricart, volia saber si això és cert o no.

Juan Carlos Ramos (PSC) diu que no és veritat. Que hi ha un programa de
gent gran que per un tema de musculació i van aprofitar que estava tancada
la sala de fitness.
Marc Alloza (SAeC) diu:
-

Que volen mostrar el seu malestar de com s’està portant a terme el
tema del poliesportiu del Besòs i Fesmes. Que demà s’havia de decidir el
futur amb la junta de creditors i feliçment s’ha posposat fins al gener,
però que no els han passat la informació adequada, ja que ell fa mes
d’un mes que demana el pla de viabilitat, el pla de pagaments, la
proposta de conveni, i l’informe de l’administrador concursal.
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-

Que Fesmes XXI hauria de tenir l’objectiu de tenir una continuïtat del
servei perquè això garantiria els llocs de treball i que una interrupció en
el servei podria significar una interrupció en el contracte dels
treballadors, una incertesa en el seu futur laboral, i podria ocasionar una
fuita d’usuaris i usuàries d’aquesta instal.lació que tant ha costat
recuperar en aquest últim període.

-

Que creu que l’equip de govern no té un pla B, que ara tenen dos
escenaris, un que es continuï la licitació amb Fesmes XXI i que no es
dissolgui, i una altra és que es liquidi aquesta societat, que si es liquida
s’hauria de decidir si s’accepta el conveni que haurien de presentar o li
reclamen els deutes. Que amb tot això hi ha una certa incertesa i com
l’Ajuntament ho pot recuperar, i el que s’ha d’evitar són les escenes que
viuen els treballadors del Marina-Besòs, que ara tenen un mes per
intentar buscar un pla alternatiu o alguna acció que pugui evitar això.

L’alcalde li contesta que estan treballant amb FESMES XXI perquè tinguin
continuïtat. Que els han demanat discreció, que no s’esbombi, perquè si
estan estan negociant amb la Seguretat Social i Hisenda que els ho acceptin
no els ajuda gens que això surti als diaris.
Pedro Sánchez (C’s) diu que com que el proper dia 6 de desembre, Dia de la
Constitució, i que com que creuen que està massa devaluada, faran un petit
acte en què llegiran articles de la Constitució a la plaça de la Vila a les 11 h i
que tots hi són convidats.
Per acabar, fan un minut de silenci en record de la dona de Reus morta a
causa d’un foc provocat per una espelma que li feia llum perquè Gas Natural
li havia tallat l’electricitat.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 00.21
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.

