Sant Adrià de Besòs, 1 de març de 2017
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 extraordinària assenyalada per al dia d’avui, els
membres del Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per mi
el sotasignat secretari accidental de la corporació, Joan Antoni Pérez Vila.
Assisteix també l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

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

Regidors:

Pedro Sánchez Álvarez
Óscar Marjalizo Hernández
Francisco Navarro Castellón
Joan Josep Belda Montes
Marc Alloza Quesada
Gregorio 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

S'ha excusat d'assistir-hi Basilio Perona Cortés.
Vist que s’ha assolit la majoria absoluta del nombre de membres del Ple de
l’Ajuntament, el president obre la sessió.
HISENDA I RECURSOS GENERALS
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1. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del pressupost de l’exercici
2017
"Visto el proyecto del Presupuesto General para el ejercicio 2017,
presentado por la Alcaldía-Presidencia, a tenor del artículo 168 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y de acuerdo con las disposiciones
vigentes.
Visto el informe de la Intervención de Fondos Municipales.
Atendido que las consignaciones en el Estado de Gastos son las necesarias
para cumplir las obligaciones exigibles y para desarrollar la labor que la
Corporación tiene encomendada, así como para ejecutar los proyectos de
inversiones previstos.
Atendido que en el Estado de Ingresos se han realizado las previsiones en
orden a las Ordenanzas Fiscales en vigor, a lo indicado en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TRLHL, y a la experiencia
reciente, así como a las diversas previsiones transmitidas por los
Organismos Oficiales y a las necesidades de financiación para las
inversiones.
Atendido que las Bases de Ejecución del Presupuesto General son las más
prudentes y adecuadas para una buena gestión del Presupuesto.
Atendido que el Presupuesto General no contiene déficit inicial.
Atendido que la plantilla del personal funcionario y laboral se ha
confeccionado siguiendo los principios de racionalidad, economía y eficiencia
y se ha establecido de acuerdo con la ordenación general de la economía.
Atendido, asimismo, que se han incorporado al expediente de tramitación de
los Presupuestos Generales todos aquellos documentos determinados en la
sección primera del capítulo primero del Título VI del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TRLHL, y en el capítulo
primero del R.D. 500/90, y disposiciones concordantes.
Esta Comisión propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes:
ACUERDOS:
1. Aprobar el Presupuesto General del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs,
con los anexos de los Presupuestos de las Sociedades Municipales EUSAB,
S.A. y Pla de Besòs, S.A., para el ejercicio 2017 según el siguiente
desglose por capítulos:
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ESTAT CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2017
INGRESSOS

AJUNTAMENT

Cap 1 Imp. Directes
Cap 2 Imp. Indirectes
Cap 3 Taxes, preus públics i altres ing.
Cap 4 Transf. Corrents
Cap 5 Ing. Patrimonials
Subtotal oper. corrents
Cap 6 Alienació Inv. R.
Cap 7 Transf. Capital
Cap 8 Actius financers
Cap 9 Paus Financers
Subtotal operac. capital
TOTAL INGRESSOS

17.034.000,00
750.000,00
4.071.708,00
12.002.661,49
319.625,09
34.177.994,58
0,00
397.421,42
20.001,00
0,00
417.422,42
34.595.417,00

EUSAB S.A.

PLA DE BESOS
S.A.

989.010,53
375.000,00
1.275,00
1.365.285,53
0,00

1.547.318,00
231.696,00
0,00
1.779.014,00
0,00

0,00
1.365.285,53

0,00
1.779.014,00

OPER.
INTERNES

578.000,00
578.000,00

0,00
578.000,00

TOTAL CONSOLIDACIÓ
17.034.000,00
750.000,00
6.608.036,53
12.031.357,49
320.900,09
36.744.294,11
0,00
397.421,42
20.001,00
0,00
417.422,42
37.161.716,53

A) Classificació econòmica de despeses
DESPESES
Cap 1 Personal
Cap 2 Bens Corrents i S.
Cap 3 Financers
Cap 4 Transf. Corrents
Subtotal oper. corrents
Cap 6 Inversions reals
Cap 7 Transf. Capital
Cap 8 Actius financers
Cap 9 Pasius financers
Subtotal operac. capital
TOTAL DESPESES

AJUNTAMENT
15.325.467,40
13.762.160,27
109.885,00
3.806.476,00
33.003.988,67
448.665,33
271.878,00
15.000,00
855.885,00
1.591.428,33
34.595.417,00

1.216.177,12
124.500,00

PLA DE BESOS
S.A.
437.514,00
1.269.988,00
704,00
0,00
1.708.206,00
4.643,00

124.500,00
1.340.677,12

4.643,00
1.712.849,00

EUSAB S.A.
569.385,57
642.776,55
4.015,00

OPER.
INTERNES

578.000,00
578.000,00

0,00
578.000,00

TOTAL CONSOLIDACIÓ
16.332.366,97
15.674.924,82
114.604,00
3.228.476,00
35.350.371,79
577.808,33
271.878,00
15.000,00
855.885,00
1.720.571,33
37.070.943,12

B) Classificació per programes de despeses
DESPESES
Àrea de Despesa 0. Deute públic
Àrea de Despesa 1. Serv.PúblicsBàsics
Àrea de Despesa 2. Act.Prot.i P.Social
Àrea de Despesa 3. Prod.Béns P.Car.P
Àrea de Despesa 4. Act.Car. Econòmic
Àrea de Despesa 9. Act.Car. General
TOTAL

AJUNTAMENT
932.770,00
11.695.725,10
6.581.010,94
6.313.104,99
544.699,52
8.528.106,45
34.595.417,00

DESGLOSSAMENT D'OPERACIONS INTERNES
DESPESES
Àrea de Despesa
Capítol
1
4
9
4
1
4
TOTAL

EUSAB S.A.

PLA DE BESOS
S.A.

OPER.
INTERNES

1.340.677,12

1.712.849,00

488.000,00

1.340.677,12

1.712.849,00

90.000,00
578.000,00

INGRESSOS
Capítol
4
4
4

PLA DE
BESOS, S.A.
203.000,00

203.000,00

TOTAL CONSOLIDACIÓ
932.770,00
14.261.251,22
6.581.010,94
6.313.104,99
544.699,52
8.438.106,45
37.070.943,12

TOTAL
EUSAB, S.A. OPERACIONS INTERNES
203.000,00
90.000,00
90.000,00
285.000,00
285.000,00
375.000,00
578.000,00
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2. Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio
2017, las cuales se adjuntan al expediente.
3. Aprobar la plantilla presupuestaria para el ejercicio 2017 del personal al
servicio del Ayuntamiento, comprensiva de todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios y personal laboral, según dispone el artículo 90.1
de la Ley 7/85, con las modificaciones, amortizaciones de plazas y demás
términos que figuran en el expediente. Las retribuciones que se aprueban
en la plantilla del personal del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs
comenzarán a regir a partir del 1 de enero del año 2017. Los importes de
las retribuciones básicas y el complemento de destino de los funcionarios y
personal laboral fijo serán los que fija la Ley de presupuestos generales del
Estado para el año 2017.
Se aprueba asimismo las retribuciones de los cargos con dedicación
exclusiva y del personal eventual para el ejercicio 2017, de acuerdo con el
anexo de personal que se adjunta al expediente de presupuestos, y con
efectos de 1 de enero del año 2017.
4. Aprobar que las equivalencias de las aplicaciones entre el presupuesto de
2016 en vigor a partir del 1 de enero de 2017 en tanto no entre en vigor
el aprobado para el ejercicio 2017 y el presente presupuesto para 2017
se realice por la intervención municipal teniendo en cuenta la misma
denominación o concepto a que haga referencia las aplicaciones de cada
uno de los presupuestos citados o las equivalencias correspondientes,
facultando a la Junta de Gobierno Local para solventar las discrepancias
que pudieran surgir al respecto.
5. Exponer al público, por el plazo de 15 días hábiles, los Presupuestos
aprobados, según dispone el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TRLHL. Transcurrido el plazo para
presentar reclamaciones, si no hubiesen sido presentadas éstas, se
entenderá elevado a definitivo el presente acuerdo sin necesidad de
adoptar otro nuevo acuerdo de pleno.
6. Remitir copia del Presupuesto aprobado y de la plantilla a la Generalitat
de Catalunya y a la Administración del Estado, según dispone el artículo
169.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba
el TRLHL y el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/86.
7. Publicar, una vez elevado a definitivo el presente acuerdo, íntegramente en
el B.O.P., el resumen del Presupuesto aprobado, por capítulos, y la plantilla
presupuestaria, así como en el Boletín de Información Municipal, de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TRLHL."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Josefa López (regidora no adscrita) manifesta:
-

Que hi donarà suport per l’augment de la partida de polítiques socials:
educació, serveis socials i ocupació, així com en la millora de la via
pública; que desitja que es realitzi tan aviat com sigui possible el nou
contracte de neteja i que es continuï treballant de forma transversal el
civisme i que se sancionin els incívics per millorar el comportament. Que
creu en un augment en la poda dels arbres a tots els barris i perquè es
torni a obrir el Marina-Besòs.

-

Que li agrada que el deute s’hagi reduït a més de la meitat i que està
agraïda que les seves aportacions hagin estat incloses.

-

Dona les gràcies a Pedro Rivero i al grup municipal per tot l’esforç.

Xavier Soley (PdeCAT) diu:
-

Que aquest 2017 és clau en aquesta legislatura perquè són a punt
d’arribar a mitjans del mandat i s’ha d’aprofitar.

-

Que fent un cop d’ull a l’any es pot dir que s’ha retallat dèficit i s’ha
generat un romanent pressupostari que els permetrà poder assumir
algunes de les inversions que durant molt temps han quedat pendents
de fer.

-

Que han quedat moltes coses per fer, però que, tot i així, és un moment
important per continuar donant-hi suport, bàsicament per dos eixos
claus: més despesa social i més inversions en millores urbanes de l’espai
ciutadà.

-

Que vol agrair que s’hagi recollit el pacte local d’inversions com a
complement necessari al pressupost i sobretot el romanent que ha
quedat de 2016.

-

Que també vol agrair la predisposició de l’equip de govern a incorporar
alguns dels seus suggeriments com ara la millora de l’esforç que estan
fent les entitats que treballen en el món de la infància en risc, per tant,
aquest compromís que hi ha d’enfortir aquestes entitats perquè tot allò
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que té a veure amb la infància en risc i que també és un treball amb
positiu amb les seves famílies, això serà ben rebut per enfortir aquestes
entitats i ben rebut pels seus destinataris.
Andreu Marín (PP) diu:
-

Que este Ayuntamiento tiene un grave problema al que solamente este
concejal se atreve a ponerle nombre y apellidos: Recursos Humanos,
gasto de personal, de 34 millones de euros de gasto más de 15 van a
parar a sufragar el personal de la casa, es decir, casi la mitad del
presupuesto de gastos se destina a pagar nóminas, y este gasto
desorbitado no para de crecer año a año, sucediéndose los
nombramientos de personal cada mes.

-

Que ha traído un ejemplo de un orden del día de la Comisión de
Recursos Humanos donde se ve cual es el ritmo de los nombramientos
mes a mes.

-

Que supone que entre los aquí presentes pocos tienen la fortuna de
disfrutar de una paga número quinze como sí sucede en este
Ayuntamiento, una paga o gratificación extra de la extra que
corresponde al 100% del sueldo. Que son el único Ayuntamiento, al
menos que él conozca, dentro del Área Metropolitana que sigue
abonando esta paga número 15 y que, como también les sobraba el
dinero, devolvieron la paga extra del año 2012, incluso antes de que lo
hiciera el Estado, por no destacar, también, la partida de ayudas y
premios al personal que asciende ya a 159 mil euros, a costa de un
índice de paro elevado en esta ciudad y de unos impuestos que llevan
años sin acometer unas rebajas sustancial, alimentan el monstruo en
que se ha convertido el Área de Recursos Humanos de este consistorio.

-

Que, mientras tanto, siguen teniendo un déficit importante de policías,
un policía para el turno de Nochevieja, dos para el turno de Nochebuena,
una sola patrulla circulando por toda la ciudad, un envejecimiento
progresivo de la plantilla, etc., que en definitiva entiende que les sobran
sillas, les sobran despachos y les faltan policías en la calle, máxime si
tienen en cuenta que el incivismo y la inseguridad son dos de las
grandes preocupaciones que siempre les transmiten los vecinos.

-

Que, mención a parte, merecen los planes de ocupación de este
Ayuntamiento, cuya opacidad es la nota predominante de los mismos.
Pregunta quién entra en estos planes, en base a que criterios, porque él
solicita información sobre el proceso de selección seguido y se le niega
con la excusa que las candidaturas proceden del Servei d’Ocupació, que
si este Ayuntamiento participa de los planes de ocupación, si están tan
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comprometidos con la transparencia, quiere saber porque se le niega el
acceso a las candidaturas, y como dice el refrán: "Piensa mal ..."
-

Que otro de los puntos fuertes de este presupuesto son los gastos
superfluos. Que en este apartado lee una serie de partidas que les
llamarán la atención.

-

Que darán la espalda a uno de los chiringuitos del Ayuntamiento, el de
IU: la concejalía de insolidaridad, porque entienden que todos los
partidos deben tener un compromiso con los vecinos de Sant Adrià, que
el presupuesto que maneja esta concejalía sube a 138 mil euros,
destinando 65 mil de los mismos a proyectos que ya no están solo fuera
de Sant Adrià sino fuera de España. Que con esta partida podrían
acometerse muchas de las rebajas fiscales que propuso su grupo en las
alegaciones a las ordenanzas fiscales, el IBI en general, el IBI protección
oficial, plusvalías, impuesto de vehículos, etc.

-

Que en Sant Adrià desgraciadamente no les sobran los recursos, por ello,
su compromiso tiene que ser destinar hasta el último céntimo posible al
bolsillo de sus vecinos, primero Sant Adrià, sus vecinos deben ser su
prioridad.

-

Que tampoco les apetece apoyar un presupuesto que prevé la
subvención de aproximadamente 44 mil euros para el Consorcio de
Normalización Lingüística. Que el partido socialista subvenciona a una
herramienta adoctrinadora del nacionalismo catalán cuyo aporte a la
ciudad de Sant Adrià se baraja entre nulo y escaso.

-

Que mentre el Marina-Besòs es mor aquest Ajuntament destina 119 mil
euros a pagar factures de gas al poliesportiu Besòs, 34 mil d’aigua i 85
mil en llum. Que no estan en contra de cercar la viabilitat d’aquest
poliesportiu però que potser alguns es preguntaran perquè el Besòs l’han
tractat sempre diferent al Marina.

-

Que el Marina portava anys en decadència i ni tan sols van preparar cap
plec de condicions per a la finalització de la concessió, i ara destinen 600
mil euros, estant a l’espera de les conclusions d’un pla director que els
dirà que la solució més factible és la que porten dient des de fa temps:
que han d’elaborar un nou plec de condicions per tal que el gestioni una
altra empresa, que la municipalització, i no ho diuen ells, ho diuen els
professionals, és inviable, i l’Ajuntament adoptarà una fórmula de
prestació de serveis que primer els van dir que seria al febrer, després al
març i que potser acabaran a l’estiu, quan ja s’hagi extingit la concessió.

-

Que el número d’abonats, que ja era bastant irrisòria en el moment del
seu tancament, no el recuperaran sense una inversió que prevegi un pla
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de futur, sense un programa d’activitats que s’adapti al que ofereixen
altres operadors al mercat, és a dir, sense programa i sense abonats
aquesta fórmula la veuen abocada al fracàs.
-

Que la competència en aquest tipus de mercat és ferotge i que s’haurien
de replantejar si aquesta prestació de serveis, que els costarà més d’un
milió d’euros en el seu esglaó més baix, és realment la solució al
problema.

-

Que l’equip de govern és responsable per acció d’una gestió fallida als
poliesportius, però que creu que la resta de partits també són una part
culpable per omissió, que ni tan sols han estat capaços de donar suport
a una moció de reprovació de l’equip de govern en aquesta matèria, es
pregunta com pot esperar la ciutadania que poden consensuar cap mena
de solució.

-

Que pel que fa a les empreses públiques, l’equip de govern torna a
mentir en relació amb Pla de Besòs, que plantegen una aportació que
l’equip de govern sap que quedarà curta i tornaran al ple d’octubre o
novembre per demanar l’aprovació d’una modificació de crèdit per
injectar diners per quadrar els comptes d’una gestió que és deficient.

-

Que les empreses públiques, tal com reconeix la mateixa Intervenció
d’aquest Ajuntament, no poden seguir funcionant amb aquesta lògica de
subsidi, de subvenció i d’auxili de l’Ajuntament.

-

Que ells són realistes i no demanen que la subvenció passi d’ix a zero
d’un any per l’altra, per si més no a Pla de Besòs no veuen aquesta
intenció de contenir despeses. Que a Eusabsa, empresa de la qual ell és
membre del Consell d’Administració, han votat a favor del pressupost
perquè preveuen una reducció important de la subvenció de
l’Ajuntament, passant de 450 mil euros a 375 mil, que si ells veuen un
esforç en la contenció pressupostària i la intenció de la gerència d’anar
rebaixant el cost que l’empresa suposa per aquest Ajuntament hi
donaran un vot de confiança i es replantejaran el seu vot a Pla de Besòs.

-

Que uno de los argumentos más repetidos por este equipo de gobierno
es que tienen una deuda prácticamente irrisoria, que las cuentas están
completamente saneadas, pero las mentiras a fuerza de repetirlas no se
acaban convirtiendo en verdad.

-

Que la realidad y los números les dicen lo contrario, a día de hoy
incumplen la Ley de estabilidad presupuestaria, que si están tan bien se
pregunta porque pagan a los proveedores por encima de los 60 días que
marca la ley, más de 70 concretamente.
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-

Que pregunta si han tenido en cuenta el contencioso abierto con
Gimesport, que quien cubrirá el millón de euros del agujero económico
de Marina-Besòs, que recuerda el agujero de 800 mil euros que dejó el
mercado en las arcas municipales, un mercado nuevo con un
mantenimiento que en este presupuesto asciende ya a 300 mil euros, y
que no quiere imaginar cuanto les va a costar mantenerlo cuando pasen
los años y la instalación empiece a quedar obsoleta.

-

Que el equipo de gobierno ofrece a los alumnos aventajados que apoyen
el presupuesto la entrada en un Pacte Local per la Inversió, una especie
de gobierno en la sombra, que no sabe si este nuevo pacto por la
inversión acabará con el mismo éxito que el pacto de los cuatro millones
de Mercadona, pero que quienes entren en el gobierno en la sombra sí
tendrán un arduo trabajo en cuanto a rendimiento de cuentas se refiere.

-

Que entiende que esta fórmula que propone el equipo de gobierno le
recuerda a aquello que llaman la patada del ahogado, y que como son el
único partido que hace oposición de verdad en este Ayuntamiento no
deben tener la más mínima duda que estarán al acecho para fiscalizar,
controlar y divulgar su ejercicio del poder.

Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que vol felicitar els treballadors i treballadores de la casa per la feina
feta per l’elaboració del pressupost, així com també al regidor delegat.
Que estaran més o menys d’acord amb el pressupost, però cal admetre
que es tracta d’una feina faraònica i més tractant-se d’una ciutat com
Sant Adrià, en què el pressupost municipal es com fer puntes de coixí.

-

Que reconeixen el gran esforç de la regidoria delegada en presentar uns
comptes que s’orienten de forma clara cap a les polítiques socials, que
això els agrada i molt. Que, paral·lelament, també hi ha un esforç en
eixugar deute i, per tant, tenir més capacitat futura, la responsabilitat
fiscal amb els diners públics, de tots, també els agrada.

-

Que són davant d’uns pressupostos que en línies generals els agraden i
troben positius.

-

Que és evident que si fossin els seus traurien d’aquí per posar-ho allà, i
aquesta partida la farien d’una altra manera i aquella d’allà també, però
com partit a l’oposició, no poden ni volen entrar tant al detall i, per tant,
la “música” que emanen aquests pressupostos ja els sembla bé.

-

Que, a més, queden també partides destinades a inversió, on la resta de
partits també podran proposar projectes, així com també partides
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destinades als poliesportius, tema per ells cabdal, deixant de banda els
cants de sirenes d’inversions que bé poden acabar com el pressupost
participatiu de l’any passat, que tot i que hagi estat una gran
experiència, queden lluny d’allò que els hagués agradat que fos.
-

Que a Esquerra entenen que els pressupostos no són només l’eina
econòmica que els diu cap a on va un govern i quines són les accions
que vol dur a terme, sinó també un gest de confiança en la gestió global
de l’equip de govern per part dels partits que conformen l’oposició, per
aquesta raó, a l’iniciar les discussions sobre la seva posició en aquest
pressupost, el primer que van fer va ser analitzar si tot allò que van
negociar l’any passat s’havia acomplert.

-

Que la majoria de coses que van demanar estan encara en fase de durse a terme, o s’han fet dins d’altres programes sense gaire més, per
tant, la seva nota respecte a allò negociat l’any passat és més aviat
d’aprovat just.

-

Que si es remeten a les mocions que liderades per Esquerra han anat
aprovant durant l’any 2016 per saber el grau de compromís d’aquest
equip de govern amb el seu vot, tornen a un aprovat just, ja que moltes
de les seves mocions no han estat executades i les que ho han estat,
han acabat en vies mortes. Que no vol entrar en polèmiques en aquest
sentit, perquè tots saben com funcionen les mocions, i també entenen
que estan en un ball on ells com a oposició collen l’equip de govern, però
que és aquest qui al final decideix si ho fa o no, i a ells això els pot
agradar més o menys, però entenen que és completament legítim. Que
esmenta això perquè són dos elements principals per analitzar si donen
suport políticament a aquest govern a través dels pressupostos o no.

-

Que l’any passat van fer un sí als pressupostos, i van dir que eren un sí
condicionat a la tasca de govern, i van repetir unes 7 vegades que era un
sí molt just en la línia.

-

Que com tothom sap, un dels temes per a ells cabdal durant aquesta
legislatura són els poliesportius i en aquest sentit, estan molt contents i
vol agrair l’esforç que s’ha fet d’incorporar partides que garanteixen
l’obertura del Marina-Besòs, una situació que no s’havia d’haver produït.

-

Que, arribats a aquest punt, tornen a posar la veu d’alarma i pensen que
aquests pressupostos, per ser expansius i tenir partides destinades a
inversió, eren el moment ideal per plantejar què fan amb els
equipaments esportius de forma global.

-

Que el seu plantejament era clar: poden reobrir el Marina-Besòs, però
tots els diners que es gastaran seran del tot inútils si no basteixen un
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model de gestió per a aquest equipament de cara al seu futur, que de res
serveix reobrir si l’han de tancar d’aquí uns mesos per manca de
pressupost o perquè no saben que fer amb ell.
-

Que la gent d’Esquerra i d’altres partits tenien un compromís amb el
pavelló Ricart, un compromís per escrit, del qual ells sí es recorden, i que
s’ha vist endarrerit ad eternum a l’espera d’un famós pla director que no
acaba mai de presentar conclusions, i que hauria d’haver anat
completament adjunt a aquest pressupost, ja que allò que fan amb els
equipaments esportius determinarà en gran part la capacitat financera
de l’Ajuntament en d’altres temes.

-

Que, amb la bona nova del superàvit de l’any passat, hagués estat una
bona idea incrementar la partida destinada a Pla de Besòs, per no
convertir els números en un pressupost de pressupostos i anar fent
pegats a finals d’any, que cal assumir la realitat que tenen i fer-li front
amb la voluntat de donar garanties i facilitar a l’empresa i el compromís
de transparència amb la ciutadania.

-

Que, respecte a quedar-se sols en l’oposició als pressupostos, no tenen
cap problema, ja estan acostumats a quedar-se sols en alguns temes
que al final acaben sent assumits com a propis fins i tot pel mateix equip
de govern. Que estan segurs que fan allò que la ciutadania els va dir a
les urnes que fessin: posar en forma a l’equip de govern i portar-lo més
enllà de la seva zona de confort política, i per tant, estan més que
tranquils amb la decisió de la seva Assemblea.

-

Que, en conclusió, els pressupostos presentats els semblen positius, amb
línies molt marcades en polítiques socials que podrien fer-les seves, però
detecten que continuen amb un alt grau d’indecisió cap a elements de
futur que condicionaran els comptes de l’Ajuntament, com ara el model
de gestió dels poliesportius, una discussió que hauria d’anar de la mà
d’aquest pressupost i que s’ha tornat a posposar.

-

Que, per aquest motiu, volen fer una abstenció positiva, en el sentit de
transmetre un missatge a l’equip de govern que els reconeixen la feina
que està fent i que és positiva, però que més enllà dels purs números,
entenen que de forma política no han fet suficient durant el darrer any
per guanyar-se tota la seva confiança i un sí en els pressupostos.

-

Que aquesta abstenció positiva no volen que es llegeixi com que
plantegen dubtes en termes d’irregularitats en la gestió econòmica de la
ciutat, més aviat, donat que estan a meitat de legislatura, volen donar
un toc d’atenció de bon rotllo a aquest equip de govern, i per suposat,
estan segurs que l’any vinent, quan els portin uns nous pressupostos,
que segur que seran encara millors que aquests, i analitzin la feina feta
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durant tot l’any, des d’Esquerra tornaran a ser tan constructius com
sempre i valoraran de nou la seva posició, sempre oberts, com ja saben i
no pot ser d’altra manera, a acords i pactes pel bé de la ciutadania.
Isabel Marcuello (MES) manifesta:
-

Que vol agrair la predisposició del regidor d'Hisenda a les reunions
mantingudes i, molt especialment, les seves explicacions, les
informacions i els aclariments.

-

Que en el Ple de pressupostos de l’any passat es van abstenir, ja que,
tot i que les seves propostes havien estat previstes, moltes no s'havien
inclòs i que al final de la seva intervenció va dir: "Que, tenint en compte
els “sí” rebuts, els “si però no” i els “no”, s'abstindrà."

-

Que coincideixen amb l’equip de govern en l'augment de partides
d'urgència social, del banc d'aliments, d’atenció domiciliària, d’habitatge,
d’arrendaments, per fer front a problemes de pobresa energètica, etc.
Que al llarg de l’any ja han estat a favor de molts d'aquests augments,
per tant, creu que és absolutament indispensable.

-

Que el seu objectiu i prioritat sempre ha estat enfortir les polítiques
socials locals i atendre les necessitats dels més vulnerables.

-

Que, pel que fa a les actuacions en l'àmbit de via pública i medi ambient,
destaquen l'augment de prop de 100.000 € de la partida destinada a
podes de l'arbrat, una demanda llargament reivindicada pels veïns i
veïnes i que el seu grup se n'ha fet ressò en moltíssimes ocasions.

-

Que s’han de fer actuacions a tots els barris, però de forma especial al
barri de la Mina, on l'increment d'actuacions de poda i neteja és molt
necessari, acompanyat de les necessàries campanyes de civisme, i que si
cal sancions, això també és normalitzar per lluitar contra les actituds
incíviques, que creu que és rellevant l'augment en aquesta partida, que
si s'han iniciat campanyes és important continuar-les.

-

Que, en referència al pressupost participatiu, l'any 2016 van proposar
una partida de 150.000,00 €, que finalment es va convertir en 82.365,00
€, i que vist el que ha succeït aquest any, cal replantejar-se i millorar el
procés participatiu i celebra que enguany s'augmenti l'import fins als
200.000 euros consignats.

-

Que en matèria d’educació, estan d’acord a continuar la línia establerta:
les beques menjador, les ajudes a les famílies per a la compra de
material escolar, i aquí tornen a demanar que aquestes ajudes tinguin en
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compte totes les famílies, també les dels centres concertats, que el
criteri ha de ser el nivell de renda de la família, la situació que viu el nen
o nena i no si l'escola és pública o concertada. I també en l'augment
d'assignació als patis oberts.
-

Que els casals d'estiu haurien de ser una prioritat i que espera que es
concretin actuacions als dos marges de riu, i que dona el seu suport a
iniciatives com la que es va aprovar en el Ple del passat mes de gener,
sobre el Casal d'Estiu de la Llar d'Infants Garbí.

-

Que sobre igualtat, els preocupava que en les darreres mocions
aprovades que preveien una sèrie de millores que comportaven un
increment en el nou pressupost concretament: a recursos i serveis
destinats a combatre la violència masclista, reforçar les campanyes,
l’elaboració d'un protocol, etc. no quedessin convenientment consignades
a nivell pressupostari. I que amb les converses mantingues amb la
regidora delegada, aquest augment s'ha tingut en compte i les
actuacions s’han dotat de les partides pressupostàries pertinents, per
tant, celebra l'augment de 2.000 € per a campanyes sensibilització i de
12.500 pel programa per combatre la violència de gènere.

-

Que, en matèria de foment de l'ocupació, espera que es concreti al llarg
de l'any el compromís que han adquirit amb el seu grup per destinar més
recursos propis a plans d'ocupació, amb especial èmfasi als destinats a
aturats de llarga durada, majors de 45 anys, situacions crítiques en
famílies monoparentals i dones víctimes de violència masclista.

-

Que, pel que fa a subvencions a les entitats culturals, el seu grup
demanava un compromís, ja que calia analitzar i prioritzar l’ús dels
recursos del municipi, treballant i perfeccionant les accions i ajudes a les
entitats culturals de la ciutat, perquè considera bàsic l’accés a les
subvencions a través de procediments de concurrència competitiva
pública, deixant les subvencions directes per conceptes clarament
específics. Que volia aquest compromís clar i sincer de l’equip de govern
de fer aquest procés cap a la concurrència pública, i segons el regidor
han començant amb les esportives, social, solidària, infància.

-

Que, pel que fa als equipaments esportius, malauradament, el milió
d'euros consignat en els pressupostos 2016 per a actuacions a
equipaments esportius, no s'ha executat i que li sembla bé la proposta
de l'equip de govern de treballar les inversions en els poliesportius en
una comissió específica, però que volen concreció i, sobretot, volen
actuació, i que abans d’abril comencin les reunions.
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Que els han fet arribar els projectes que es poden dur a terme de forma
immediata i paral·lela, que ja han plantejat altres vegades i que algunes
són coincidents, com són:
•

•

•
•

•
•

•
•
-

Reorganitzar i distribuir els parcs infantils del municipi en àrees i anar
implantant-hi gronxadors per nens i nenes amb discapacitats, ja que
els parcs infantils són un espai de joc que han de permetre la inclusió
de tots els nens i nenes de la ciutat, i que cal recordar que a la
infància com en la vida la inclusió de tots i totes és fonamental.
La implantació de DEAS, desfibril·ladors, en els espais públics, ja que
creu que després de dotar els equipaments públics dels DEAS, ara
toca implantar-los també als carrers o places de la ciutat, per això
caldria fer un mapa del municipi per a poder establir els punts més
idonis on establir-los.
Urbanitzar i arreglar les fonts no només les de Sant Joan Baptista.
El pas soterrat de l’estació de Renfe, que sap que s’està pintant però
que necessita il·luminació i l’arranjament de les escales per la
seguretat dels vianants.
En els polígons industrials calen inversions en senyalitzacions i fer-ne
difusió per projectar la promoció econòmica del municipi.
La injecció de la dotació econòmica que es traspassa a PLA DE BESÒS
proposaven que quedés integrada dins del pressupost actual, que el
regidor li va comentar que estaven en negociacions amb el president
de la Generalitat per demanar 450.000 €, que si això és veritat ho
deixaran aparcat fins que es pugui dur a terme això.
Continuació del desenvolupament dels camins escolars al municipi.
Més horts urbans a la ciutat.

Que aquests pressupostos inclouen propostes tant seves com d'altres
grups com són:
•
•
•
•

-

14

Adequació pàrquing al costat de l’Escola Bressol J. M. Céspedes.
Continuació urbanització dels carrers transversals de Sant Joan
Baptista.
Arranjament al carrer Bogatell.
Augment en les partides als centres oberts.

Que l’equip de govern ha dit que Sant Adrià ha rebaixat el deute, és cert,
però que els demanaria que siguin honestos i informessin com pertoca,
que, sense voler desmerèixer el que ha estat una acurada gestió
econòmica, aquest equilibri financer es produeix en bona part per
l'ingrès de Mercadona del cànon del Mercat, els pagaments de la
Generalitat dels compromisos pendents i la venda de la parcel·la R-19 de
la Catalana.
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-

Que celebra que el fet de governar en minoria els porti a crear la
Comissió pel Pacte Local d'Inversions i que tots plegats, i amb la
participació dels ciutadans, decideixin el destí dels prop de 3 milions
d'euros dels quals disposen.

-

Que el seu sí és un sí que vol decidir, vol proposar en aquest espai del
Pacte local de les inversions, és un sí a abordar el present, a dissenyar el
futur i a assumir responsabilitats que decidiran en aquest Pacte. Que el
seu sí no és un xec en blanc, que aquest 2017 els donen el vot del sí, de
confiança, però que no dubtin que estaran vigilants i que controlaran
molt de prop, ja ho saben, que tenen el seu vot de confiança, el vot dels
1.114 ciutadans que representen MES, Moviment d’Esquerres, que no és
el vot d’Isabel Marcuello, són dels ciutadans que representen i que no els
decebin.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que aquest és un pressupost de continuïtat i se n’alegren.

-

Que hi ha més inversió i més despesa social que són decisions que es
van començar a prendre a partir de 2008, tenint en compte que van
començar anys d’austeritat, en alguns programes, en alguns projectes,
subvencions a les entitats, que van ser moments molt difícils però que
avui la resposta és un pressupost que permet fer inversió, que permet
augmentar la despesa social i per tant cal agrair-ho.

-

Que cal agrair també al equips tècnics de l’Ajuntament que han participat
durant els anys de retallades i austeritat.

-

Que estan còmodes amb aquest pressupost perquè té una línia
continuista d’un govern d’esquerres, que ara està en minoria però que
ha estat un govern que ha mantingut des de fa molts anys una línia de
treball.

-

Que també celebren que hi hagi aquesta dinàmica de treball per part de
l’equip de govern, perquè a més d’escoltar els grups municipals, aquests
pressupostos es construeixen a partir de les aportacions dels equips
tècnics i professionals que hi ha a l’Ajuntament.

-

Que el capítol I són persones que tenen el seu treball en el carrer de
Sant Adrià i que fan aportacions a aquest pressupost, que recull aquelles
coses que les treballadores de Serveis Socials, d’Educació i de molts
altres àmbits de l’Ajuntament fan aportacions, a partir de la seva
experiència, del seu dia a dia, d’escoltar les persones que venen a
demanar recursos, a fer aportacions en aquest Ajuntament i creu que
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l’equip de govern també fa aquest plantejament. Que, a part d’haver-los
escoltat a ells, que tenen magnífiques idees i fan magnífiques
aportacions, creu que el fonamental es que es continuï escoltant els
equips tècnics d’aquest Ajuntament.
-

Que aquest pressupost ha de significar un canvi de tendència. Que fins
ara s’ha fet una feina i que en el moment que són és important que
aquest pressupost tanqui aquest moment d’austeritat i obri alguna línia
nova.

-

Que han fet aportacions que han coincidit amb les d’altres grups com
són l’arranjament de l’espai de l’escola bressol, Marina-Besòs, Camp de
la Bota, el barri de la Catalana per a la compra d’un local social, i també
faran aportacions per al pacte local per a la inversió, que hauria de ser
per tot el que queda de legislatura.

-

Que s’haurien de fer audiències públiques a tots els barris abans de
tancar el pacte local per a la inversió, que està bé l’aportació que puguin
fer els grups municipals, però que seria interessant saber què diu la gent
sobre les inversions que necessita el seu barri.

-

Que la gestió dels equipaments esportius és un gran repte, que és molt
positiu que es faci una gestió directa a Ricart, i que celebren i
comparteixen que equip de govern vulgui obrir el poliesportiu MarinaBesòs, ara amb una prestació de serveis, però la seva proposta és que
es faci una gestió directa, que es constitueixi una empresa pública o un
institut municipal per gestionar tots els equipaments esportius.

-

Que, sobre la gestió de l’escola de música, agraeixen que hi hagi, a
proposta seva, una partida perquè l’escola de música pugui fer activitats
en els centres d’educació de primària, perquè l’escola s’ha d’ampliar, que
avui arriba a una població molt concreta i creuen que aquest tipus
d’educació també s’ha d’ampliar a altres barris. Que la seva proposta és
que es faci una gestió directa, com passa amb l’escola bressol, perquè
l’escola de música amb una jornada completa dels seu equip professional
poden arribar a més barris i, per tant, és molt important que no hi hagi
un greuge entre uns barris i uns altres.

-

Que és una bona notícia que el deute hagi minorat, però no ha de ser un
element que no els faci moure sinó que és positiu que tinguin deute si el
poden pagar, perquè hi ha uns elements de futur per invertir com ara
equipaments al barri de la Catalana, ja que han arribat a la segona fase i
tindran un solar d’equipaments i alguna cosa s’hi haurà de fer. Que una
altra és Educació, en concret la formació ocupacional o professional,
s’hauria de fer un pas endavant, que tenen la UPC i la gestió
mediambiental que tenen al voltant i haurien de veure quin tipus
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d’inversió poden fer per garantir la formació dels joves, que avui el
mercat de treball és exigent, tecnològic i creu que haurien de fer un pas
en aquesta línia, que podria ser fer una inversió en la creació d’un centre
de negocis, de promoció d’empreses, etc. Que l’altra inversió és la dels
polígons industrials perquè s’han de potenciar i la seva proposta és fer
una inversió però repercutint sobre els propietaris dels polígons, a partir
de la contribució especial.
-

Que agraeix, com han fet els altres grups al regidor d’Hisenda i a l’equip
tècnic de l’Ajuntament la seva disposició.

Joan Belda (SAeC) manifesta:
-

Que després d’un llarg i dificultós procés intern per decidir el seu vot,
Sant Adrià En Comú votarà positivament els pressupostos d’enguany i
quan parlen de dificultós es refereixen que qualsevol de les tres opcions
de vot tenia ferms defensors i motius de sobres per justificar-lo.

-

Que el seu és un sí crític, marcat, sobretot pels problemes de gestió
d’aquests darrers dos anys i per formar part del pla d’inversions que
s’obrirà a continuació.

-

Que l’anomenem “sí” crític perquè malgrat que el cos els demana votar
no, creuen que Sant Adrià no es pot permetre prorrogar un pressupost
que no doni sortida als problemes produïts aquest any, que és allò de la
responsabilitat política que teoritzà la Hannah Arendt: "Ens fem
copartíceps de l’herència de la gestió local i lluitem per canviar-ho."

-

Que saben que el que han demanat i se’ls ha acceptat no mereix un sí,
ni tan sols crític, són les molles per un partit que compta amb 3 regidors,
i que el mateix podrien dir de la resta de grups. Que no s’ha negociat
entre iguals, els han vist abocats a votar a favor i confiar que la gestió
d’aquest pressupost sigui millor que les anteriors. Que tampoc l’oposició
han organitzat una proposta per un pressupost alternatiu com sí que ha
succeït en altres municipis, l’única reunió que hi ha hagut per parlar de
municipalitzacions d’espais esportius ha quedat ara diluïda en una nova
negociació sense aconseguir arrencar cap compromís ferm.

-

Que, pel que fa a l’anàlisi econòmica general dels pressupostos, creuen
que cal destacar que les amortitzacions i les cancel·lacions de préstecs
de l’any passat, arran del pagament de les obres, s’han traduït aquest
any en un estalvi de més de 2 milions d’euros en amortitzacions i ho
celebren.
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-

Que creuen, però, que l’import d’inversions: 479.015 euros s’ha reduït
molt respecte els 3,4 milions de l’any passat. I que malgrat que entenen
que aquest any no hi ha Mercadona que pagui, és una previsió que
veuen pessimista, ja que s’estalvia consignar-les i obre la possibilitat que
passi com l’any passat on finalment la partida de 949.670 euros,
destinada a instal·lacions esportives, es va haver de transformar en un
suplement de crèdit principalment cap a capítol 2. Que enguany ja hi ha
comptabilitzats més de 850.000 euros addicionals en aquest capítol, des
de la primera versió, i que els ajustos de l’any passat ja estan previstos i
no hauria de caldre, tret d’urgències, a nous suplements de crèdit.

-

Que agraeixen al regidor d’Hisenda, més enllà de la predisposició a
reunir-se amb ells i a contestar els seus dubtes, que incorporés algunes
de les seves propostes, tot i que moltes d’aquestes no s’haurien d’haver
negociat, ja que se’n deriven d’acords de ple. Que aquest any hauran de
parlar molt de l’alarmant incompliment dels acords de ple que creuen, ho
presenti qui ho presenti, que no són negociables un cop aprovats, que
se’n diu democràcia pluripartidista i l’han d’acceptar malgrat els tics
polítics que sovint remeten a èpoques, ara llunyanes, de majories
absolutes.

-

Que aquest any els han acceptat propostes concretes: una partida per al
desenvolupament d’un portal/app d’inversions de Sant Adrià on
centralitzar l’oferta d’oficines, locals i naus de lloguer venda, serveis del
SIOL i de promoció econòmica, en definitiva que aglutini tota la
informació necessària per a la captació d’inversions al municipi. Que s’ha
garantit la renovació de la inversió en campanya de civisme, el reforç al
servei d’esports mitjançant la prolongació de la relació amb la consultora
del pla director, partides de renovació d’equips i software. Que s’ha
obtingut el compromís per a la suficiència de recursos per l’execució dels
bressols d’estiu en les millors condicions atès com era de curta la
partida. Que s’ha arrencat el compromís de progressar aquest any la
moció aprovada relativa al cens d’habitatge buit i ampliació de serveis
d’habitatge, negociació, acords marc amb entitat bancàries per la cessió
d’habitatges per la bossa municipal d’habitatge, en el marc de la nova llei
del dret a l’habitatge de la Generalitat. Que, com l’any passat, han
presentat una proposta de projecte d’ajuts reintegrables aquesta vegada
fonamentat en el cas aprovat recentment a Badalona, però adaptat
d’acord amb l’experiència d’aquell procés. Que aquest projecte que està
valorant el servei de Promoció Econòmica podria significar una nova via
d’implantació de projectes a la ciutat i una nova eina d’estímul econòmic
municipal.

-

Que, supeditats al que els permeti la llei fer amb el superàvit, han
arrencat el compromís d’augment del pressupost participatiu i el canvi de
model per dur-lo a terme. Que el condicionament dels voltants de
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l’escola Bressol Céspedes, on suggereixen consultar al Consell Escolar
per realitzar una actuació que generi sinergies o pugui aportar quelcom
al projecte com podria ser uns horts urbans.
-

Que també queda pendent a debat la reorganització d’espais per a
entitats i la compartició de dependències, així com l’execució de
projectes relacionats amb el Pla de Mobilitat Urbana o millores en els
polígons entre d’altres.

-

Que lamenten que no s’hagi admès la incorporació d’un servei jurídic
propi polivalent que podria servir per donar suport i oxigenar serveis com
el de contractació, tràmit de sancions o execució de llei de transparència.
Que, des d’aquí, avancen el prec per a què es reconsideri la decisió, que
ja ho van reclamar al 2015, l’any passat i ho tornen a fer. Que els fets
ocorreguts aquest any relacionats amb el tancament del Marina, la
redacció de plecs de contractació amb caràcter d’urgència i l’ajuda a la
presa de decisions, l’acumulació de sancions recorregudes i pendents de
tramitar que ha conduit a la rebaixa del 50% de l’import per avançar el
pagament, la no-legalització de les càmeres de videovigilància a la zona
d’abocaments a la via a Sant Joan Baptista entre altres casos, posen de
manifest clarament aquesta necessitat.

-

Que la difícil situació socioeconòmica de molts veïns i veïnes fa que
haguin valorat positivament l’augment en inversió social, com no podia
ser d’altra forma, però que volen ser el municipi que destina més diners
a rescatar la seva gent o el líder a pal·liar les terribles desigualtats. Que
Sant Adrià de Besòs té un greu problema com a ciutat, no és un espai
per viure i créixer, que qui millora mínimament la seva situació
socioeconòmica marxa del territori per anar a les ciutats de l’entorn, que
això no és un fenomen migratori sobrenatural, té causes polítiques i els i
les que representen el municipi han d’assumir les seves responsabilitats.

-

Que, encara que votaran que sí, sobretot per evitar uns pressupostos
continuistes, no han de pensar que és un xec en blanc, que si aquest any
no veuen canvis reals, es veuran avocats a la pròrroga, que això no és
un xantatge.

-

Que el regidor d’Hisenda els va dir a la primera reunió que qui no
aprovés els pressupostos no participaria de la negociació per a les
properes inversions, i que per a ells és una difícil decisió perquè són 6
milions d’euros. Que la seva Assemblea ho ha valorat com un xantatge i
que troben del tot inadmissible que els grups municipals que o bé
s’abstinguin o bé votin en contra es quedin fora de la negociació. Que
demana que se’ls admeti i que sinó donen la mà als grups que quedin
fora amb el seu vot si decideixen presentar una moció que els inclogui
dins el Pla d’inversions municipals.
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-

Que voten a favor per les 38 famílies que s’han vist afectades pel
tancament del poliesportiu Marina-Besòs, perquè en tots els mesos no
s’ha trobat una solució efectiva que dignifiqui la seva situació i gairebé
han hagut de celebrar que puguin cobrar el seu atur. Que també ho han
de celebrar perquè la desfeta podria haver estat pitjor si no s’arregla
miraculosament la situació del poliesportiu Besòs. Que del Ricart ni en
parlen, que ara tot són bones paraules i intencions, però que no obliden
la seva capacitat per formar un tripartit de l’ordre per votar en contra
quan hi havia els diners per reobrir l’equipament. Que ja podrien tenir
obert el poliesportiu Ricart, també podrien tenir instal·lada la
deshumectadora del Marina si s’hagués fet cas del seu prec al ple
d’octubre de 2015.

-

Que creuen que, pel bé de la ciutat han de donar suport a aquests
pressupostos tot i no sentir-los com a seus, tot i no avançar en el model
de ciutat que creuen òptim. Que no pot tornar a passar que no
s’executin els 900 i escaig mil € en la millora d’instal·lacions esportives
tal i com va passar l’any passat. Que no executar aquest any aquest
import així com una important part de superàvit que sigui permès els
conduirà a plantejar-se, també pel bé de la ciutat, la continuïtat de
l’equip de govern al front del municipi. Que un nou any d’inoperància en
inversions mentre els polígons cauen a trossos, mentre no s’aprofita
l’aigua freàtica, no s’avança cap a la autosuficiència energètica o que els
carrers que necessiten de reformes urbanístiques resten sense projectes
i amb el poliesportius tancats es considerarà intolerable pel seu grup.

-

Que aquest 2017 s’haurà d’executar l’import substitutori acordat, a més
a més de part del que es permeti utilitzar del superàvit de 2016.

-

Que un any més sense presentar un Pla d’Acció Municipal, fent una
gestió del dia a dia, sense un pla de ciutat definit, sense un model de
transformació social, que aconseguixen suports per tapar els forats que
ells mateixos genereu.

-

Que han aprovat mocions, declaracions pomposes que parlen de pobresa
energètica, però que per segon any consecutiu han prorrogat el
contracte d’enllumenat elèctric. Que, mentre ocupen un vergonyós top10 en contaminació atmosfèrica, tot el pressupost en medi ambient se’n
va en salaris i no hi ha un sol projecte concret que millori la salut dels
veïns.

-

Que vol saber si apartaran els més de 400.000 euros que va pagar
l’empresa concessionària del crematori per si els han de retornar o els
gastaran també dins el pla d’inversions, ja que han passat tota la
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responsabilitat al Consell Comarcal del Barcelonès per tal de poder
respirar tranquils mentre es fiquen en el següent embolic.
-

Que l’equip de govern no ha de valorar aquesta situació com un triomf
polític, que no ha sabut generar consensos a dreta i esquerra, ha fet
servir les seves mancances i el seu coneixement de la institució per
obligar-los a acceptar uns pressupostos que l’únic que milloren són els
problemes que han generat.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que un dels aspectes claus del pressupost és la inversió per a barris, ja
que consideren que al llarg d’aquests anys la inversió en barris no ha
lluït, per tant creu que és molt important treballar en els barris per evitar
la situació que ha comentat Joan Belda que aquell que millora la seva
situació se’n va de Sant Adrià, per això han d’aconseguir que sigui una
ciutat atractiva per a viure i això passa per tenir uns barris confortables i
agradables.

-

Que el Marina-Besòs és el que els ha impedit donar suport a aquest
pressupost perquè creuen que la inversió que es farà és important, que
ells no volen que es tanqui, volen garantir el futur del poliesportiu i el
que no volen és que per obrir-lo prematurament i enterrant-hi molts
diners s’acabin trobant que acabin per comprometre el seu futur i que a
més, pel que fa a gestió no es refien massa, ja que la situació en què
han arribat és força degradada, per aquest motiu donaran suport als
pressupostos si accepten la seva proposta, perquè ells creuen que
l’oposició s’exerceix en benefici dels ciutadans i que serveix per canviar
allò en què no s’hi està d’acord.

-

Que l’única manera d’assegurar-se que el poliesportiu no es desmunti i
que es pugi garantir que hi ha un futur i que es fan bé les coses és tenint
l’oportunitat de vigilar i està al damunt d’aquest procés, per això
proposen que es constitueixi, abans de la reobertura, una comissió de
seguiment formada per tots els grups que s’estableixin les línies generals
d’actuació durant el període de gestió municipal; que rebi informació
periòdica detallada de la gestió realitzada i els resultats obtinguts; que
tingui dret de veto a la realització d’activitats que requereixin inversions
públiques no previstes en el pressupost o que puguin comprometre el
futur de la instal.lació; que sigui l’espai on es determini la gestió futura
del poliesportiu i que estudiï la cadena de situacions que va donar lloc a
què el poliesportiu arribés a aquesta situació perquè s’ha d’aprendre del
passat i el més important és que no repeteixin errors, per tant, si no
volen tornar a cometre els mateixos erros el primer que han de fer és
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identificar-los i assegurar-se que posen els mitjans perquè no es
repeteixin.
-

Que també proposen que la reobertura de la instal.lació es combini amb
una dinamització de la zona que la faci més atractiva, ja que no té sentit
que obrin la instal.lació si la zona en el conjunt no és atractiva, i
proposen mesures com treballar amb el Consell Comarcal para adequar
els espais d’aparcament; instal.lació de lavabos públics a prop de la
platja; assegurar que aquest estiu es pugui disposar de quioscos de
platja per ara afavorir l’ús familiar i promoure la realització d’activitats a
la zona que ajudin a dinamitzar-la.

Filomena Cañete (PSC) manifesta:
-

Que primer felicita el regidor d'Hisenda, Pedro Rivero i el seu equip
d'Intervenció, perquè, sens dubte, elaborar un pressupost no és una
tasca fàcil i encara menys quan s’han d'afegir factors múltiples que fan
més complex adoptar una línia política combinada amb l'accent sobre les
necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià de Besòs.

-

Que aquest pressupost respon no a un instrument merament partidista
sinó que preveu una visió estratègica àmplia i alhora integradora, i que
és en aquest darrer terme on vol fer incidència i fer extensiu l'agraïment
de l'equip de govern per la bona disposició que la majoria dels grups
municipals han mostrat davant de la proposta de pressupost que l'equip
de govern ha presentat i la seva predisposició a incloure les propostes
provinents de l'oposició. Que el diàleg era una premissa per aquesta
legislatura i, en termes generals, sembla que ho han entès com un
mandat que els ha imposat la ciutadania, per tant, també felicita i
agraeix la postura majoritària adoptada durant aquestes darreres
setmanes de treball entorn el pressupost a banda de la decisió final que
decideixi cada grup.

-

Que és important que la ciutadania entengui, més enllà de la bona
entesa, què significa realment de cara a la ciutat i als seus veïns i a les
veïnes, l'aprovació del pressupost que és l'eina que serveix per a la
gestió del dia a dia de les diferents actuacions que fa l'Ajuntament.

-

Que tres són les opcions que es poden adoptar en aquest Ple: sí al
pressupost, abstenir-se o dir no.

-

Que una postura negativa suposa clarament donar l'esquena a les
necessitats reals que té el municipi, és dir no a creure en les polítiques
socials i no entendre que els adrianencs i adrianenques en situació de
major vulnerabilitat i risc social mereixen que el consistori opti per
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continuar apostant en partides d'àmbit social i inclús a augmentar-les tal
com presenta la proposta que avui debaten. Que dir no significa també
rebutjar, a grans trets, la proposta d'augmentar els recursos adreçats a
Educació, a Promoció Econòmica, especialment ocupació, a millorar la via
pública i per últim a no reconèixer la reobertura del poliesportiu MarinaBesòs, focus d'atenció i de reclamació constant dels darrers plens per
part de l'oposició i que l'equip de govern està treballant des del primer
dia per donar compliment al compromís adoptat en Ple, a la ciutadania i
als mateixos treballadors del poliesportiu.
-

Que abstenir-se vol dir, segons el Diccionari General de la Llengua
Catalana / Pompeu Fabrar: privar-se de fer alguna cosa. Que si busquen
sinònims trobarien termes com desinteressar-se i deslligar-se, en
conclusió, no interessa el que es planteja i s'entendria més a prop del no
que no una altra cosa i, per tant, amb totes les connotacions que ja he
comentat unes línies més amunt. Que s’ha de diferenciar de l’abstenció
positiva, que no l’havia prevista i té una connotació diferent a la que
havia anotat.

-

Que donar suport al pressupost vol dir sí i estar d’acord amb les
prioritats que l’equip de govern considera per a la ciutat i, a més, és ferho tenint en compte que la previsió d’ingressos per enguany és de
menys del 6% respecte del 2016 i que per desè any consecutiu han
mantingut congelats els impostos, per tant, no estan davant del millor
context per contenir la despesa però s’han fet equilibris per tal de donar
resposta a les que consideren de màxima prioritat.

-

Que són quatre els eixos destacables per enguany, tres dels quals són
Educació, Serveis Socials, Promoció de l’Ocupació i un quart destacable
com seria la millora de la via pública.

-

Que educació augmenta 194.000 €, focalitzant esforç en activitats de
promoció educativa i sobretot per proveir d’alternatives educatives als
que no acaben d’adaptar-se al sistema curricular més normalitzat i
necessita vessants diferents per no perdre oportunitats, sense oblidar
tampoc que aquest pressupost continua preveient la cobertura que no
cobreix la Generalitat respecte de l’escola de música i escola bressol,
alhora que aposta per la continuïtat en el Pla Educatiu d’Entorn amb
recursos municipals.

-

Que Serveis Socials augmenta 150.000€, especialment Infància, Atenció
social primària en les ajudes d’emergència, pobresa energètica i
dinamització de gent gran amb les activitats desenvolupades des de les
llars de jubilats.
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-

Que cal destacar l’augment en 27.000 € en les partides destinades a
Polítiques d’Igualtat i, en concret, programes vers la violència de gènere.

-

Que la taxa d’atur és elevada i és per això que fan aposta per polítiques
en l’àmbit de la promoció econòmica que reverteixen en l’ocupació,
augmentant el volum de recursos en 731.000 € i que se centren en tres
línies, principalment, suport a la contractació a les empreses que
contractin persones aturades al municipi, suport a l’autoocupació
destinat a proveir ajuda econòmica a autònoms i emprenedors i
continuïtat pel que fa a la qualificació professional dels aturats i
aturades, a través de la formació de millores sociolaborals cercant a
l’hora noves formes d’enfocar la motivació i l’orientació per encetar la
recerca de feina.

-

Que hi ha una millora en la via pública, especialment, pel que fa la neteja
i recollida de residus que amb l’esperada posada en marxa del nou
contracte, ha de propiciar un canvi substancial de cara a la ciutat ja que
augmentarà tant el servei com els recursos destinats.

-

Que no es pot obviar l’esforç pressupostari que suposa el compromís de
reobrir el poliesportiu Marina-Besòs pel que implica a nivell d’inversió
inicial i dels recursos necessaris per a la prestació de serveis i, per tant,
la posada en marxa de l’activitat pròpia del poliesportiu.

-

Que no vol oblidar la bona política econòmica que s’ha dut a terme en els
darrers anys i, en especial, en els períodes de crisi més profunda, ja que
han estat capaços d’anar amortitzant deute bancari permetent d’aquesta
manera tenir menys despeses per interessos i més recursos per a totes
aquelles actuacions que volen prioritzar, ja que les consideren
necessàries.

-

Que són una de les ciutats menys endeutades tant de Catalunya com de
la resta de l’Estat, que l’objectiu de l’equip de govern per aquesta
legislatura és arribar al deute zero.

-

Que és una prioritat potenciar les accions formatives i educatives tant
fora com dins dels sistema habitual i continua sent una ciutat solidària
que abandona als més febles i als que més ho necessiten, sense oblidar
que tots i totes, vulnerables o no, els agrada viure en un entorn net,
cívic i on l’espai públic sigui veritablement de tots i totes, amb la
coresponsabilitat de mantenir-lo en les millors condicions, afegint, per
tant, el pla local d’inversió que volen impulsar i que sense dubte que
ajudarà a la millora dels espais.
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-

Que tant de bo es puguin felicitar tots i totes conjuntament amb la
ciutadania perquè és aquesta la que podrà gaudir dels resultats de
l’aprovació d’aquest pressupost.

-

Que sobre la petició d’augmentar el personal jurídic, s’ha creat una plaça
de TAG que s’adscriuria a Serveis Generals per reforçar el servei.

-

Que són un municipi amb unes necessitats peculiars pel tipus de ciutat
que tenen i que si compatibilitzen la dotació de personal que tenen per
departaments claus com són en aquest cas Educació, amb una escola
municipal, comptant també que per la ràtio de població estarien més
dimensionats respecte de l’àmbit de Serveis Socials precisament per les
característiques i les singularitats d’algun dels barris que tenen en
aquesta ciutat és imprescindible i, fins i tot, haurien d’augmentar-la. Que
també hi ha una demanda generalitzada pel que fa a la dotació de la
plantilla de Policia Local, des d’un punt de vista numèric, també estaria
sobredimensionada, però que és veritat que les necessitats que té la
població fa necessari que hi hagi un augment. Que, pel que fa a
Promoció Econòmica, no fa tants anys que aquest equip de govern,
juntament amb ICV-EUiA, va fer una aposta per consolidar l’estructura,
oblidar-se de la subvenció de programes i fer veritablement polítiques de
promoció econòmica d’una manera estable i més qualitativa, que tot això
implica augment de plantilla, que tenen un muntant a capítol I però és
que la ciutat ho necessita.

-

Que en Comissió Informativa ja va aclarir que el diferencial respecte al
2016 del capítol I era sobretot per dues qüestions, una el major volum
de plans d’ocupació, que el 2016 ha estat l’any amb més volum de
contractacions i que al 2010 també hi va haver un repunt de plans
d’ocupació, això implica que els plans d’ocupació en el temps que estan
contractats són plantilla d’aquest Ajuntament i, per tant, les seves
nòmines també es comptabilitzen des de capítol I.

-

Que és pervers ensenyar una ordre del dia de la Comissió Informativa de
Recursos Humans, perquè sap de sobres que estan immersos en l’oferta
pública i sap de sobres que tots els processos que es fan amb total
transparència, s’expliquen el comissió informativa pas per pas tot el
procediment i per això hi ha més punts.

-

Que, pel que fa als interins, en aquests anys de crisi les substitucions es
feien en els departaments més claus: Serveis Socials, educadors d’escola
bressol.

-

Que ha dit també que se li amaga absolutament tot i això és fals perquè
qualsevol informació que ha demanat se li ha donat, a més li vol recordar
que ella ha convocat reunions per anar explicant processos que posen en
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marxa i el PP no hi participa, i per això després no té la informació, i que
també té el costum a les comissions informatives de fer peticions i
demanar informacions i ella sempre li ha dit que per tal de ser totalment
transparent i oberta i que no hi hagi cap mal entès sempre li ha ofert la
possibilitat de poder asseure’s amb el cap de Recursos Humans, poder
mirar tota la documentació que vulgui i que ell està a la seva disposició,
però que els membres del PP no hi han anat sempre només algun cop.
-

Que sobre l’opacitat dels plans d’ocupació, aquests són completament
organitzats i coordinats des de l’Ajuntament en un un procés de tres
mesos i que acaba en un sorteig públic, per tant ,no li sembla que sigui
l’adjectiu més idoni. Que tots els processos que s’han fet lligats amb el
Servei d’Ocupació de Catalunya és perquè aquest ens determina que les
derivacions dels aturats i aturades que puguin accedir a plans d’ocupació
o qualsevol programa per potenciar l’ocupació són derivats des de les
seves oficines, que sí que hi ha una coordinació molt positiva, que si
opacitat és tenir una relació important i positiva en pro de la ciutadania
de Sant Adrià és la definició que ell ha donat.

-

Que com a equip de govern d’esquerres sempre han volgut respectar els
acords que s’estableixen en una mesa de negociació i respecten els drets
i les obligacions que han de tenir els treballadors i treballadores d’aquest
Ajuntament. Que entén que el PP tot el que és administració pública no li
interessa, no és el seu focus d’interès, que l’esquerra té un altre focus
d’interès, que tot el sector públic sí que els interessa i tot l’àmbit sindical
ben reconegut i amb mesa de negociació, amb consens, amb acords i
amb pacte evidentment que sempre ho respectaran.

Pedro Rivero (PSC) contesta:
-

Que per tot el que ha escoltat aquests pressupostos són els més
condicionats de la història.

-

Que amb nou grups és difícil trobar punts on tots es pugin trobar
còmodes i tampoc és fàcil fer-ho amb uns moments difícils, amb una
societat que en aquest moment està molt tocada, i que també reconeix
que tots han fet un esforç personal i polític important.

-

Que hi ha hagut coses que l’han ofès, que creu que les discrepàncies han
de respondre no en acusacions sinó d’una altra manera.

-

Que per aquest equip de govern, el personal no és un càrrega és un
valor.
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-

Que sí que es gasten 15 milions en personal però si sumen la policia, els
serveis socials, el personal d’ensenyament, els plans d’ocupació se’n van
al 50% del pressupost.

-

Que a Sant Adrià el personal és un valor perquè els agradi o no han de
donar servei.

-

Que quan li diuen que menteix no l’ofenen a ell sinó al personal que
treballa amb ell. Que quan diu que el deute és un, no se l’inventa sinó
que és la informació que li passa el personal de l’Ajuntament.

-

Que el deute a 1 de gener de 2017 és de 2.180.179,08 € i si compleixen
el pressupost i amortitzen només el previst el deute a 31 de desembre
de 2017 serà d’1.330.626,48 €, que això és una dada objectiva i real,
que no surt de la seva ment, sinó que surt dels números que els tècnics
li passen.

-

Que des de fa uns 12 anys s’està donant suport al departament de
Solidaritat i s’estan mantenint les partides al Fons Català de Cooperació i
als projectes a l’exterior que es van aprovant cada any, i que ho
continuaran fent, perquè creuen fermament que és una partida que val
la pena mantenir per justícia.

-

Que hi ha hagut anys molt difícils on una gran part del plenari no estava
d’acord amb aquestes partides. Que l’últim ple amb les mocions que van
presentar ja van deixar clar que h ha un suport majoritari a aquest tipus
d’ajudes.

-

Que no és cert que el departament de Recursos Humans sigui opac, que
aquest departament a les comissions informatives dona informació de
cada un dels passos que fa, que sí que és cert que per molt que es
repeteixi una mentida no es transforma en veritat.

-

Que sobre les possibles baixades impositives que es podrien donar, que
fa cinc anys es va fer un esforç per rebaixar taxes i el tipus d’IBI per
poder compensar la revisió cadastral del 2012, i en aquests últims cinc
anys aquest ple aprova una reducció del tipus de l’IBI per intentar
compensar aquesta pujada cadastral i això fa que a la partida
d’ingressos hi ha una provisió de baixada de 26.000 €, perquè és
impossible fixar amb el tant per cent l’ajust del tipus perquè l’augment
sigui cert, és impossible percentualment clavar-ho i depèn del dígit que
es posi puja la partida d’ingressos un 0,15.

-

Que l’únic partit que ha propiciat una pujada impositiva ha estat el PP,
2013 i 2014 per decret llei va obligar a pujar l’IBI 10 punts el 2013 i 4
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punts el 2014 un cop els ajuntaments havien aprovat les seves taxes i
els seus impostos.
-

Que accepta les crítiques de tots els grups, accepta l’interès pels
diferents punt de vista de cadascú, però que s’ha de defensar de les
acusacions que es fan.

Pedro Sánchez (C’s) diu que al final el seu vot serà a favor.
Andreu Marín (PP) contesta:
-

Que ellos se definen com "el no es no".

A Filomena Cañete
-

Que ella decía que decir no es decir no a las políticas sociales, pero que
llevan muchos años gobernando esta ciudad y ahí tiene los resultados:
en paro, en exclusión social, en pobreza, etc., que no sabe a quien
pretenden engañar.

-

Que ellos tienen otra fórmula: bajar impuestos, generar más riqueza y
así disponer de más recursos para atender a los más necesitados.

-

Que quiere saber si van a seguir jugando a crear interinajes, que los
planes de ocupación son comisiones que ella plantea a su imagen y
semejanza y para su grupo acudir a ellas es una auténtica pérdida de
tiempo, incluso la Associació d’Aturats de Sant Adrià dejó de acudir a las
mismas, que cree que ya se conocen suficiente para saber de su
arrogancia.

-

Que es cierto que el PSC y la izquierda creen en la administración pública
de forma diferente al PP, sí ellos son una máquina de colocar amiguetes.

-

Que sobre la paga número quince no ha querido hablar mucho, que ha
hablado de la Mesa de Negociación, le pregunta si son los sindicatos los
que gestionan los recursos humanos de este Ayuntamiento o los que
vinculan la actuación del equipo de gobierno en recursos humanos.

-

Que quiere saber los gastos o las cantidades que ha pagado el
Ayuntamiento 2016 en horas extraordinarias a la Policía Local.

A Pedro Rivero
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Que le gusta hablar que el PP sube impuestos pero él sabe como
concejal de Hacienda que hay unos impuestos que son municipales y en
las ordenanzas fiscales dicen qué hacen con el IBI, con el IAE, con el
ICIO y con el impuesto de vehículos, y que no pretenda culpar a otros de
sus errores o de lo que el puede o no puede modificar.

Marc Alloza (SAeC) pregunta, amb la llei a la mà, on pot anar aquest
superàvit i quina és l’expectativa d’on pugui arribar a anar perquè se suposa
que hi poden haver canvis legislatius.
Pedro Rivero (PSC) li respon poden anar a amortitzar deute, a posar al dia
el pagament a proveïdors o a complir el pagament a proveïdors dins del
marge que la llei atorga, i fins fa pocs dies també podien a anar a inversions
sostenibles, que són inversions finals que no representa una
necessitat de gestió que pugui generar una despesa o un ingrés. Que sí que
hi ha una iniciativa legislativa en què els ajuntaments estan exigint canvis
en aquesta normativa però no se sabrà fins a tres o quatre mesos si aquest
superàvit tindrà un ventall més ampli.
L’alcalde diu:
-

Que vol fer una agraïment sincer a l’equip econòmic i de gestió pel seu
treball no només aquest any sinó també pels anteriors.

-

Que acaben l’any amb un deute de 62,68 € per habitant i això sumat a la
perspectiva bona de tancament del 2016 demostra com era de difícil
gestionar aquells anys en què les administracions els devien més de 4
milions d’euros, que havien de fer front als pagaments del mercat, abans
que el Mercadona els ho tornés, que hi havia LRSAL que collava els
ajuntaments, que augmentaven les partides de promoció econòmica,
educació i serveis socials i tenien una disminució fins arribar a zero de
les aportacions a l’escola bressol i a la de música.

-

Que també vol fer un agraïment al to de les intervencions que demostra
que es pot ser oposició sense faltar al respecte a ningú.

-

Que vol agrair a tots els que fan possible aquests pressupostos que
compleixen dues grans objectius: la continuïtat de les polítiques de
justícia social que al llarg d’aquests anys han anat implementant.

-

Que aquests pressupostos possibiliten la materialització de les
potencialitats de la ciutat: la reactivació del port, la possibilitat que
vingui Berska, la sinergies entre la UPC i la ciutat i el món educatiu que
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té tot un ventall que estan treballant amb la conselleria d’Educació de
posar mòduls professionals de grau mig i superior on la UPC els ajudaria,
la dinamització comercial i el desenvolupament terciari, i fa que sigui una
ciutat ben posicionada, malgrat que existeixin opinions avinagrades que
tampoc poden evitar.
-

Que l’estabilitat no vol dir majoria absoluta vol dir que les coses es
discuteixen i que l’Ajuntament no és problema de grills.

-

Que Sant Adrià no és una ciutat senzilla, no és rica, el 35% del
habitatges són de protecció social, el 4% són habitatges socials on la
majoria han de pagar entre 0 i 150 i quan més han de pagar més
deute la qual cosa demostra que hi ha un problema greu de pobresa.
Que tenen molts ciutadans que viuen en perill d’exclusió social per la
pobresa i la dimensió que té això respecte de la ciutat fa inajornable que
les altres administracions els ajudin, la Generalitat i l’Ajuntament de
Barcelona, cosa que està treballant i que si convé demanaran ajuda del
Ple.

-

Que aquest any disposarà d’un estudi de la Diputació on es
dimensionaran la ciutat, la part econòmica municipal, la dimensió del
personal i les necessitats per ajudar a prendre decisions.

-

Que han de seguir mantenint sine die els impostos congelats perquè per
molt que es digui abaixar impostos i atendre les necessitats dels
conciutadans és molt difícil, és pràcticament impossible perquè alguna
cosa o altra ha de fallar.

-

Que gràcies a la conjunció i a l’existència en el mateix temps i espai de
l’interventor i de Pedro Rivero s’ha pogut reduir el deute, tindran un
ajuntament sanejat i per molt que es digui, molt transparent. Que si els
grups, en un moment o altre, els han votat les taxes o els pressupostos
és perquè han tingut llibertat total per parlar amb els funcionaris i ells els
han explicat la veritat i ho han pogut comprovar i tot aquest treball té un
únic objectiu que és millorar la ciutat i implementar la justícia social.

Se sotmet el dictamen a votació i s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: setze (16) - PSC (6), C’s (3), SAeC (2), ICV-EUiA (2), MES
(1), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: dues (2) – ERC
Vots en contra: dos (2) - PP
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20 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.

