Sant Adrià de Besòs, 27 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 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.
ALCALDIA

27.03.2017

2

1. Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no
han estat prèviament informats per la respectiva Comissió
Informativa
"Fets
1. Com a assumptes de l'Ordre del dia de la sessió ordinària convocada en
primera convocatòria per al dia 27 de març, a les 19 hores, hi consten
els titulats:
"2. Moció del grup municipal d’ICV-EUiA per fer complir les decisions del
Parlament de Catalunya sobre les esmenes d’inversions a Sant Adrià de Besòs
aprovades i ja incorporades segons la votació de la Comissió d’Economia del
passat 1 de a la Llei de Pressupostos 2017.
3. Moció del grup municipal d’ICV-EUiA per a declarar i protegir com a bé
cultural d’interès local el conjunt escultòric de Charles Collet de l’Església de
les Santes Juliana i Semproniana de Sant Adrià de Besòs al barri de Via
Trajana.
4. Moció del grup municipal d’ICV-EUiA en commemoració de la Segona
República.
5. Moció d’ERC i MES per la creació d’un pre-consell de barri per a Sant Adrià
Nord.
6. Moció de SAeC perquè la història del poble gitano de Catalunya sigui
inclosa en el currículum escolar.
7. Moció de PDeCAT per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el traspàs de
la carretera Nacional II i de la gestió de la superfície de la via en el tram dels
ponts sobre el riu Besos i la Ronda Litoral."

Fonaments de dret
1. La Llei de la Generalitat de Catalunya 8/1987, de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat número 832,
de 27 d'abril de 1987).
2. L'article 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entitades Locales, aprovat pel Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre (Boletín Oficial del Estado número 305, de 22 de
diciembre de 1986) estableix en el seu apartat 3 la possibilitat que el
president, a iniciativa pròpia o a proposta d'algun dels portaveus, pugui
incloure en l'ordre del dia de les sessions assumptes que no hagin estat
prèviament informats per la respectiva Comissió informativa, amb
l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre aquests assumptes
sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió en l'ordre del dia.
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PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
Ratificar, per majoria simple, la inclusió en l'ordre del dia de la sessió
ordinària convocada en primera convocatòria per al dia 27 de març de 2017,
a les 19 hores, el punts esmentats anteriorment."
S’aprova per unanimitat.
2. Moció d’ICV-EUiA per fer complir les decisions del Parlament de
Catalunya sobre les esmenes d’inversions a Sant Adrià de Besòs
aprovades i ja incorporades segons la votació de la Comissió
d’Economia del passat 1 de a la Llei de Pressupostos 2017
Retirada.

3. Moció d’ICV-EUiA i MES per a declarar i protegir com a bé cultural
d’interès local el conjunt escultòric de Charles Collet de l’església de
les Santes Juliana i Semproniana de Sant Adrià de Besòs al barri de
Via Trajana
"Atès que l’església de les Santes Juliana i Semproniana de Sant Adrià de
Besòs (Via Tajana), inaugurada el juliol de 1950, està decorada amb relleus
escultòrics de l'artista suís Charles Henry Collet Colomb.
Atès que el Grup Municipal d’ICV-EUiA fa molts anys que repetidament ha
avisat a la regidoria de Cultura de Sant Adrià de la necessitat de protegir
alguns elements de l'església de Santa Juliana i Santa Semproniana de Via
Trajana.
Atès que s’ha de tenir en compte que l’església està afectada per la
construcció de l’eix Via Trajana-Sant Ramon de Penyafort i que, per tant,
està previst el seu futur enderroc.
Atès que en el seu interior conserva un conjunt escultòric absolutament
excepcional de l’artista Charles Henry Collet Colomb.
Atès que Charles Henry Collet Colomb és un dels artistes escultòrics més
importants i reconeguts del segle XX al país. Collet participà del
noucentisme tardà i evolucionà cap a formes més estilitzades i
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esquemàtiques, de superfícies rugoses i estructura angulosa, compacta, que
sovint voregen l'abstracció.
Atès que encara que és principalment conegut com a escultor la seva va ser
una obra pluridisciplinar on es veu com s’endinsa en la pintura, el dibuix, el
gravat, l’orfebreria, la ceràmica i l’escriptura sobretot la poesia en llengua
francesa.
Atès que la seva obra és molt prolífica a nivell temàtic. Són característiques i
reconegudes però les seves obres de caràcter religiós, sobretot vinculat a
l’escultura associada a l’arquitectura, i uns bons exemples serien el conjunt
de Santa Juliana i Santa Semproniana a Sant Adrià de Besòs, la portalada
del Baptisteri de l’Abadia de Montserrat, Sant Pere de Figueres o la
Parròquia de la Sagrada Família de Terrassa.
Atès que el conjunt escultòric de Charles Collet no és l’única obra d'art que
amaga la parròquia, ja que en els seus murs va treballar el recentment
desaparegut pintor Rafael Rosés Rivadavia i atès que una de les poques
obres d'art que conservava la ciutat ha estat destruïda i feta desaparèixer
quasi bé en la seva totalitat sota una capa de pintura.
Atès que no volen que el conjunt escultòric de Charles Collet pateixi una
sort similar.
Atès que el col·lectiu Dones de Futur de Sant Adrià de Besòs ja va incloure
aquest conjunt a la seva proposta de rutes per Sant Adrià.
Atès que els municipis tenen l’obligació de protegir i conservar el seu
patrimoni, com a part integrant dels béns culturals de Catalunya. Aquest
precepte emana de dues lleis fonamentals: la Constitució espanyola (art.
44, 46, 148.3, 16 i 22, 149.1, 149.28 i 149.2) i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya (art. 22, 44, 46, 54, 84 i 127) i la legislació sobre patrimoni
cultural de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.
Atès que a l’article 1.2 de la Llei del patrimoni cultural català 9/1993, de 30
de setembre, hi ha una definició del que considera com a patrimoni cultural
català:”Són tots aquells béns immobles o mobles, que tenen un valor
històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic,
documental, bibliogràfic, científic o tècnic, mereixedors d’una protecció i
d’una defensa especials”
Atès que “Els ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni
cultural català, tant públic com privat, situat en el seu terme municipal, i
per a la protecció, la conservació, l’acreixement, la difusió i el foment
d’aquest patrimoni, com també estimular la participació de la societat en la
tasca de protecció”(art. 3.1).
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Atès que les competències municipals en patrimoni immoble en general
(monuments històrics, conjunts històrics, jardins històrics, llocs històrics,
zones d’interès etnològics zones arqueològiques i zones paleontològiques)
inclouen la Catalogació de BCIL per a municipis de més de 5000 habitants.
Per tot això, els grups municipals d’ICV-EUiA i MES proposen al Ple de
l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Realitzar l’informe i tràmits necessaris per declarar BCIL (bé cultural
d’interès local) el conjunt escultòric de Charles Collet.
2. Fer arribar a la parròquia Santes Juliana i Semproniana, a l’Arxiprestat
de Provençals-Besòs i l’Arquebisbat de Barcelona la intenció del municipi
de Sant Adrià de Besòs de conservar el conjunt escultòric i de conservarho a Sant Adrià.
3. Realitzar un protocol de recuperació del conjunt escultòric.
4. Fer arribar aquest acord a l’Associació de Veïns del barri de Via Trajana,
al col·lectiu Dones de Futur, a la parròquia Santes Juliana i Semproniana,
a l’Arxiprestat de Provençals-Besòs i l’Arquebisbat de Barcelona, al
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a l’Oficina de
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona."
Defensa la moció Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) i manifesta:
-

Que a l’Església de Santes Juliana i Semproniana es troben tres elements
dels seu caràcter i el seu valor cultural que tenen.

-

Que Charles Collet va ser un artista pluridisciplinar que es va dedicar a
l’escultura i a la pintura. Que va néixer a Suïssa i va morir a Barcelona

-

Que també és seva la portalada del nou Baptisteri de l’Abadia de
Montserrat, a Figueres a l’Església de Sant Pere, etc.

-

Que va obtenir la medalla d’or al 1929 a l’Exposició Universal.

-

Que, per tant, és un artista prou rellevant i que Sant Adrià es troba amb
una de les obres.
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Que aquell espai està afectat per un pla urbanístic, però que encara
podrien debatre si s’ha de mantenir tota l’Església, la seva obra o si
s’hauria d’enderrocar.

Josefa López (regidora no adscrita) dona les gràcies per acceptar la seva
esmena i per no donar per fet l’enderrocament de l’edifici.
Xavier Soley (PdeCAT) diu que està a favor de donar visibilitat a aquests
elements escultòrics i per iniciar aquests tràmits de protecció i que , alhora,
això serveixi per donar a conèixer la figura d’aquest escultor.
Jesús A. García (PP) diu que és bastante importante que esta moción sea
presentada por un grupo donde hay un ateo reconocido en su grupo lo cual
es una clara demostración de que Dios existe.
Joan Belda (SAeC) diu que una de les competències de l’Ajuntament és
preservar cultura i tradicions locals, per tant, estaria bé catalogar tots
espais que són susceptibles de ser declarats BCIL, obres i edificis.
Pedro Sánchez (C’s) diu que tota iniciativa que contribueixi a donar a
conèixer Sant Adrià de Besòs seran benvingudes.
Juan Carlos Ramos (PSC) diu que hi donaran suport i que al maig/juny de
2013 es va constituir la Comissió Municipal de Patrimoni Cultural i esperen
que aquesta comissió pugui tirar tot això endavant.

Isabel Marcuello (MES) diu que vol agrair que va acceptar la seva esmena
sobre l’assessorament a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació.
L’alcalde vol donar les gràcies a José Luis Muñoz per la seva feina.
S’aprova per unanimitat.
L’alcalde diu que ara debatran el punt núm. 6.
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6. Moció de SAeC, ERC i MES perquè la història del poble gitano de
Catalunya sigui inclosa en el currículum escolar
"El primer document que testimonia l’arribada de persones gitanes a terres
catalanes data del 26 de novembre de 1415. Alfons V, que aleshores era duc
de Girona i que més tard va ser rei d’Aragó, va signar a Perpinyà una carta
de recomanació a “Tomàs, fill del duc Bartomeu de Sabba, de l’Índia Major
d’Etiòpia” que l’autoritza a viatjar i visitar la tomba de l’apòstol Sant Jaume
a Compostel.la, així com altres santuaris.
L’any passat, amb motiu dels 600 anys de l’arribada de la primera persona
gitana a terres catalanes, el govern de la Generalitat de Catalunya i els
representants del poble gitano varen organitzar un conjunt d’accions amb el
lema “600 anys del Poble Gitano a Catalunya. Un poble dins d’un país”. En
el marc d’aquesta commemoració es varen realitzar un conjunt d’activitats
per promoure la cultura i els valors del poble gitano com a part íntegra de la
cultura catalana; i que serveixin per facilitar el coneixement i la
sensibilització de la societat en general vers la cultura gitana.
Cal tenir en compte que en els 600 anys d’història del poble gitano a
Catalunya, han rebut situacions de persecució i discriminació, que han
contribuït a generar un estigma pel simple fet de tenir una altra cultura, un
altre idioma i unes altres costums. Malgrat els 600 anys de presència a
Catalunya, la història del poble gitano encara avui és una història
desconeguda per la majoria de la població. Aquest desconeixement de la
història del poble gitano, com a part de la història de Catalunya, dificulta el
seu reconeixement com a ciutadans de ple dret a Catalunya, així com oblida
les seves contribucions a la riquesa del nostre país.
Atès que l’article 42 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu
apartat 7, estableix que els poders públics han de garantir el reconeixement
de la cultura del poble gitano com a salvaguarda de la realitat històrica
d’aquest poble.
Atès que el Parlament de Catalunya va reconèixer el 2007 la persecució i
genocidi del poble gitano al llarg de la història, i es va comprometre a
treballar perquè s’apliquin polítiques incloents, efectives i decidides amb
l’objectiu d’aconseguir la igualtat d’oportunitats dels membres del poble
gitano a Catalunya i el reconeixement i el manteniment dels seus trets
culturals i identitaris.
Atès que el dia 8 d’abril de 1971 es va celebrar el Primer Congrés
Internacional del Poble Gitano, on es van reunir gitanos de 25 nacionalitats
diferents, i on es va acordar la bandera i l’himne gitanos, i es va proposar a
les Nacions Unides que es reconegués com a poble transnacional
multiestatal.
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Atès que la història del Poble Gitano data de 600 anys de convivència a
Catalunya i, per tant, forma part de la riquesa de la història de Catalunya.
Atès que l’educació és un àmbit fonamental per promoure la convivència i el
respecte a la diversitat.
A petició de les entitats Veus Gitanes, Proamina, Associació Gitana de
Joventut Igualtat i Progrés, i Centro Cultural Gitano La Mina, els grups
municipals de Sant Adrià en Comú, ERC i MES proposen al Ple de
l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret al
Departament d’Ensenyament, que inclogui al currículum educatiu la
història del poble gitano com a part de la història.
2. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret al
Departament d’Ensenyament, a la creació d’una comissió de treball que
porti a terme la recerca de material necessari que reculli la història i
cultura del poble gitano a Catalunya. Es podria emmarcar en el Pla
integral del poble gitano de Catalunya i hauria de col·laborar
conjuntament amb les entitats educatives i institucions representatives
del poble gitano per a l’elaboració d’aquest material curricular, sent la
proposta final consensuada.
3. Informar d’aquests acords al Departament d’Ensenyament del Govern de
la Generalitat de Catalunya i a les entitats promotores."
Defensa la moció un representant de Veus Gitanes i manifesta:
-

Que la història del poble gitano des de fa 600 anys es pot resumir en dos
conceptes que han estat importants a l’hora de determinar la seva
posició social, política i cultural, l’anti-gitanisme, la colonització i el
egocentrisme devastador. Que aquests dos conceptes negatius a l’hora
del seu desenvolupament com a poble ha estat crucials per determinar el
seu passat i el seu present dins la societat catalana.

-

Que l’anti-gitanisme, basat en mites i llegendes urbanes, des de
l’antropofàgia fins al rapte de nens, sense ignorar l'apel·latiu de lladres
ha estat el concepte que ha servit a la societat majoritàriament per odiar
el poble gitano.
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-

Que aquest antigitanisme els presenta com a ganduls, lladres, dolents i
delinqüents en potència és la que els nega l’accés a la formació, al
sistema laboral i aquells recursos necessaris per al desenvolupament i
dignificació de la persona.

-

Que el sentiment egocentrista i colonitzador de la societat és una de les
barreres més importants per reconèixer al col.lectiu gitano com a poble,
l’egocentrisme impregnat a la societat rebutja la possibilitat de conviure
com a veïns de pobles de diferents cultures, opinió o idiosincràsia,
sentint-se aquests amenaçats i pensant que els altres pobles poden ser
danyats amb la seva forma de pensar i de viure.

-

Que és important el coneixement que ha de tenir la societat majoritària
de la situació social, econòmica i laboral que presenta la majoria dels
gitanos a la resta d’Europa, on viuen en guetos, aïllats de la societat i
sense poder exercir els drets que assisteixen als seus conciutadans.

-

Que seria important utilitzar comparacions d’alguns països on es
reconeix una sèrie de drets importants a les minories ètniques
d’aquestes nacions, per exemple, a Canadà, Estats Units, Nova Zelanda
resultant com a exemple positiu Suècia, ja que en l’actualitat aprofita el
coneixement d’idiomes per part dels gitanos suecs per utilitzar-los com a
guia turístics, fent que la població gitano no es trobi en situació de
marginalitat.

-

Que aprofitant la conjuntura política d’aquest moment i exigint la
reparació del deute històric que l’Administració té pendent amb el poble
gitano creuen que és de justícia crear una sèrie de polítiques que vagin
dirigides a l’empoderament i reparació del poble gitano per arribar a
situacions òptimes dins d’una societat justa, equiparable i equitativa, per
tant consideren que el primer pas hauria de ser la deconstrucció de tots
els mites i llegendes que només han servit per donar una imatge
distorsionada de la seva realitat.

-

Que el primer pas seria mostrar aquesta realitat en l’ensenyança
primària i secundària on s’elaborin manuals que estinguin dins dels
llibres de text que ensenyin els joves la història i la sociologia d’una part
del poble català, el pobler gitano.

Basilio Perona (SAEe) dona les gràcies a totes les persones que han vingut a
donar suport a la moció, al Centre Cultural Gitano, Proamina, Acción Gitana
de Jóvenes por la Iguladad y el Progreso, Fundació Pere Closa, Manuel
Heredia, SOS Racisme, Consell Gitano de Barcelona, Polirom, companys i
gitanos que han vingut.
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S’aprova per unanimitat.
4. Moció d’ICV-EUiA, PSC, SAeC, MES i Josefa López, regidora no
adscrita, en commemoració de la Segona República
"Atès que el pròxim dia 14 d’abril es compleixen els 86 anys de la
proclamació de la II República. Atès que aquesta proclamació va estar
plenament vinculada al municipalisme democràtic i contrari a la dictadura, ja
que fou el triomf de les candidatures republicanes i d’esquerres en les
eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 les que ho van propiciar.
Atès que Catalunya tingué un pes específic molt important en aquest fet,
per ser el primer territori de l’Estat on es va proclamar i, molt especialment,
a la ciutat de Barcelona, on Lluís Companys, des de l’Ajuntament, i Francesc
Macià, des del Palau de la Generalitat, proclamaven la República Catalana
dins de la República Federal Espanyola. Un fet semblant que es repetia
simultàniament a Eibar, i posteriorment a Madrid, escampant-se com una
taca d’oli en les següents hores a la majoria de ciutats i viles de tot l’Estat.
Atès que la II República va promoure l’avenç en la transformació de la
societat, en la defensa de les llibertats individuals i col·lectives, i en la
consecució de la justícia social.
El 9 de desembre de 1931, les Corts republicanes van promulgar la
Constitució més avançada del seu temps, que en l’article primer definia
l’Estat espanyol com “una República democràtica de treballadors de tota
mena, que s’organitza en regim de llibertat i de justícia”. La II República va
aixecar l’entusiasme del poble amb un programa alternatiu a la vella
Espanya caciquista de la Restauració, un programa de canvi social basat en
la reforma agrària i el protagonisme del moviment obrer, la separació de
l’Estat i de l’Església, el control democràtic dels cossos armats, una
ambiciosa feina educativa i cultural, i una resposta política a la pluralitat
nacional de l’Estat espanyol reconeixent al llarg de la seva existència els
Estatuts d’Autonomia de Catalunya, d’Euskadi i de Galícia. Així mateix, la
República va obrir la porta a la participació política de les dones, que van
conquerir el dret a vot, el matrimoni civil i el dret al divorci. La República és
una forma d’estat que els ciutadans es van donar de manera democràtica, i
que va ésser truncada pel cop d’estat del 18 de juliol de 1936, encapçalat,
entre d’altres, pel general Francisco Franco.
La Transició, en referencia a la recuperació de la memòria històrica i la
cultura democràtica, s’ha mostrat insatisfactòria. L'Estat espanyol no ha
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adoptat mesures per revisar i anul·lar els processos polítics vergonyants que
van conduir a l'execució a milers de ciutadans durant la dictadura
franquista.
La memòria dels afusellats en defensa del govern de la República,
legítimament fonamentada en la sobirania popular, ha estat bandejada
durant tots aquests anys de «democràcia tova».
Diverses entitats ciutadanes, centres educatius, partits polítics, persones a
títol individual i institucions oficials, com el Memorial Democràtic de
Catalunya, han realitzat un seguit de tasques culturals i d’informació per tal
de recordar i recuperar la memòria històrica d’aquesta etapa.
Avui en dia algunes persones grans, que van viure aquella etapa
esperançadora i que van combatre a la cruel guerra civil, segueixen amb
nosaltres, però han de lamentar la pèrdua de persones que no van veure
reconegut el seu esforç d’aquells anys. Van patir també quaranta anys de
dictadura, privats de llibertats i drets bàsics, i amb l’arribada de la
democràcia han hagut d’esperar que se’ls comenci a reconèixer la lluita i la
defensa del Govern legítim de la República que representava la voluntat
majoritària de la ciutadania de l’Estat espanyol.
Per tot això, els grups municipals d’ICV-EUiA, PSC, SAeC, MES i Josefa
López, regidora no adscrita, proposen al Ple de l’Ajuntament que adopti els
següents
ACORDS:
1. Prendre el compromís, per al 14 d’abril de 2017, any en què es
commemora el 86è aniversari de la proclamació de la II República, de
retre homenatge a la bandera de la República, penjant aquesta bandera
a l’Ajuntament.
2. Reiterar la condemna del cop d’estat militar i feixista del 18 de juliol de
1936, que va suposar la destrucció de les conquestes socials i polítiques
de la legalitat republicana que lliure i sobiranament van assolir les dones
i els homes de Catalunya i l’Estat espanyol en ús de la seva sobirania.
3. Demanar al govern municipal que implementi en el Casal de la Dona,
equipament que va ser l’ajuntament en la proclamació de la II República,
senyalització i informació de la proclamació de la II República.
4. Demanar al govern municipal que implementi en el pont de la Nacional II
senyalització i informació que denunciï el fet que el pont va ser construït
per presoners republicans tractats com a esclaus del franquisme."
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Defensa la moció Gregorio Camacho (ICV-EUiA) i manifesta:
-

Que als anys 30 els feixismes a Europa estaven en auge i en aquest
Estat al final es va instaurar una república que parlava del sufragi de la
dona, del divorci, de l’educació, de la igualtat, és a dir, parlava de la
configuració del propi estat i reconeixia la plurinacionalitat que existia, i
que aquest és el motiu que els ha fet defensar allò que per a ells va ser
un exemple.

-

Que el sentit d’aquesta moció és aprofundir en els valors de la República
i que el un cop d’estat de 1936 va fer retardar i encara no s’ha
recuperat. Que els seus pares, igual que molta gent de la seva generació
eren analfabets i no ho eren perquè sí, sinó perquè el seu interès era
que el poble quan menys sap, com més inculte més dòcil és, per això la
república ho va intentar canviar.

-

Que a Sant Adrià l’Ajuntament republicà estava al Casal de la Dona per
això volen que se sàpiga i que, gràcies al Memorial Democràtic, van
saber què va passar en aquest país en una època molt recent, van
conèixer que el pont de N-II va ser reconstruït amb presos republicans
en règim d’esclavitud i el que reivindiquen que es visualitzi, s’informi de
tot allò que va passar.

Andreu Marín (PP) diu:
-

Que quiere condenar al verdadero fascismo el que han visto esta
mañana en el ataque fascista a la sede del Partido Popular en Catalunya
por parte de la CUP.

-

Que ellos no son partidarios de ninguna dictadura, ni de franquismo ni de
II República.

-

Que el PP ha condenado en diversas ocasiones el franquismo de forma
clara y rotunda, lo hicieron en marzo de 2016 en el Parlamento de
Catalunya y lo hicieron también hace pocos meses en este mismo pleno.

-

Que pregunta cuando ha condenado la izquierda el asesinato del
prometedor líder de la oposición José Calvo Sotelo en 1936, asesinato
que muchos consideran el preludio del alzamiento nacional en juliol del
1936.

-

Que 1923, 1934 o 1936 que cree que nada justifica ningún golpe de
estado.
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-

Que el PP ya condenó el golpe de estado del 36 en la Comisión
Constitucional del 20 de noviembre de 2002, cuando tenían mayoría
absoluta en la era de Don José María Aznar, en una moción unánime.

-

Que no le suena que nadie desde la izquierda haya condenado el golpe
de estado de izquierdas de 1934 ausipiciado por el Partido Socialista .

-

Que ya que les gusta la memoria histórica, y hablando del PSOE, quiere
recordar las palabras de su fundador, Pablo Iglesias a Antonio Maura en
el Congreso, para evitar que Maura llegue al poder hay que llegar hasta
el atentado personal.

-

Que en próximas fechas saldrá publicado un libro, escrito por dos
historiadores, titulado "Fraude y violencia en las elecciones de 1936", en
él se demuestra que el Frente Popular llegó al poder por un fraude
masivo otorgando 50 escaños de forma fraudulenta, siendo la
Confederación Española de Derechas Autónomas quien ganó las
elecciones españolas por más de 700.000 votos.

En aquests moments, una persona del públic interromp el ple a crits i
l’alcalde li diu que tot el que diu és mentida i que si no deixa de parlar el
farà desallotjar de la sala de plens.
Antoni Vélez (ERC) manifesta:
-

Que ells que es consideren continuadors dels que van lluitar per la II
República estan d’acord amb aquesta moció.

-

Que el concepte central del republicanisme era que la vida política
s’havia de centrar en el ciutadà i per això els companys d’ICV-EUiA, els
animen que s’il.lusionin tant amb la República dels anys 30 com en la
futura República catalana que estan construint ara mateix i que estan
segurs que si els ajuden aconseguiran que aquesta imminent república
catalana tingui una constitució que estigui escrita en lletres vermelles.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que creuen que aquesta forma d’enfocar la memòria històrica acaba fent
un flac favor a la història amb majúscules, ja que quan el debat històric
comença a trufar-se d’adjectius normalment és perquè està perdent
l’objectivitat i, per tant, deixa de ser història, deixa de ser una ciència i
acaba sent un relat que es construeix amb uns determinats objectius.
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Que creuen que l’Ajuntament, que és la casa de tots, ha de ser un espai
neutral i, per tant, no és el lloc adequat per fer aquest tipus
d’exhibicions, per tant, el primer punt hi estan en contra. Que el tercer i
quart creuen que van en
la línia de posar la història al servei
d’interessos partidistes.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Punt 1
Vots a favor: setze (16) – PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: cinc (5) – C’S (3) i PP (2)
Punt 2
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
Punts 3 i 4
Vots a favor: setze (16) – PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: tres (3) - C’s
Vots en contra: dos (2) – PP
5. Moció d’ERC i MES per la creació d’un pre-consell de barri per a
Sant Adrià Nord
"Els grups municipals proposants han cregut sempre en la necessitat de
crear, ampliar i estendre els consells participatius del municipi al major
nombre d’entitats, associacions, ciutadans i ciutadanes per ampliar el dret
dels veïns i veïnes de tot el municipi a participar de la vida política, de
manera similar com s’ha fet al barri del Besòs o el pre-consell de barri
constituït a Sant Joan Baptista.
L’aposta pels consells de barri hauria de ser una prioritat en la participació
ciutadana d’aquest Ajuntament, amb la voluntat de representar
l’homogeneïtzació de drets per a tots els veïns i veïnes, i s’hauria de
preveure la possibilitat a futur de la creació de nous consells que donessin
resposta al creixement de la ciutat o simplement desplegar-los a tots els
barris de la ciutat i acabar amb els greuges comparatius.
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Atès que a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya vigent, en el seu article 8.2. i
en l’article 29.1 diu: “Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en
condicions d'igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o
bé per mitjà de representants, en els supòsits i en els termes que
estableixen aquest Estatut i les lleis.” I en l’article 43.1: “Els poders públics
han de promoure la participació social en l'elaboració, la prestació i
l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i
associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple
respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.”
Atès que els ajuntaments tenen l’obligació i el deure de facilitar i potenciar
la participació ciutadana, i els i les ciutadanes tenen el dret a exercir-la per
aconseguir una democràcia socialment avançada.
Atès que últimament ha calgut la participació de ciutadanes i ciutadans en la
presa de decisions importants, com per exemple, el procés participatiu que
s’ha endegat arran de la situació generada a l’entorn de la conversió en
zona de vianants en caps de setmana dels voltants del Mercat municipal.
Aquesta situació pot servir com a experiència prèvia i com a base per a la
constitució del pre-consell de barri.
Per aquests motius, els grups municipals d’ERC i MES proposen al Ple de
l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS
1. Constituir el pre-consell de barri de Sant Adrià Nord, en un període no
superior a 6 mesos.
2. Convocar i fomentar la participació en els dos consells existents.
3. Editar un díptic informatiu, en el format que es consideri oportú, que
expliqui què són els consells, de cada barri on pertany, qui els formen i
de la importància de participar-hi i fer-ne difusió, fent-ho arribar al major
nombre possible de ciutadans i ciutadanes, i amb la connivència de les
entitats, associacions i partits polítics que hi són representats.
4. Publicitar en les agendes de l’Ajuntament la celebració de les sessions
dels consells de barri.
5. Publicitar en els mitjans de comunicació municipals la convocatòria dels
consells de barri.
6. Estudiar com informar i fer arribar a totes les llars, entitats i associacions
l’existència dels consells de barri, de la seva operativa i els seus
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objectius. Fer una crida a participar-hi activament i explicar on podran
assabentar-se de les properes convocatòries.
7. Revisar i actualitzar, si s’escau, la base de dades d’entitats i associacions
per tal de fer arribar la convocatòria dels consells tant als membres que
hi són representats com a les entitats que representen.
8. Canalitzar públicament la informació sorgida tan de les sessions dels
consells de barri com dels grups de treball (actes, acords, convocatòries,
calendari d’execució dels compromisos...) a través d’un enllaç directe a
la plana web de l’Ajuntament per a cada consell.
9. Informar a les comissions pertinents tant de les convocatòries dels
consells de barri, com dels resultats d’aquests, així com de totes les
decisions que es prenguin en el marc dels consells de barri.
10. Publicitar els presents acords i informar totes les entitats del Registre
d’Entitats de la ciutat."
Defensa la moció Rubèn Arenas (ERC) i manifesta:
-

Que és veritat que els consells no acaben de funcionar del tot, que per
uns és perquè l’Associació de Veïns no hi vol participar o no vol que acabi
funcionant i per altres perquè no hi ha prou gent o perquè és la mateixa
gent de sempre, que aquests arguments li van semblar vagues però són
els que s’esgrimeixen per dir que els consells de barri no acaben de
funcionar.

-

Que Sant Adrià és una ciutat amb una voluntat generosament gran, però
amb una concreció de resultats increïblement petits, que ells s’hi
refereixen de manera planera dient que manca "carinyo", aquella
voluntat d’excel.lir, de fer les coses molt bé, de no conformar-se amb
l’aprovat, que ho han explicat al Viure i en altres plens i ara es troben
aquí igual.

-

Que ja sap que l’equip de govern té moltes adversitats i problemàtiques
en estar en minoria i que tenen molt bona voluntat, però que amb això
no n’hi ha prou, els cal projecte i els cal valentia per defensar-lo.

-

Que per això ambicionen una ciutat amb un consell a cada barri perquè
així s’han compromès en els seus programes i al fet que no acabin
funcionant no els farà renunciar al seu objectiu, que cal que hi
persisteixin, que està clar que les mateixes maneres d’actuar els
portaran als mateixos resultats, que si volen uns resultats diferents
caldrà maneres diferents d’abordar-no.
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-

Que, malgrat tot, han incorporat un acord a la moció per tal de tornar a
convocar i revitalitzar els consells ja existents, que com qualsevol eina
cal que aboquin esforços no només econòmics sinó implicació per part de
l’administració, de comunicació d’empoderament de la ciutadania.

-

Que ningú va dir que fos fàcil, però que no renunciaran a defensar la
participació activa del ciutadà en la política municipal.

-

Que n’hi ha que els han dit que això s’ha de debatre en el marc d’un nou
reglament de participació ciutadana, moció aprovada en el darrer ple,
que li sembla una bona idea, però que tots saben que el calaix són plens
de mocions pendents d’execució i no poden posposar sine die una decisió
a l’espera d’un nou marc en el qual encara no li han posat data ni
calendari i que no saben quin caire tindrà.

-

Que seria irresponsable per la seva part deixar de reclamar el que els
sembla una millora per a la ciutat a l’espera d’una altra eina que no
saben quan en podran disposar.

-

Que està segur que l’Ajuntament i aquest equip de govern tenen bona
voluntat i que vol confiar en què existeix la determinació i la capacitat
per tirar endavant el projecte, que no renunciaran a continuar creant
consells, perquè tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià puguin, en
igualtat, decidir sobre aquells temes que els afecten de manera
particular en el seu barri.

-

Que ara tenen una magnífica oportunitat amb el procés participatiu que
hi ha a sobre per decidir com volen els ciutadans que sigui la mobilitat de
l’av. Catalunya, per enganxar el veïns i involucrar-los en les decisions
que en el futur han de prendre per fer del seu barri un de millor per
viure.

Josefa López (regidora no adscrita) diu:
-

Que vol agrair que s’hagi inclòs la seva esmena de fomentar i convocar
els altres consells existents.

-

Que aquesta moció dona peu per convocar i fomentar la participació de
tots els consells.

-

Que els processos participatius i consultius en què els protagonistes són
entitats i ciutadans que els transmeten la realitat dels barris, per
exemple, el Besòs que es va fer un bon treball, que va començar amb
molta força, bones propostes i seguiment de temes, però al final a poc a
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poc va anar perdent protagonisme fins a desaparèixer, i que també és
preocupant el preconsell del barri de Sant Joan Baptista, amb una bona
acceptació en els seus inicis, però la poca continuïtat i, fins i tot,
resultats no solucionats de peticions fetes en diferents meses des del
passat octubre que es va realitzar la mesa de seguiment de civisme no
se n’ha convocat cap altra, així que és impossible que els components
d’aquest consell hi creguin, que cal fer un bon seguiment no pot haver
deixadesa per part de l’Administració, s’ha de garantir la continuïtat,
crear tants consells com barris, així que si ara és necessària la creació
d’un preconsell a Sant Adrià Nord hi està d’acord, però que des de
l’equip de govern hi ha d’haver voluntat política i posar en marxa un
cronograma amb les diferents meses i espais per al 2017.
-

Que espera que aquesta moció sigui una oportunitat per treballar amb la
mateixa il.lusió que es van fer en la seva creació.

Xavier Soley (PdeCAT) diu que tots els barris de Sant Adrià, a la llarga, han
de poder tenir el seu consell de barri, i que cal pensar a dotar-los de
contingut, que puguin ser un element eficaç per canalitzar la participació
dels ciutadans i de les entitats, que tots hi participin i que no es converteixi
més amb un apèndix de l’Administració, i que després la desnaturalització
que això suposi faci que hi hagi un pèrdua d’interès.
Andreu Marín (PP) diu que ja li sembla bé obrir vies de participació amb la
ciutadania i amb les entitats, però vist en perspectiva com han funcionat
alguns consells de barri en el passat s’abstindran.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu que quan es facin els preconsells
s’haurien de poder evitar els professionals de la participació, perquè, a
vegades, hi ha hagut consells o preconsells que no han arribat a bon port
perquè hi ha gent que acaba segrestant-ne els debats. Que al consell del
barri del Besòs hi va arribar gent jove tenia expectatives en tecnologies de
la comunicació, però que van desaparèixer perquè es focalitza en temes
molt contrets, per tant, han de fer consells amb la participació però han de
buscar la millor metodologia que permeti que gent jove i amb idees noves
puguin participar-hi.
Marc Alloza (SAEc) manifesta:
-

Que els consells de barri són l’assignatura pendent de la legislatura
anterior.
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Que és important que s’instaurin a cada barri i que una de les claus que
podrien fer que aquests consells funcionessin millor seria que a què
internament es treballi amb més col.laboració interdepartamental dins
del mateix Ajuntament, que saben que s’estan fent tasques en aquest
sentit, però encara es detecta que hi ha massa verticalitat a l’hora de
solucionar problemes, ja que cada barri és com un petit municipi, on
sorgeixen problemes de tota mena.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que ells el mes passat van presentar una moció perquè es desenvolupi la
normativa de participació, que creuen que és necessari fer una reflexió
sobre els nivells de participació.

-

Que el concepte de consell de barri, tal i com està plantejat, els sembla
que està molt allunyat de ser un organisme de participació adequat,
perquè no garanteix o no té perquè ser representatiu del sentit dels
veïns del barri, entre d’altres coses, els representants de consell de barri
no els escullen els veïns i es produeixen fenòmens com els professionals
de la participació que a vegades poden acabar segrestant aquests eines
de participació, a més, vist el seu caràcter relativament permanent
creuen que quan es tracten temes concrets poden provocar una major
mobilització ciutadana, ja que quan hi ha temes que afecten als veïns és
quan es produeix un major interès a participar i quan hi pot haver més
diferències i és més important el sentir del majoritari del barri, en aquest
sentit, moltes d’aquestes persones que en un moment donat poden estar
interessades a participar es troben amb una estructura que ja està
creada i a la qual no tenen accés ni veu.

-

Que, pel que fa a les associacions de veïns, tots són conscients que la
crisi que han viscut en els últims anys són un model de participació, que
cada cop les associacions de veïns tenen menys associats i, per tant, són
menys representatives, que creuen que s’han de buscar urgentment
altres vies per potenciar la participació i aconseguir que aquestes vies
permetin que hi hagi una representativitat dels veïns autèntica.

-

Que creuen que no és la manera més adequada de donar veu als veïns.

L’alcalde diu:
-

Que hi estan d’acord. Que el que s’ha fet és agafar un model i utilitzar-lo
com fan en altres llocs, on hi són representades les associacions, les
institucions, les administracions, ciutadans per sorteig, etc. i que creu
que s’ha de fer una reflexió de com hi pot participar la gent en directe.
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Que pren el compromís de reactivar el preconsell de Sant Joan Baptista.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que, en nom d’ERC, agraeix totes les aportacions que han fet, ja que
han estat força positives per reflexionar de com tirar endavant coses,
perquè sempre són millorables i que no sempre s’ha de seguir el mateix
model.

-

Que els models que hi ha implantats a la ciutat són dos models diferents,
perquè els barris no són iguals, cada barri és singular, cada veïnatge,
cada comunitat de veïns són diferents, que els problemes que tenia el
Besòs no són els mateixos que els de Sant Joan Baptista.

-

Que creu que és bo tenir aquests espais on els veïns tinguin l’oportunitat
d’explicar-se, de participar conjuntament sobre allò que els afecta en el
dia dia.

-

Que també és molt positiu que els veïns sàpiguen fins on pot arribar
l’administració, perquè a vegades no tot és competència municipal, a
vegades hi intervenen altres administracions, per tant, els processos són
molt més lents, no es pot resoldre com un potser voldria, etc.

-

Que també hi ha limitacions, la legislació, recursos disponibles, les
competències d’altres administracions, calendaris de treball, que en tot
no es pot participar, perquè tot no ho poden fer ells ni l’administració i
els veïns.

-

Que un preconsell es fa perquè tots s’hi habituïn, perquè cal fer
l’aprenentatge mutu, el de l’administració i el dels veïns.

-

Que quan tots els barris estiguin constituïts com a consells, el pas final
serà el de consell de ciutat.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – ERC (2), MES (1), PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA
(2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
7. Moció de PDeCAT, PSC, C’s, MES i Josefa López, regidora no
adscrita, per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el traspàs de la
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carretera Nacional II i de la gestió de la superfície de la via en el
tram dels ponts sobre el riu Besos i la Ronda Litoral
En aquests moments, membres de la Plataforma Stop-Crematori, que es
troben a la sala de plens, interrompen la sessió amb xiulets i diuen que
volen intervenir i fer un comunicat.
L’alcalde els diu que no ho poden fer perquè no hi ha cap punt a l’ordre del
dia per tractar aquest tema.
Malgrat les paraules de l’alcalde, la representant de la Plataforma llegeix el
comunicat.
Després d’un intercanvi de paraules, l’alcalde es compromet a convocar-los,
en un termini de dues setmanes, a la Taula de seguiment i a lliurar-los
l’informe extern que demanen.
"El pont de la carretera Nacional II sobre el riu Besòs té els seus orígens el
1885. El pont enllaçava amb l’antiga carretera de Mataró i posteriorment la
carretera nacional II. L’antic pont sofrí els bombardeigs durant la guerra i les
besossades del riu Besòs. La darrera reconstrucció de l’actual data de l’any
1944. No només ha servit pel pas de vehicles, sinó que, des de principis del
S XX fins a mitjans dels anys 60, hi circularen diverses línies de tramvia que
comunicaven el centre de Barcelona amb Badalona.
Actualment, la Generalitat de Catalunya és el titular d’aquest tram de la
carretera nacional II, així com també de les diverses infraestructures
existents. D’una banda, l’antic pont sobre el riu Besòs i els tres ponts
construïts sobre la Ronda Litoral (dos en la banda muntanya i de circulació
direcció carrer Guipúscoa de Barcelona i un en la banda mar i de circulació
direcció Av. Pi i Margall i Badalona).
El desenvolupament i creixement urbà de la ciutat de Sant Adrià de Besòs
en els darrers anys han convertit el pont de la carretera en un eix viari que
necessita una important transformació. El pont estava dissenyat pensat
únicament pels vehicles, amb un dimensionament excessiu de tres carrils
per banda, ignorant les necessitats del pas de vianants i ciclistes.
En aquest sentit, és del tot necessari millorar la connexió per a vianants i
pels ciclistes d’ambdós marges del riu, des de l’avinguda Pi i Margall, entre
els barris de Sant Adrià Nord i els barris de Montsolís i Trajana. D’una
banda, reduint els carrils per a la circulació de vehicles, ampliant les voreres
per vianants i de l’altra, fent possible l’extensió de la xarxa de carril bici al
seu pas per Sant Adrià de Besòs i que ha d’enllaçar Barcelona amb el Parc
Fluvial del riu Besòs i el terme de Badalona.
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Des de la passada legislatura, aquest Ajuntament ha estat fent gestions
informals per tal de fer possible cercar solucions per a l’arranjament del
pont, sense que això suposi haver d’assumir la titularitat, el manteniment i
conservació (amb un cost indeterminat) d’aquestes infraestructures que
donen servei no només a la ciutat, sinó a Badalona i diverses poblacions
veïnes del Maresme.
Per aquest motiu, es proposa al Departament de Territori i Sostenibilitat que
cerqui la fórmula jurídica adient per tal de traspassar a l’Ajuntament de Sant
Adrià la gestió de la superfície de la via (calçada, voreres, elements
d’enllumenat ...), mantenint la titularitat de la infraestructura dels ponts i la
seva conservació a la Generalitat de Catalunya.
Amb la gestió de la superfície de la via, aquest Ajuntament podrà conveniar
amb l’AMB o amb la Diputació la col.laboració necessària per a la
transformació d’aquest tram viari
Per tots aquests motius, els grups municipals de Convergència i Unió
(actualment PdeCAT), PSC, C’s, MES i Josefa López, regidora no adscrita,
proposen al Ple de l’Ajuntament que s’adopti els següents
ACORDS:
1. Sol.licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat, actualment titular
de la carretera Nacional II, que cerqui la fórmula jurídica adient per tal
de traspassar a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs la gestió de la
superfície de la carretera Nacional II en el terme de Sant Adrià, entre el
carrer Guipúscoa de Barcelona i l’avinguda de Pi i Margall amb el límit de
Badalona, mantenint la titularitat de la infraestructura dels ponts de la
carretera Nacional II i dels ponts que creuen la Ronda Litoral i la seva
conservació.
2. Facilitar a l’organisme titular de la via el suport tècnic i col.laboració
necessària per fer possible aquest traspàs de gestió de la superfície de la
via.
3. Informar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Consorci del Besòs i a la
Diputació de Barcelona d’aquests acords, amb l’objectiu de sol.licitar la
seva col.laboració, per fer possible la transformació d’aquesta via
circulatòria en aquest tram, reduint els carris per a la circulació de
vehicles, ampliant les voreres per a vianants i estenent la xarxa de carril
bici al seu pas per a Sant Adirà de Besòs, per enllaçar Barcelona amb el
Parc Fluvial del riu Besòs i el municipi de Badalona."
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Defensa la moció Xavier Soley (PDeCAT) i manifesta:
-

Que el pont de la N-II és una infraestructura que ha perdut la
funcionalitat que en el seu moment tenia, ha passat de ser una carretera
a un eix viari de ciutat en què ha de comunicar, i comunica malament,
els dos marges del riu i els dos barris que hi ha als marges del riu.

-

Que per poder fer possible aquesta transformació absolutament
necessària al 2017 d’una infraestructura pensada en clau de principis del
segle XX els fa falta poder gestionar què volen.

-

Que el que reclamen des de fa temps és convertir aquest eix en una
infraestructura que sigui amable per als ciutadans, perquè puguin
travessar, conduir d’un costat a l’altre dels barris i també fer possible
poder entrelligar la xarxa de carrils bici que queda interrompuda en
aquest eix entre Barcelona, el Parc Fluvial del riu Besòs i Badalona, i els
municipis del Maresme.

-

Que per fer aquest traspàs de la competència a l’Ajuntament cal fer
gestions amb la Generalitat, amb la Direcció General de Carreteres, però
que no volen un traspàs que generi un problema afegit important per a
la ciutat com seria poder traspassar la titularitat dels ponts que no saben
en quin estat de conservació es poden trobar i que poden suposar a la
llarga una important despesa difícilment assumible amb un pressupost
com el que té la ciutat.

-

Que el que plantegen és una fórmula
de la Generalitat s’està estudiant,
d’aquest pont i mantenir a càrrec de
infraestructura, i així s’alliberaria la
despesa.

-

Que si això és possible faran realitat un nou eix per a la ciutat per poder
transformar aquesta via i que sigui útil, apte, amable per als ciutadans i
per als ciclistes.

jurídica que li consta que per part
que és traspassar la superfície
la Generalitat la conservació de la
ciutat de fer-se càrrec d’aquesta

S’aprova per unanimitat.
TERRITORI
8. Donar compte de la Sentència núm. 47/2017 del Jutjat del
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, la qual desestima
el recurs contenciós administratiu interposat per Innovaciones
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Calem, SL, contra la sanció administrativa per sorolls produïts
l'estiu del 2014
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la Sentència núm. 47/2017 del
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, la qual desestima el
recurs contenciós administratiu interposat per Innovaciones Calem, SL, contra la
sanció administrativa per sorolls produïts l'estiu del 2014.

HISENDA I RECURSOS GENERALS
9. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques dels marcs pressupostaris per als
exercicis 2018-2020
A continuació, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques dels marcs pressupostaris per als
exercicis 2018-2020.
Els punts 10, 11 i 12 es debaten conjuntament.
Jesús A. García (PP) diu que vol saber si algun dels regidors és representant
o membre de la Junta de l’Ateneu s’hauria d’abstenir en la votació.
10. Dictamen relatiu a la bonificació de l’IBI a l’Ateneu Adrianenc
"Vista la instància presentada per ARCADI AUGÉ, actuant en nom de
l'ATENEU ADRIANENC en data de 4 de gener de 2017, en la qual es sol·licita
l'aplicació de la bonificació del 95% de la quota integra de l'Impost sobre
Bens Immobles, al tractar-se d'un be declarat pel Ple de l'Ajuntament com a
be cultural d'interès local, destinat a la seu social i a les activitats pròpies
d'una entitat sense ànim de lucre, respecte de la finca següent:
CL ANDREU VIDAL, 0007 T OD OS
Ref. cadastral 4472504-DF3847A-0001-PK
Nº. fix 67663440
Atès que, l'apartat 7 de l'article 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre Bens Immobles preveu la concessió d'una bonificació de fins
al 95% de la quota íntegra de l'esmentat Impost, dels bens immobles que
hagin estat declarats pel Ple com a Bens culturals d'interès local i que
estiguin destinats a seu social i a les activitats pròpies de les entitats sense
ànim de lucre i que siguin declarats d'especial interès o utilitat municipal pel
Ple de l'Ajuntament.
Atès que per part de la interessada s'indica que l'Ateneu Adrianenc es una
entitat de caràcter cultural al servei de la societat adrianenca, tal i com
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s’estableix en el Conveni signat amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs al
posar a disposició d’aquest els locals de l’Ateneu per dur a terme actes
socioculturals i lúdics, com conferències, exposicions, balls, funcions de
teatre, cine-fòrum, etc.,
Atès que l'apartat 7 de l'art 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre Bens Immobles exigeix l'acord sobre declaració d'especial interès o
utilitat municipal, a adoptar pel Ple de la Corporació per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
Es proposa al l'adopció del següents
ACORDS:
1. Aprovar que l'activitat cultural i les instal·lacions de l'ATENEU
ADRIANENC de CL ANDREU VIDAL, 0007 TODOS (UTM 4472504
DF3847A 0001 PK) propietat de l'esmentada entitat sense ànim de lucre,
reuneixen els requisits exigits a l'apartat 7 de l'article 10 de la
Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre béns Immobles per
declarar-les d'especial interès o utilitat municipal i, en conseqüència,
l'atorgament de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost
per a l'exercici 2017.
2. Notificar aquest acord a l'entitat interessada ATENEU ADRIANENC."
11. Dictamen relatiu a la bonificació de l’IBI a FESMES XXI, SL
"Vista la instància presentada per JORDI HOMS ALBARRAN, actuant com a
administrador únic de la societat FESMES XXI SL en data de 13 de febrer de
2017, en la qual es sol·licita l'aplicació de la bonificació del 95% de la quota
integra de l'Impost esmentat, al tractar-se d'un be de titularitat municipal
destinat a a activitat pròpia d'instal·lació esportiva, respecte de la finca
següent:
RD SANT RAMON DE PENYAFORT, 0024 T OD OS
Ref. cadastral 4561506-DF3846B-0001-EP
Nº. fix 91261658
Atès que, l'apartat 6 de l'article 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre Bens Immobles preveu la concessió d'una bonificació de fins
al 95% de la quota íntegra de l'esmentat Impost, dels bens immobles de
propietat municipal destinats a activitats pròpies de instal·lacions esportives,
entre d'altres, que siguin declarats d'especial interès o utilitat municipal pel
Ple de l'Ajuntament.
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Atès que per part de la interessada s'indica que es tracta d'una entitat
oberta a tothom, compromesa socialment i que fomenta la pràctica
esportiva des d'un plantejament socialment inclusiu com a mitja de formació
i millora de la qualitat de vida, estenent els seus beneficis a tantes persones
i col·lectius con sigui possible; la convivència, el respecte, la solidaritat, la
tolerància, la companyonia, el joc net, l'esperit d'equip, amb activitats
constants de compromís amb el barri i l'entorn, reforçant les accions
solidàries destinades a les persones mes desfavorides, amb porc recursos
econòmics i/o amb risc d'exclusió social, el lleure familiar, facilitant la seva
participació, incidint especialment en la formació personal i esportiva. A més
es una entitat que col·labora amb d'altres que nodreixen el teixit social,
cultural i esportiu de l'entorn, facilitant l'accés a les activitats i serveis que
ofereix el CEM BESÒS per posar-se en forma i cuidar la salut.
Atès que l'apartat 6 de l'art 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre Bens Immobles exigeix l'acord sobre declaració d'especial interès o
utilitat municipal, a adoptar pel Ple de la Corporació per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
Es proposa al l'adopció del següents
ACORDS:
1. Aprovar que les instal·lacions del Poliesportiu Besós de RD SANT RAMON
DE PENYAFORT 24 (UTM 4561506 DF3846B 0001 EP) de propietat
municipal, i que la empresa FESMES XXI, SL es la concessionària de
l'explotació, reuneixen els requisits exigits a l'apartat 6 de l'article 10 de
la Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre béns Immobles per
declarar-les d'especial interès o utilitat municipal i, en conseqüència,
l'atorgament de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost
per a l'exercici 2017.
2. Notificar aquest acord a la societat interessada FESMES XXI, SL."
12. Dictamen relatiu a la bonificació de l’IBI a la UPC
En data de 26 de gener de 2017, la Sra. OLGA LANAU RAMI, actuant com a
gerent de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC), va
presentar una instància en la qual es sol·licitava l'aplicació de la bonificació
del 95% de la quota íntegra de l'Impost de Béns Immobles, per a tots els
immobles que són de titularitat de la UPC a Sant Adrià de Besòs.
Posteriorment, en data 2 de febrer de 2017 l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs va requerir a la UPC que aportés la documentació d'acord amb el que
disposa l'article 8 de l'ordenança fiscal núm. 2, en el qual el subjecte passiu
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ha d'acreditar la concurrència de les circumstàncies que permeten la
concessió de la bonificació.
L’1 de març de 2017, la Sra. OLGA LANAU RAMI, va presentar la
documentació requerida respecte a les finques següents, sobre les quals la
UPC té la titularitat del dret real de superfície:
RD SANT RAMON DE PENYAFORT 261-269 EDIFICI A
Ref. cadastral: 5253114DF3855A0001ZA
RD SANT RAMON DE PENYAFORT 261-269 EDIFICI C
Ref. cadastral: 5253116DF3855A0001HA
RD SANT RAMON DE PENYAFORT 261-269 EDIFICI I
Ref. cadastral: 5253111DF3855A0001JA
Atès que la resta de finques sobre les quals la UPC té la titularitat del dret
de superfície en el municipi de Sant Adrià de Besòs, són solars i no
s’acredita que s’hi desenvolupin activitats pròpies d’organismes públics
d'investigació i d'ensenyament universitari, essent les finques següents:
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

cadastral:
cadastral:
cadastral:
cadastral:
cadastral:

5253112DF3855A0001EA (Finca J)
5253113DF3855A0001SA (Finca K)
5253115DF3855A0001UA (Finca B)
5253117DF3855A0001WA (Finca D1)
5253118DF3855A0001AA (Finca D2)

En aplicació de l'article 74.2 bis del RDL 2/2004 que aprova el text refós de
la Llei d’Hisendes Locals, els béns immobles dels quals siguin subjectes
passius de l'impost els organismes públics d'investigació i els d'ensenyament
universitari, podran gaudir de fins a un 95% de bonificació a la quota
municipal de l’IBI, i segons l’establert a l’apartat 8 de l’art. 10 de
l’Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.
El mateix apartat 8 de l'art. 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre Béns Immobles, afegeix que s’exigeix la prèvia sol·licitud del subjecte
passiu de l’esmentada bonificació, i que sigui acordada pel Ple de la
Corporació pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
En base a l’exposat, es proposa l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar que les finques següents, RD SANT RAMON DE PENYAFORT 261269 EDIFICI A (Ref. cadastral: 5253114DF3855A0001Z), RD SANT
RAMON DE PENYAFORT 261-269 EDIFICI C (Ref. cadastral:
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5253116DF3855A0001HA), RD SANT RAMON DE PENYAFORT 261-269
EDIFICI I (Ref. cadastral: 5253111DF3855A0001JA), que són propietat
del CONSORCI DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI DEL BESÒS i sobre les
quals la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA té la titularitat del
dret real de superfície, reuneixen els requisits exigits a l'apartat 8 de
l'article 10 de la Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns
Immobles, i en conseqüència, l'atorgament de la bonificació del 95% de
la quota íntegra de l'Impost per a l'exercici 2017.
2. Desestimar l'atorgament de la bonificació del 95% de la quota
l'Impost per a l'exercici 2017, per a la resta de finques: Ref.
5253112DF3855A0001EA
(Finca
J),
Ref.
5253113DF3855A0001SA
(Finca
K),
Ref.
5253115DF3855A0001UA
(Finca
B),
Ref.
5253117DF3855A0001WA
(Finca
D1),
Ref.
5253118DF3855A0001AA (Finca D2).

íntegra de
cadastral:
cadastral:
cadastral:
cadastral:
cadastral:

3. Notificar aquest acord a la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA."
Defensa els dictàmens Pedro Rivero (PSC).
Josefa López (regidora no adscrita) diu que ja que es paga l’IBI a l’Ateneu i
a Fesmes hi podria haver una contraprestació per als ciutadans, per
exemple, rebaixar les quotes per ser de Sant Adrià. Que en el cas de la
Universitat també els ciutadans haurien de rebre una contraprestació,
perquè estaria bé per als joves de Sant Adrià que tinguessin una rebaixa en
la matrícula.
Jesús A. García (PP) diu:
-

Que, sobre el Ateneu la bonificación de 94,50 €, a muchos ciudadanos
les gustaría poder pagar esa cantidad, y que hay que tener en cuenta
que el Ateneu explota un bar que supone que le dará suficientes ingresos
para poder hacer frente a un nivel algo más alto, que no quiere decir que
no se les bonifique, pero que es excesivo bonificarles con el 95%.

-

Que, en cuanto a Fesmes, lo que a todos les encantaría es que el
concesionario igual que el equipamiento tenga suficiente solvencia
económica como para que pueda hacer frente a los IBI de la cuantía que
sea sin ningún problema por los ingresos que generan esos
polideportivos, pero que entienden la situación en la que está Fesmes
por la mala gestión que se ha estado llevando que ahora intenta salir a
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flote y que se encuentra bajo un convenio concursal y por tanto si les
apretaran más entiende que ahora haya que renunciar a cobrarles el IBI.
-

Que, en cuanto a la UPC, es una universidad pública y la realidad es que
no tenía dinero para poder haber hecho frente a la inversión que han
hecho en Sant Adrià y las que le quedan por hacer y ha tenido que
recurrir a través de un consorcio interuniversitario de varias
administraciones que han ido poniendo dinero para poder construir todos
los edificios, que cree que esto es muy positivo para la ciudad y ojalá
pudiera tener una solvencia económica para que pudiera hacer frente a
estas modificaciones o que al menos se les pueda ir reduciendo la
bonificación y puedan servir de ingresos al Ayuntamiento puesto que al
final los ayuntamientos poca fuente de ingresos tienen salvo los IBI.

Joan Belda (SAeC) diu que no tenen cap tipus d’informació sobre l’informe
de la Sindicatura de Comptes que va aparèixer fa 6 mesos en què es diu
que en la construcció de la UPC es va vulnerar la normativa en matèria de
contractació pública i, a través d’Infraestructures.cat, va haver-hi
contraprestacions del 6% en l’import d’adjudicació d’obra, per això haurien
de veure què ha passat amb tot això.
L’alcalde li respon que que obres de la UPC ni l’Ajuntament ni el Consorci hi
han tingut res a veure, que l’adjudicació el va fer Infraestructures.cat.
S’aproven els dictàmens per majoria absoluta amb el resultat següent:
10. ATENEU
Vots a favor: divuit (18) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2), PDeCAT (1)
Abstencions: una (1) – Josefa López, regidora no adscrita
Vots en contra: dos (2) - PP
11. FESMES
Vots a favor: vint (20) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1),
ERC (2), PP (2) i PDeCAT (1)
Abstencions: una (1) – Josefa López, regidora no adscrita
12. UPC
Vots a favor: vint (20) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1),
ERC (2), PP (2) i PDeCAT (1)
Abstencions: una (1) – Josefa López, regidora no adscrita
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13. Dictamen relatiu a la recuperació d’ofici de la parcel·la del carrer
de les Estrelles, s/n
"S’ha tramitat en aquest Ajuntament expedient de recuperació d’ofici del bé
immoble de servei públic, de titularitat municipal, ubicat al carrer Estrelles
s/n del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs, en el que s’ha acreditat la
possessió municipal del bé fins al dia 17 de gener de 2017, moment en
què, segons resulta del Comunicat emès per la Policia Local, es va detectar
que l’immoble estava ocupat sense cap títol legitimador per un total de 15
persones, que en retenen la possessió en aquests moments, havent-se
negat a restituir la possessió a l’Ajuntament després de fer-li palès
verbalment la seva manca de títol possessori
S’ha donat audiència als interessats, que no han acreditat cap títol
legitimador de la seva possessió, no havent presentat cap al·legació al
respecte.
El Centre Cultural Gitano, com a ocupant legítim del local que es troba en
aquesta finca, i el Sr. Basilio Perona Cortés van presentar escrits
d'al·legacions o consideracions diverses vist que podien ser interessats en
l'expedient. Les consideracions presentades pel Centre Cultural Gitano no
responen a l'objecte d'aquest expedient, doncs els aspectes que en ell
s'esmenten no responen en cap cas a la finalitat que es pretén aconseguir.
El cap de Serveis Generals, en informe de data
proposa que l'òrgan competent resti assabentat de
escrit i comuniqui a l'interessat que en cap cas es
llicència i que les manifestacions que efectua res
procediment que s'està tramitant.

10 de març de 2017,
la interposició d'aquest
posa en dubte la seva
tenen a veure amb el

L’Ajuntament gaudeix de la potestat de recuperació d’ofici dels seus béns,
d’acord amb els articles 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del
règim local, i 8.1.e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La competència per a adoptar el present acord correspon al Ple municipal,
d’acord amb l’article 229 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents:
ACORDS:
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1. Disposar la recuperació d’ofici del bé immoble de servei públic, de
titularitat municipal, ubicat al carrer Estrelles s/n del barri de la Mina de
Sant Adrià de Besòs, en el que s’ha acreditat la possessió municipal del
bé fins al dia 17 de gener de 2017, moment en què, segons resulta del
Comunicat emès per la Policia Local, es va detectar que l’immoble estava
ocupat sense cap títol legitimador per un total de 15 persones, que en
retenen la possessió en aquests moments, havent-se negat a restituir la
possessió a l’Ajuntament després de fer-li palès verbalment la seva
manca de títol possessori
2. Ordenar als esmentats ocupants, la identificació dels quals consta en
l'expedient, que en el termini de deu dies naturals des de que li sigui
notificat aquest acord, cessin en la seva actuació d’ocupació de
l’esmentat immoble i que el deixin a la lliure disposició de l’Ajuntament.
3. Disposar que, en cas de que no donin compliment a l’ordre continguda al
paràgraf precedent, es procedeixi per part dels serveis municipals a la
recuperació de la possessió de l’immoble, utilitzant els mitjans d’execució
forçosa legalment procedents, i sol·licitant si és precís l’auxili de la força
pública.
4. Restar assabentat de l'escrit presentat pel Centre Cultural Gitano i
comunicar a aquest interessat que el seu escrit no és coherent amb la
tramitació d'aquest expedient doncs aquesta recuperació d'ofici es du a
terme sens perjudici de la legítima ocupació del local que es troba ubicat
en aquesta finca per aquesta entitat en virtut de llicència municipal, la
qual no es veu en cap cas afectada.
5. Notificar aquests acords a tots els interessats en l'expedient."
L’alcalde, abans que el regidor defensi el dictamen, manifesta:
-

Que avui s’ha preguntat que hi guanyava dedicant-se a la política. Que
aguanta qualsevol discussió, qualsevol confrontació democràtica de
diversos punts de vista, però el que no aguanta és el que avui han
viscut, una de les actuacions més abjectes que es pot fer en política com
a persona, que és utilitzar la misèria i la pobresa de les persones en
benefici propi i en benefici partidista i que no hi ha dret, que és la cosa
més abjecta que ha vist mai, i que aquell o aquells que hagin muntat
això ja s’ho trobaran, ja sigui en la seva consciència o en la realitat dels
fets, perquè quan un crida l’única cosa que fa és cridar més en aquell
moment, però no vol dir que tingui raó, cridar vol dir mentides,
demagògia i falsedats i, per tant, una actuació com aquesta d’avui ha de
recaure en aquells que ho han muntat, que si els queda alguna cosa de
principis humanistes els caurà sobre la seva consciència, perquè la
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misèria dels altres no és moneda de canvi ni eina per tirar-se en contra
d’un altre, això és miserable, és mesquí, és inhumà.
-

Que demana que escoltin bé les explicacions de Pedro Rivero i de
Filomena Cañete, i, que un cop escoltades, determinin el seu vot amb la
seva consciència.

-

Que si els fa por l’actuació "barriobajera" s’han d’abstenir, si tenen por
que els tractin de racistes.

-

Que demana que es mirin els números que estan publicats i que els ha
repetit del dret i del revés quins són els ajuts socials i a qui estan
destinats.

-

Que els que acaben d’entrar en política agafin això com a exemple d’allò
que mai s’ha de fer mai. Que si volen olorar la política, volen olorar la
humanitat i les persones, el que s’ha viscut avui no ho han de fer mai.

Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Filomena Cañete (PSC) manifesta:
-

Que per a ella dir-li feixista ha estat un insult. Que té 46 anys i que a la
seva vida mai l’han insultat.

-

Que feixista vol dir opressió, autoritarisme i assassinats indiscriminats i
ella no ha fet mai cap d’aquestes coses.

-

Que no entrarà a provocar com s’ha fet aquí. Que no és la manera
d’abordar una situació tan complexa com aquesta. Que avui passa un
punt formal i s’ha de tractar amb responsabilitat i amb coherència.

-

Que fan dues intervencions perquè estan treballant aquest punt des d’un
punt de vista doble. Per una banda, la part formal perquè hi ha hagut
una ocupació, un assentament que està en un espai públic i és il.legal,
que ja saben que això no agrada però és la realitat. Que tenen l’obligació
i la responsabilitat, com a administració com a ajuntament, de recuperar
aquest espai públic, però que això no vol dir que donin l’esquena a la
part social.

-

Que en cap moment se’ls pot titllar d’insensibles, que tots tenen fibra,
ella i tots els seu companys, i possiblement tot el consistori i tots els que
són a la sala, perquè és veritat que és una situació que no és digna. Que
els pregunta si el que volen és que aquestes persones continuïn en una

27.03.2017

33

situació no digna, amb un tema de salut pública. Que dir no a aquest
punt és donar continuïtat a això. Que Serveis Socials no vol això. Que
com a regidora responsable no vol això i l’equip de govern tampoc vol
això, per això no han donat l’esquena. Que han fet una feina paral.lela i
el que tampoc no faran és obligar algú ni forçar situacions.
-

Que tot això va començar amb la identificació al mes de gener, on hi va
anar la Policia i l’enginyer municipal perquè tenien constància que hi
havia una assentament de romanesos amb unes barraques i que tenien
llum, i per això hi va anar l’enginyer municipal per constatar que aquesta
llum no fos perillós per a les persones, 16 persones adultes i van respirar
en saber que no hi havia menors. Que l’informe de l’enginyer diu que no
hi havia perill, però que estava enganxada al Centre Cultural Gitano. Que
això ells no ho han denunciat i és el primer cop que ho diu públicament.

-

Que la Policia Local també va aixecar acta, els van preguntar perquè
eren allà, si tenien autorització d’algú, i l’acta policial diu textualment
que tenien permís del regidor Basilio Perona. Que, davant d’aquests fets,
l’Ajuntament va obrir un període d’al.legacions a tres bandes, una als
romanesos, que se’ls donava l’oportunitat de poder expressar quina era
la seva situació, quines eren les seves necessitats i la situació que
estaven vivint, però no van obtenir cap resposta. Que una segona era fer
un requeriment al regidor Basilio Perona perquè pogués explicar, la seva
resposta va ser que no va donar permís perquè estiguessin allà. Que
també van fer un requeriment al Centre Cultural Gitano perquè expliqués
la situació, ja que es troben en un espai cedit per l’Ajuntament.

-

Que la resposta a aquestes al.legacions no tenien res a veure amb el fet
que se’ls requeria, perquè van interpretar que els estaven requerint que
havien de marxar del Centre Cultural.

-

Que al mes de gener se’ls va oferir la possibilitat d’atenció de Serveis
Socials i la van rebutjar. Que unes setmanes després va arribar una
instància a nom d’una de les persones que viu allà, es van posar en
contacte amb aquesta persona i li van dona dia i hora, 21 de març, i que
aquesta era la tercera vegada que tenien l’oportunitat de venir a Serveis
Socials a explicar què és el que volien, quines eren les seves necessitats
perquè encara no ho sabien,però no van venir. Que, no obstant això,
van deixar missatge al contestador deixant la porta oberta perquè
vinguessin.

-

Que a Comissió Informativa va preguntar a SAeC quina era la seva
proposta perquè l’equip de govern pugui actuar, perquè encara no sabien
quines eren les necessitats que demanaven, que no van saber ben bé
què respondre, que van dir que ja sabien que els recursos del municipis
són difícils, perquè es focalitzava en un tema d’habitatge. Que els va
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explicar que la Comissió d’adjudicació d’habitatges està adjudicant per la
necessitat que tenen i la poca oferta, a compartir pisos, que actualment
tenen una llista d’espera d’urgència de 30 casos. Que la resposta va ser
que si l’Ajuntament no podia que es traslladés a l’àmbit supramunicipal,
Àrea Metropolitana o Generalitat, i això és el que va fer, l’Àrea
Metropolitana no perquè no té competències, però la Generalitat sí. Que
s’hi va posar en contacte demanant directament al secretari d’Afers
Socials ajuda, explicant que la situació els sobrepassava i que era difícil
donar una resposta d’aliments, d’higiene, això era possible, però
d’habitatge era complicat, però que encara no sabien realment què els
volien demanar, que tot això era per la instància rebuda i pel que els
grups municipals els deien, perquè encara no havien tingut un contacte
presencial amb aquestes persones.
-

Que quan ella va enviar un correu als grups municipals arran del debat
que es va generar a la comissió informativa, dient que el 21 aquestes
persones no es van presentar, no obstant això, van deixar el missatge al
contestador i va enviar a tots els regidors i regidores, al cap d’una hora
aproximadament va venir el regidor Basilio Perona amb tres persones
que hi ha allà per demanar dia i hora. Que les va atendre la cap de
Serveis Socials, conjuntament amb la tècnica d’Immigració, 763
persones de les 6.327 que van assistir a Serveis Socials en el 2016 són
d’origen estranger, per la qual cosa no els poden tractar de racistes,
perquè no té cap base ni raó.

-

Que se’ls va donar dia i hora per avui a les 11 h, que el comentari del
regidor va ser: "Ahora lo entiendo", que el que s’ha interpretat és que es
va donar dia i hora avui perquè aquesta tarda anava al Ple, i això és fals,
perquè la cap de Serveis Socials ni sabia que aquesta tarda hi havia Ple.
Que aquest matí els han atès, i que ella estava en una reunió amb la
FAGIC, i que els ha demanat ajuda i els ha demanat que l’acompanyin a
la reunió que té amb la Direcció General d’Acció Social de la Generalitat i
amb el màxim responsable del Programa del Poble Gitano per al dia 5
d’abril, que ha demanat ajuda perquè això els sobrepassa perquè no
tenen recursos per poder abordar un programa bé que pugui donar
resposta a les necessitats que puguin tenir aquestes persones.

-

Que aquest matí s’ha fet aquesta reunió, i el regidor Basilio Perona hi era
present, se’ls ha preguntat què volien, que què els podien oferir, se’ls ha
donat la possibilitat d’anar al programa d’aliments, que al voltant de 400
persones hi ha en aquest programa, i que han dit que no necessitaven
res, se’ls ha ofert anar al menjador social, que tampoc era necessari els
han dit, que també se’ls ha parlat de la possibilitat de treballar i poder
buscar una solució d’habitatge col.lectiu, encara que sigui temporal per
poder treballar, que els han contestat que ells no volien adquirir
compromisos d’haver de pagar un deute, com ara un lloguer social
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encara que fos petit, ni pagar subministraments aigua, llum. Que no
obstant això, els han dit que hi continuaran treballant.
-

Que això ha estat el recorregut d’aquest tema, no els han donat
l’esquena, que han fet un treball paral.lel perquè consideren que, per
interès general, això s’ha de recuperar i, a més a més, per la dignitat
d’aquestes persones no poden continuar, que el que ells volen és poder
continuar allà, i que pregunta si és això el que volen que continuïn allà
en la situació indigna en la qual es troben, si és això el que vol el
consistori, el que vol la ciutadania, però que ella com a ciutadana no ho
vol, perquè considera que és una situació totalment indigna, miserable, i
que això no ho han de permetre i que aquí demanen l’ajuda de tothom,
però que no és escridassant, no és dient que són racistes, és donant la
mà, estar al costat perquè és un tema que els sobrepassa.

-

Que no obligaran a aquestes persones a fer alguna cosa que no vulguin
fer, perquè són persones i tenen drets, però que també han de respectar
les normes i tot el recorregut que s’ha de fer, perquè igual que hi ha
persones que estan en llista d’espera, amb urgència per poder accedir a
un habitatge, aquestes persones si és el que volen, també ho hauran de
fer i que si volen i accepten anar a un alberg o a un refugi ells faran tot
el que sigui possible per que ho aconsegueixin, per que s’ha de tenir en
compte que no n’hi ha en tot el Barcelonès Nord.

Tornen a interrompre el Ple i l’alcalde els diu que no poden intervenir.
Xavier Soley (PDeCAT) manifesta:
-

Que tenen un conflicte i que cal buscar solucions, que el fet és que hi ha
una ocupació a la qual s’ha d’instar formalment que es desocupi per
continuar treballant per solucionar aquest problema.

-

Que aquí no hi ha cap qüestió ni etnicista, ni racista contra la comunitat
gitana d’origen romanès, perquè creu que s’actuaria igual si passés això
a qualsevol altra persona.

Andreu Marín (PP) diu:
-

Que lo que ha vist hoy ha sido inaudito en los dos años que lleva de
pleno, que Filomena Cañete se haya pasado 16 minutos y veinte
segundos en su intervención y que, a raíz de la intervención del alcalde
ha sentido coaación en su voto.
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-

Que él viene a este pleno y defiende
contundencia y seguramente a veces
contundencia, pero jamás le da lecciones
da tampoco cree que las deba de
prácticamente la edad.

sus ideas con firmeza y con
las defienda con demasiada
de moral a nadie y como no las
aceptar aún que me doble

-

Que todos saben que esto no es un expediente administrativo cualquiera
sino que están en una guerra de partidos y en un lucha por un puñado
de votos en un sitio determinado, por lo tanto, no cree que deban dar
lecciones de moral a nadie y debemos dejar que cada uno vote
libremente que para eso les han votado y ya darán explicaciones a sus
votantes.

-

Que en el Pleno de 27 de junio de 2016, la regidora de Servicios Sociales
Filomena Cañete, en relación a una moción de la zona de pinos de
Alcampo y las personas que allí habitaban dijo: "Que buscava cercar un
equilibri entre la llibertat d’acció de la ciutadania sempre que no generés
molèsties, però el que no pretenia era basar l’acció en la sanció, perquè no hi
creuen, sinó a fer pedagogia de crear una cultura cívica: advertir, informar,
reconduir conductes i hàbits. Que la iniciativa planteja prohibir i, per tant, el que
implica és sancionar aquest tipus de col.lectius i amb això no hi estan a favor. Que
no creu que la solució sigui sancionar, el que haurien de fer és abordar aquesta
problemàtica, ho han intentat des de Serveis Socials i amb Arrels i el que diuen és
que l’abordatge ha de ser molt més integral, no només Serveis Socials, cossos de
seguretat, sinó més enllà, és a dir, si fan la proposta de tenir el compromís de
propiciar una partida pressupostària per intentar abordar aquest tema, però que
per abordar-lo aquest tipus de col.lectiu el que necessita és tenir un espai diürn
amb una taquilla on puguin deixar coses per exemple i un espai nocturn on pugui
dormir, perquè no tenen res, són absolutament vulnerables i sense drets i que no
els tenen perquè molts d’ells tenen problemàtica afegida, tenen malalties
provocades per l’alcohol, per la droga que fins i tot pot arribar a malaltia mental.
Que això és un abordatge integral, que es necessita molt de temps i d’aquí han de
participar diferents departaments que puguin sumar per poder abordar aquesta
problemàtica, que és molt puntual, que l’estan intentant abordar des de la vessant
més social."

-

Que el equipo de gobierno se enorgullecía siempre de ser una ciudad
libre de desahucios o desocupaciones, pero que ya ven como actúan
algunos cuando les interesa.
1. Que se pregunta porque actúan diferente si se trata de los pinos de
Sant Joan Baptista o si se trata de la Mina, pregunta si trataran
diferente a los iguales i si Sant Joan se actúa como más conciencia
social que en la Mina; que por que en la Mina van a ejecutar lo que
en la práctica es un desahucio o una desocupación y porque en Sant
Joan Filomena Cañete hablaba de un problema social.

27.03.2017

-

37

Que le parece que esto responde más a luchas y a persecuciones
personales que a argumentos políticos o jurídicos, y por este motivo, por
la hipocresía que se ha mostrado por parte del equipo de gobierno y la
concejala de Servicios Sociales, Filomena Cañete, serán prudentes y
votarán abstención.

Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que no estan d’acord amb les formes i en què s’escridassi els regidors,
siguin del partit que siguin, i tampoc estan gaire d’acord que se’ls intenti
coaccionar el vot.

-

Que els havia cridat molt l’atenció tot aquest tema, que ells ja van
manifestar un vot d’abstenció en la comissió, perquè no veuen el tema
clar, ja que no s’estava tractant directament un tema de poblel gitano,
sinó que hi havia unes connotacions polítiques darrere que no acabaven
de veure clar.

-

Que la sorpresa ha estat que durant el dia d’avui entitats molt
importants de Catalunya que defensen els drets humans han fet
comunicats durs contra l’equip de govern i l’Ajuntament, i la situació
encara ha estat més convulsa.

-

Que és curiós que fa una estona en aquest mateix Ple han aprovat
incloure la història del poble gitano al currículum escolar i que tots hi han
votat a favor i que ara tinguin aquest problema, i que ho barregin amb
drets humans o drets del poble gitano.

-

Que aquesta sorpresa ha vingut per part d’aquestes entitats que, per
exemple, han dit: "Aquestes persones viuen un greu situació de
precarietat econòmica, d’exclusió social i que sovint el poble rom pateix
el greuge del racisme i la xenofòbia. Al mateix ple, es planteja incloure
la història del poble rom al currículum fet que els sembla molt positiu,
per això ho fa encara més incomprensible la proposta de procedir amb
l’esmentat desallotjament." Que tot això, tenint en compte els resultats
que s’han obtingut en situacions similars i partint de l’experiència que té
no només aquest Ajuntament sinó també d’altres, pensen que
l’enfocament del tema no hauria de centrar-se únicament en l’habitatge,
que és de difícil solució, sinó que s’hauria d’incloure al procés els
diferents agents que directament o indirectament poden ser parts
implicades, com són la FAGIC i el Secretariado Gitano, els quals ja tenen
projectes per actuar en temes d’habitatges i de persones gitanes de la
resta d’Europa.
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-

Que altres passos que es podrien fer abans d’una acció expeditiva són
generalitzacions que com a la ciutat hi ha convenis amb entitats com el
Centro Cultural Gitano o la FAGIC, ja que aquestes entitats tenen una
experiència que haurien d’aprofitar i, per tant, haurien d’estar implicades
en la gestió d’aquesta situació, segur que la seva opinió és molt
rellevant.

-

Que cal una interlocució amb ells directament, a poder ser amb una
persona que parli la seva llengua, saber amb garanties quina és la seva
situació i, mentre se soluciona aquesta situació, caldria treballar
convivència i seguretat en la zona.

-

Que no els sembla lògic l’intent de polititzar tot això. Que potser no s’ha
fet de forma premeditada, però s’ha acabat fent i és la part que més els
ha sorprès.

-

Que els republicans tenen un olfacte per detectar casos de persecució
política o intents d’utilitzar alguns temes amb intencions polítiques i no
es poden quedar de braços creuats quan passa, per això la seva
denúncia sobre aquest tema i la seva solidaritat, tant en contra de la
persecució política com també de la persecució de les persones per raó
de gènere, ètnia o estatuts social.

-

Que el seu vot negatiu és per a la recerca de solucions estables per
aquesta situació, que el seu vot contrari és també un vot negatiu a les
formes d’haver arribat a aquesta situació i a les tensions innecessàries
que estant vivint en aquest ple.

Isabel Marcuello (MES) manifesta:
-

Que no li ha agradat gens, com a regidora electa, escollida pels
ciutadans, el toc d’atenció que els ha donat l’alcalde i la regidora.

-

Que ella ja tenia previst el vot, perquè ho han discutit en una assemblea,
en el seu grup, per molt que com alcalde, i per molt que com a regidora
hagi explicat el tema, no han estat encertats perquè això no es fa. Que
en altres ocasions quan han debatut alguns temes, aquí venen a fer
política i sense que ningú els coarti, amb totes les responsabilitats que
els poden caure, per ni l’alcalde ni la regidora no els poden atemorir,
continuaran defensant el que han vingut a defensar aquí.

-

Que al llarg de tots aquests mesos, els ha preguntat sobre la situació
d’aquella zona, que ho han preguntat en tres ocasions en comissions
informatives de Seguretat, de Serveis Socials, i que han seguit el tema
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des de juliol i especialment fent diverses intervencions des de mes de
octubre.
-

Que el seu grup està a favor de recuperar l’espai públic, perquè defensen
que l’espai públic és propietat de la ciutadania de Sant Adrià, en aquest
cas cedit a una entitat del municipi i fins que no cessi la cessió ha de
seguir en mans de la entitat.

-

Que també demanen respecte absolut per a la ciutadania que estan allà
assentada, perquè cal diferenciar que és un refugiat i què és un
assentament, que, per damunt de tot, són persones, per tant, seguiran
molt de prop aquestes reunions que la regidora tindrà i li exigiran que
tant en comissió informativa com aquí en el Ple en doni compte i sigui
igual de llarga i explícita com fins ara, sobretot pels drets que tenen
aquestes persones, sensibilització en l’aspecte com a persones i que cal
vetllar també per ells perquè està en una situació que potser no l’han
buscat, i que ells quan debatien aquest tema tenien molt clar que la
recuperació de l’espai públic havia d’existir, perquè sinó seria campi qui
pugui, i que han de vetllar pels interessos de tots. Que també se’ls ha
d’acompanyar bé perquè no els poden abandonar i que aquestes
persones també s’han de deixar acompanyar, perquè també saben que
no ho han volgut. Que si volen resoldre el tema ha de ser de la mà de
qui els pot ajudar, perquè en aquesta ciutat no tenen fama d’això, que
són molt generosos, molt solidaris, potser un dels municipis més
solidaris que hi ha a la comarca, que tenen molt poc però que ho
comparteixen amb tots, per tant, s’han de deixar ajudar i que no vulguin
estar al marge de la llei perquè això no pot ser.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA
-

Que no tenen cap dubte ni l’han tingut en aquests dies que votaran a
favor en coherència en tot allò que ells defensen, per tot allò que han
lluitat des de fa molts anys, generacions anteriors a ells i a elles.

-

Que han lluitat per la igualtat, per la fraternitat, per la llibertat i per
molts altres valors, per tant, el que no faran és legalitzar un espai on hi
ha persones que no viuen de manera digna.

-

Que tenen clar que primer són les persones i, per tant, cal fer les
actuacions necessàries perquè puguin trobar la sortida necessària, no
només a Sant Adrià sinó també amb el treball que s’està fent amb la
Generalitat de Catalunya.
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-

Que no fa molt a persones que feien ocupacions il.legals a Poblenou han
fet la seva cooperativa de venda de productes artesans, etc., tant, hi ha
vies de sortida i de treball.

-

Que se solidaritza amb l’alcalde i que fa bé faci alguna reflexió en
profunditat, perquè a ell ni li ha semblat una qüestió moral, ni de
coacció, comparteix al cent per cent la reflexió que fa l’alcalde i creu que
és necessari que en política es facin algunes reflexions, perquè el que
han viscut en començar el ple de dues persones enfrontant-se per
aquesta qüestió personalment li preocupa, perquè són coses se sap com
comencen però potser no se sap com acabaran, que el millor seria
buscar les millors sortides perquè no és una qüestió d’enfrontar-se i que
espera que tot acabi bé.

-

Que en aquest ple ja ha vist fer política de la misèria, de la pobresa,
d’intentar a veure si aconsegueix una sèrie de vots davant les situacions
d’habitatges, d’embargaments, i això ja ho ha vist i, desgraciadament,
va in creccendo. Que creu que aquest és el missatge que volia traslladar
l’alcalde, que els qui tenen una certa responsabilitat política no fomentin
la política miserable de la pobresa si poden aconseguir un salt més, tenir
un regidor més, etc. Que això sí que els preocupa perquè no beneficia a
ningú, i que si és aquest el futur que volen generar i el canvi que volen
fer i la sortida ha de ser aquesta aprofitar-se de la situació de certes
persones i ells tenir una millor representació i estar millor situats és una
reflexió força apropiada.

-

Que tenien clar que volien votar a favor d’una solució digna a aquestes
persones, per tant, han de trobar una solució que no les perjudiqui, que
pugui ser una llançadora perquè puguin trobar una vida digna, però que
també han de pensar amb els veïns i veïnes que viuen en el barri de la
Mina, perquè ell té dubtes, que li sembla hipòcrita que el PP defensi aquí
sobre la indigència al costat de l’Alcampo i que avui s’abstingui davant
una situació d’un assentament il.legal, que també juga a la hipocresia
que ha demostrat avui.

-

Que la qüestió és veure com es gestiona la ciutat, ja que no es pot donar
la idea que tot s’hi val, que sembla que en política tot val per a un bé,
per a un objectiu, etc., però que per a qui gestiona una ciutat no tot s’hi
val, hi ha d’haver algunes normes, uns protocols d’actuació de Serveis
Socials, que si s’han de millorar que es millorin, que si s’ha de ser més
ràpids amb les actuacions que es facin.

Marc Alloza (SAeC) manifesta:
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-

Que votaran no perquè es van preguntar si s’han esgotat les possibilitats
de buscar una solució via serveis socials, amb altres administracions
locals com l’Ajuntament de Barcelona, supramunicipals com Diputació,
Generalitat o entitats del tercer sector etc, i la resposta fa dos mesos va
ser que no, per tant, mentre sigui no Sant Adrià en Comú s’oposarà a
aquesta mena de mesures que no busquen solucionar una problemàtica
sinó treure-se-la de sobre.

-

Que el problema no és nou, hi ha nombrosos exemples:
1. Al 2012 llegien que el barraquisme es multiplica en l’àrea de
Barcelona: sota tendals, a dins dels caixers automàtics, en barraques
fetes amb deixalles, en tendes de campanya o, fins i tot, dins de naus
industrials convertides en un autèntic poblat urbà. Així malviuen
centenars de persones a Barcelona. En la seva majoria es tracta de
col·lectius nòmades i de persones immigrades que no poden mantenir
el cost d’un habitatge.
2. Al 2005 llegien que 50 famílies expulsades del solar del carrer de
Santander, no han trobat emplaçament i vagaven ahir a la nit per la
ciutat i la seva àrea perseguides per les policies de diversos
municipis. Dilluns, la policia els va obligar a deixar Barcelona. "No us
volem tornar a veure", asseguren que els van dir els agents, després
d'escortar-los fins als límits de la ciutat. Des d'aleshores, intenten,
sense èxit, trobar un altre solar buit. Dimarts al matí van expulsats
de Montcada i Reixac per la policia municipal. "Vagin per on vulguin o
tornin a Barcelona, però aquí no hi poden seguir". Que tornen al barri
de Sant Andreu de Barcelona. Més tard van provar sort al Baix
Llobregat, a Castelldefels, i després, de tornada a Barcelona, vora el
centre comercial La Maquinista. Que altres desallotjats van deambular
per Badalona, Cerdanyola i, fins i tot, per Sabadell, cosa que va posar
en senyal d'alerta les respectives policies locals, que els van anar
seguint. Que altres expulsat s’instal·len al carrer Veneçuela de Sant
Martí i són expulsats per Guàrdia Urbana tocades les vuit del matí.
Agents van patrullar tot el dia a la zona per impedir l'arribada de més
nòmades. Que allà i en altres assentaments paral.lels de Cristòfol de
Moura, Taulat i Perelló. Que el regidor de Benestar Social, Ricard
Gomà, va apuntar que l'Ajuntament no té competències per anar més
enllà de l'assistència social i que és la Generalitat qui ha d'abordar la
qüestió. "Hem de trobar una altra manera d'afrontar el problema", va
admetre.

-

Que queda palès que això era al 2005 i ara són al 2017 i no s’ha trobat
una solució o no s’ha buscat, que no diu que ara directament el govern
municipal l’hagi de trobar immediatament, però que mentrestant aquesta
problemàtica va creixent durant els últims anys i les solucions com és
l’expulsió no soluciona la problemàtica com demostres aquests fets.
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-

Que des de 2005 no s’ha avançat aparentment en un protocol d’actuació
en aquest casos per la qual cosa ara cal plantejar la qüestió en dos
termes curt i mig termini.

-

Que a mig termini els municipis haurien de tenir un protocol clar
d’actuació supramunicipal que inclogués algun tipus de recurs per donar
allotjament a membres d’assentaments com aquests d’una manera
finita, ordenada controlada i balancejada. Que és evident que tots no
poden anar a parar al mateix lloc, però s’ha de buscar una solució.

-

Que, per altra banda, hi ha d’haver una actuació a curt termini, que com
ja van comentar en comissió informativa el 15 de febrer, els presenten
aquest cas en un marc incomparable de sensibilitat amb el refugiat i el
migrant arran de la campanya Casa nostra Casa Vostra. Que aquest
moment sembla providencialment idoni per buscar solucions a llarg
termini però també per a trobar-ne curt termini. Que en el manifest
d’aquesta campanya a que Sant Adrià de Besòs així com a altres
municipis i institucions catalanes s’han adherit cita, entre ells cal
destacar Garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les
persones migrades a Catalunya i comprometre’s a aplicar mesures contra
el racisme, la xenofòbia, la LGTBIfòbia i la violència masclista; defensar
el dret a la lliure circulació de les persones, tal com queda recollit a
l’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans (tota persona té
dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres de
cada estat, tota persona té dret a sortir de qualsevol país, fins i tot del
propi, i de retornar-hi.). Que la campanya també indica textualment:
"Catalunya, estem governats per diferents nivells d’administracions, i
amb les lleis en vigor, totes tenen instruments per atendre les persones
refugiades i migrants. Els ajuntaments tenen la responsabilitat de
garantir la inclusió de les persones a la societat. Per tant, poden destinar
més recursos als serveis socials, impulsar programes municipals
d’acollida, atendre la diversitat, posar recursos especials per a
l'aprenentatge de la llengua, promoure polítiques públiques que facilitin
l’accés a l’habitatge i administrar polítiques de seguretat inclusives i no
discriminatòries. També poden agilitzar els tràmits d’empadronament,
perquè d’això en depèn l’accés a serveis bàsics. La Generalitat té la
responsabilitat de garantir una acollida digna i en igualtat de drets i això
passa per uns serveis públics de qualitat per a totes les persones,
incloses les migrants i refugiades. Pot atendre l’acollida amb polítiques
específiques, promoure uns serveis públics de qualitat per a totes les
persones, garantint una sanitat universal i gratuïta sense excepcions i
una educació amb recursos humans i materials per atendre la diversitat,
i apostar per un sòl públic d'habitatge i per lleis que regulin el preu de
les vivendes. El Govern català té competències en Salut, Educació,
Habitatge, Treball i Assistència Social, i les polítiques en aquests àmbits
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són clau per a l'atenció i la inclusió de les persones sol·licitants d'asil.
S’ocupa, amb els ajuntaments, de fer els informes d’arrelament que
faciliten el permís de residència per a persones estrangers. I pot, com
tots els governs, ajudar a eradicar les causes que provoquen la guerra i
les desigualtats al món, analitzant bé amb quines empreses treballa,
quins materials compra i quines relacions té amb països tercers.”
-

Que el passat 18 de febrer hi va haver un multitudinari acte de suport a
aquesta campanya i a aquest manifest, al qual s’hi han adherit
diputacions, entitats, ciutadans particulars, ajuntaments dels voltants i
ells mateixos. Que creuen que ara institucions i ciutadania estan alineats
i no hauria de ser difícil concretar una solució provisional mentre es
treballa en una de definitiva. I que atès que Sant Adrià de Besòs es veu
sovint afectat per aquest fenomen, caldria donar un pas endavant en
aquest sentit sense esperar a que vingui algú o alguna institució algun
dia a resoldre-ho per iniciativa espontània.

-

Que estan convençuts que trobaran la col·laboració amb altres
institucions com Generalitat i altres ajuntaments i, fins i tot, amb entitats
del tercer sector per trobar una solució d’urgència i una definitiva.

-

Que el seu grup ja va dir que aquest punt ara no tocava i que van
demanar que s’esgotés la via dels serveis socials abans de passar-ho en
aquest ple.

Basilio Perona (SAeC) diu:
-

Que al juliol de 2016 va arribar aquesta pobra gent a Sant Adrià a
acampar a la Catalana i és allà on comencen a conèixer la realitat
d’aquestes persones. Que el primer que pregunta és si hi ha menors,
perquè ell tampoc hi confia què hi venen a fer aquí. Que passat un
temps va veure viu de les escombraries, de la ferralla, recullen 15 € al
dia i només se’n queden 2, perquè els altres els envien ala seva família a
Romania. Que ni delinqueixen ni roben, que són persones molt humils i
que a les persones del barri els donen el seu suport perquè no són
persones conflictives.

-

Que a la Catalana van tenir un atac xenòfob perquè per dues vegades els
van cremar els seus efectes i béns.

-

Que quan se’n van anar al descampat de la Mina és quan hi va haver
més problemes.

-

Que s’ha de saber quin és el seu passat i el què han passat en el seu
país, que venen de l’esclavitud, que hi ha repressió al seu país i que
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quan veuen gorra, un xiulet o una porra tremolen, per la qual cosa si hi
van policies a veure si volen serveis socials sempre diran que no, si els hi
insisteixen marxen perquè ells temen que l’autoritat els peguin.
-

Que quan enganxen la llum és supervivència, que la llum passa per una
tanca de l’Associació però que no surt des de l’Associació. Que ells
necessiten la llum per carregar els seus mòbils per trucar a la seva
família.

-

Que quan els serveis socials els diuen que els atendran es va posar al
telèfon una persona que ara és a Romania per problemes personals.

-

Que aquest matí aquestes persones han anat a Serveis Socials i sí que
han accedit a què els donin menjar.

-

Que no demanen pisos, que l’únic que volen és viure i poder viure, i
poder enviar a la seva família els diners.

-

Que no entén que per un costat es comprometin a buscar recursos i per
una altra banda estiguin aplicant una normativa per desallotjar-los.

-

Que sí que és veritat que aquestes persones volen que serveis socials els
atenguin, que l’únic que volen és que els deixin en pau i el que no poden
fer ells és enviar el mort al municipi del costat, que si no tenen un
recurs, l’haurien de crear i mirar quines possibilitats tenen, perquè a part
d’aquestes persones, hi ha els del Pryca, i a les antigues piscines
municipals, i també els caixers, que hi ha molta gent, que els municipis
canvien i la gent també.

-

Que ells no considera a ningú il.legal, perquè les persones que fugen de
la gana no són il.legales.

-

Que la nova política és no especular en terrenys urbanístics, no gaudir de
privilegis per ser polític, no tenir clientelisme a canvi d’un treball, no tenir
clientelisme a canvi d’un pis, no encendre espelmes a la plaça de la Vila
a favor dels refugiats i mirar cap a un altre costat quan són prop de
casa, no aprovar mocions a favor dels refugiats, no enganyar la gent
amb falses promeses en període electoral, no vulnerar els drets humans,
escoltar la gent sense distinció de raça, religió o sexe, no cobrar més que
un enginyer, denunciar les injustícies que altres callen, per damunt de
tots atendre els temes socials, resoldre els temes que toquin en
comissions de l’Ajuntament i no estar pendent tant de les xarxes socials,
estar al costat de qui més ho necessita.

Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
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-

Que creuen en la solidaritat i en el paper de l’Administració per atendre
urgències socials, però que també creuen que la solidaritat i l’atenció
d’emergència social, perquè no es quedin en la demagògia han de ser
sostenibles.

-

Que no poden arreglar tots els problemes del món.

-

Que aquest tema s’ha polititzat, igual com s’han polititzat qüestions com
les que tenen a veure amb els refugiats, i quan una cosa es polititza la
víctima és la coherència i el sentit comú.

-

Que el seu vot serà coherent amb allò que ells han defensat des que van
arribar.

-

Que aquest és un problema supramunicipal que no el pot arreglar
exclusivament el municipi de Sant Adrià, que estan aquí per defensar els
drets i els interessos de tots els veïns de la població i que si van aprovar
una modificació de la normativa perquè es pogués desallotjar en
situacions d’ocupació de la via pública on no hi havia immobles pel mig,
evidentment no s’han de plantejar que en aquest cas no hi hagi
desallotjament.

-

Que la seva motivació no és racista, perquè ells els dona igual la raça i el
color de qui estigui ocupant, la seva posició serà la mateixa, que el que
ells es plantegen és que les coses s’han de fer, si volen ser realment
solidaris, si volen poder fer front a situacions d’emergència social, ho han
de fer dins d’un ordre, ajustant-se a unes regles d’acord amb un criteris,
que fer-ho de qualsevol altra forma és assegurar-se que a mig o llarg
termini facin fracassar el sistema de solidaritat i facin que aquesta no
sigui possible.

-

Que volen el millor per aquestes persones, que com a persones tenen
uns drets, que des de Serveis Socials se’ls ha d’atendre i estaran
pendents que així sigui, però votaran a favor que s’iniciï el
desallotjament, i que recorden que això no significa que se’ls desallotgi
immediatament, significa que es comencen a moure tots els tràmits, que
es fixen uns terminis i això no significa que se’ls deixi a la seva sort, tot
treball social ha d’anar en paral.lel amb els tràmits administratius de
desallotjament.

L’alcalde diu:
-

Que els comunicats es fan sense conèixer la realitat i amb un prejudici
malentès, sense conèixer què s’ha fet, i que aquestes entitats i
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associacions que han fet comunicats no s’han adreçat a l’equip de govern
per saber com ho estaven treballant.
-

Que ha dit el que li ha sortit del cor, que li donen més poder del què té i
que dubta que pugui coaccionar a algú, que l’oratòria és fer reflexionar, a
vegades tocant una fibra o una altra, no coacionar i que no té cap
element de força que pugui coaccionar el vot dels grups municipals.

-

Que si hi ha tensió és perquè algú l’ha generat i no és l’equip de govern,
que algú ha portat ciutadans a aquest ple, ja tensos amb cartells i
predisposats a cridar i amb un megàfon, que qui hagi muntat tot això és
qui ha muntat la tensió.

-

Que la seva política és la de l’humanisme que significa no utilitzar la
misèria dels altres per a finalitats pròpies, intentar fer complir la llei i
tenir cura de les persones i intentar acompanyar per aquella part de la
societat civil que no està polititzada i en aquest cas, de la FAGIC, que el
seu objectiu no és polític, sinó que defensa les persones i els ciutadans
gitanos.

-

Que la Mina és una realitat molt polièdrica i moltes vegades el que és, no
és, i a vegades allò que sembla ser una cosa és la contrària.

Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que Gregorio Belmonte ha fet molt bona exposició, perquè ha vingut a
dir que hi ha una diferència del tipus de col.lectius que aborden.

-

Que el regidor del PP té una fixació cap a ella. Que aquest regidor ha
trigat un any per trobar alguna cosa, que li recomana que vagi a Serveis
Socials perquè creu que no hi ha passat mai. Que passi i pregunti a la
cap de Serveis Socials sobre què és un refugiat del què és un
assentament, que són dinàmiques totalment diferents i han de tenir
tractaments diferents.

-

Que ella no ha dit que aquesta gent està en situació il.legal, que és la
primera que sap que són de la comunitat europea i, per tant, poden
passar fronteres de manera lliure.

-

Que ha dit que l’ocupació d’aquell espai és il.legal, no que ho fossin ells.

-

Que si aquí es demana objectivitat, transparència i informació és el que
ella ha fet.
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Que si volen munten un monogràfic i els professionals els puguin explicar
quines són les diferències i quines són les pràctiques i les actuacions que
es poden fer en les diferents situacions.

Andreu Marín (PP) contesta a Flilomena Cañete:
-

Que la veu molt nerviosa i avui ha quedat retratada perquè si li mostra
una exposició de fa vuit mesos o nou i li mostra el que diu avui hi ha una
incoherència per part seva a les manifestacions sobre pobresa i
marginalitat social.

-

Que no li agrada que la titllin de feixista perquè no creu que ho sigui, el
que creu és una demòcrata i que creu que se sentirà més a prop d’ella
que d’aquella persona que li digui feixista, però que també li hagués
agradat que com ell ha estat insultat en aquest Ple i l’han interromput
moltes vegades, i una vegada fins i tot el van amenaçar, també li hagués
agradat sentir aquella solidaritat per part seva tal com ell avui li diu que
no és una feixista, que ella té unes idees diferents a les seves però que
és demòcrata igual de ell.

Vots a favor: tretze (13) – PSC (6), C’s (3), ICV-EUiA (2), MES (1) i PDeCAT
(1)
Abstencions: tres (3) – PP (2) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: cinc (5) – SAeC (3) i ERC (2)
14. Donar compte del decret de l’Alcaldia, de data 9 de març de
2017, sobre la composició i les regles de funcionament de les Meses
de Contractació
"Vist l’informe emès pel Cap de Serveis Generals en data 8 de març de
2017, que diu el següent:
“1.- La naturalesa de les Meses de Contractació.
En l’actualitat la Comissió Informativa d’Hisenda i Recursos Generals fa les
funcions de Mesa de Contractació en aquelles licitacions que, d’acord amb el
procediment de licitació que es tramita, precisa de la constitució d’aquest
òrgan.
Amb les últimes modificacions legals és apreciable un esforç del legislador
per tal que la composició d’aquest òrgan es basi no només en personal
electe sinó en personal funcionari i/o laboral, de manera que aquest òrgan
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tingui un component tècnic i exerceixi un veritable auxili a l’òrgan de
contractació.
De fet, el Tribunal Suprem, en sentència de data 7 de maig de 1987, ja
afirmava que “sea la naturaleza que se quiera atribuir a la Mesa de
contratación, lo que en ningún caso puede admitirse es que aquélla sea un
mero buzón colegiado para recepción de ofertas y apertura de plicas”.
I la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en l’Informe 17/2000
“Miembros que integran la Mesa de contratación en las Corporaciones
Locales y su sustitución”, diu el següent:
“El último aspecto que aprecia de interés esta Junta Consultiva es destacar
el carácter de órgano técnico de la Mesa de contratación, en el ámbito de
las Corporaciones locales cuando de la misma formen parte como vocales
los concejales o diputados. Como se ha señalado la Mesa de contratación
tiene atribuida por la Ley en sus artículos 81, 82, 83, 88 y 92 y en aquellas
normas de carácter reglamentario que la complementan la función de
asistencia al órgano de contratación en las acciones citadas relativas a la
calificación documental que se acompaña a las proposiciones, a la
valoración de las ofertas y a la proposición del adjudicatario del contrato al
órgano de contratación, actividad eminentemente técnica desprovista de
todo significado político”.
Així, en la Disposició Addicional Segona, apartat 10, del text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, es diu el següent:
“La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la
Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como
vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como
aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el
personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la
Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total,
sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la
Corporación.”
Per tant, amb aquesta previsió legal (que ja provenia de la Llei 30/2007, de
contractes del Sector Públic), s’obre la porta a que no només els càrrecs
electes siguin membres de les Meses de Contractació, sinó també personal
funcionari i/o laboral o fins i tot només aquests últims.
2.- La composició de les Meses de Contractació.
L’article 320 del TRLCSP, en parlar de les Meses de Contractació, estableix el
següent:
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“1. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a
una Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos y restringidos y
en los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el artículo
177.1, los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán
asistidos por una Mesa de contratación, que será el órgano competente
para la valoración de las ofertas. En los procedimientos negociados en que
no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa
será potestativa para el órgano de contratación.
2. La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se
determinen reglamentariamente, y un Secretario.
3. Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de
contratación.
El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro
tipo de personal dependiente del órgano de contratación, y entre los
vocales deberán figurar necesariamente un funcionario de entre quienes
tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del
órgano de contratación y un interventor, o, a falta de éstos, una persona al
servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones
correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas
las relativas a su control económico-presupuestario”.
Si aquest precepte es complementa amb el que preveu l’esmentada
Disposició Addicional Segona, paràgraf 10, del TRLCSP, la composició de les
Meses en les entitats locals hauria de ser la següent:
-

President: un membre de l’Administració o un funcionari.
Secretari: funcionari o persona dependent de l’òrgan de contractació.
Mínim de 3 vocals, incloent:
o Secretari o el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció
d’assessorament jurídic.
o Interventor.
o Aquells altres que designi l’òrgan de contractació entre el
personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de
l’Ajuntament, o membres electes d’aquest.

Des del moment en què les meses de contractació són òrgans d’assistència
als òrgans de contractació, són aquests òrgans els que tenen la potestat de
decidir la composició de les Meses i establir el calendari de reunions, etc...
L’òrgan de contractació té aquesta potestat com totes les que li atribueix la
llei de contractes referents a la licitació en la qual són competents. La
designació es pot fer amb caràcter permanent o de manera específica per
l’adjudicació de cada contracte.
Tenint present que en la majoria de contractes que tramita aquesta
corporació la regidoria delegada (actualment d’Hisenda i Recursos Generals)
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és l’òrgan de contractació, seria adient que l’alcaldia (òrgan que té la
competència originària) designés, si així ho desitja, els membres o part dels
membres que composarien la Mesa en els contractes de la seva potestat o
en els que hagi delegat la competència en alguna regidoria delegada. En
canvi, quan l’òrgan de contractació sigui la Junta de Govern Local o el Ple de
l’Ajuntament, seran aquests òrgans qui decidiran, en cada cas, la
composició de les Meses de Contractació respectives”.
Per tant, en ús de les facultats que m’han estat atribuïdes,
RESOLC:
Primer.- Determinar que les Meses de Contractació que s’hagin de
constituir en els procediments de licitació oberts, restringits i negociats amb
publicitat, i en els quals l’òrgan de contractació sigui l’alcaldia o una
regidoria delegada, tinguin la següent composició com a mínim, amb un/a
suplent en tots els casos:
1
1
1
1
2

President
Secretari
Vocal assessor econòmic
Vocal assessor jurídic
Vocals tècnics

Segon.- Determinar que en aquestes Meses de Contractació hi haurà els
següents membres amb caràcter fix, tots funcionaris de carrera:
Secretària titular: Esperança López (administrativa).
Secretària substituta: Azucena Cerezo (administrativa).
Vocal assessor econòmic titular: Francisco Javier Martínez (Interventor
municipal).
Vocal assessor econòmic suplent: Sergi Fabregat (TAG Cap de Gestió
Tributària).
Vocal assessor jurídic titular: Joan Antoni Pérez (Cap de Serveis Generals).
Vocal assessor jurídic suplent: Irene Díaz Seda (Tècnica mig cap de
compres).
Tercer.- Posposar la designació de la resta de membres (presidents i vocals
tècnics) al que decideixi l’òrgan de contractació en ocasió de la tramitació de
cada expedient de licitació. Sempre que sigui possible, aquests membres
seran els següents (el personal funcionari haurà de ser funcionari de
carrera), fent-ho constar en els plecs de clàusules administratives
particulars i publicant-ho en el perfil de contractant de l’Ajuntament:
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President titular: regidor delegat de l’Àrea o servei al que s’imputa la
despesa del contracte.
President suplent: tècnic cap de l’Àrea o servei al que s’imputa la despesa
del contracte.
Vocal tècnic titular primer: tècnic cap de l’Àrea o servei al que s’imputa la
despesa del contracte.
Vocal tècnic suplent primer: tècnic responsable de proposar l’adjudicació del
contracte.
Vocal tècnic titular segon: tècnic responsable de proposar l’adjudicació del
contracte.
Vocal tècnic suplent segon: tècnic de l’Àrea o servei que proposa el
contracte.
Quart.- Preveure que, en cas que l’òrgan de contractació així ho decideixi,
podrà ampliar el número de vocals de les Meses de Contractació, amb
personal electe, laboral o funcionari de carrera (fent-ne referència en el
corresponent plec de clàusules administratives i publicant-ho en el perfil de
contractant de l’Ajuntament), però no podran formar part de la Mesa el
personal eventual ni el personal directiu.
Cinquè.- Preveure que, en cas que sigui necessari designar algun altre
substitut per impossibilitat d’assistència dels membres designats inicialment,
serà el propi òrgan de contractació qui tindrà la potestat de decidir la
composició final de les Meses, fent-ho constar en el perfil de contractant de
l’Ajuntament.
Sisè.- Establir que el quòrum mínim per constituir les Meses de
Contractació, tant en els actes d’obertura d’ofertes com en els actes de
presa de decisions i proposta a l’òrgan de contractació, haurà de ser la
majoria absoluta dels seus membres, havent d’estar integrades com a
mínim pel seu president/a, secretari/ària i pels vocals assessor tècnic i
assessor jurídic.
Setè.- Aprovar que, com a norma general, la Mesa de Contractació es
reunirà en els moments corresponents a les actes d’obertura d’ofertes i per
tal de proposar l’adjudicació a l’òrgan de contractació, una vegada s’hagi
informat pels tècnics corresponents.
Vuitè.- Aprovar el document “Normes de funcionament” que s’annexa a la
present resolució.
Novè.- Publicar la present resolució en el portal de transparència i/o en el
perfil de contractant de l’Ajuntament, i fer referència a la composició de les
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Meses de Contractació en tots els plecs de clàusules administratives dels
procediments en els quals la constitució d’aquestes meses sigui preceptiva.
Desè.- Donar compte de la present resolució al plenari de l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs en la primera sessió que es celebri, i donar compte de
les modificacions que en el futur es produeixin en la composició dels
membres de les Meses pel que fa als components que en formen part amb
caràcter fix."
Jesús A. García (PP) diu que el alcalde ha demostrado en su intervención
anterior que cuando tienen problemas pide la colaboración de los grupos
políticos, pero que cuando el problema son los grupos políticos lo que hace
es sacarlos de las mesas de contratación, porque en el momento que él se
ha puesto a hacer preguntas respecto de determinadas adjudicaciones que
no se estaban haciendo de forma regular ha resuelto el problema
sacándolos de las mesas de contratación.
L’alcalde li respon que s’equivoca perquè això és una proposta del cap del
Servei de Serveis Generals, que en l’escrit que va presentar el PP va posar
en dubte la seva professionalitat i ell va explicar en què consistia i ell ha
agafat la llei i, davant el perill i les seves amenaces d’anar a fiscalia, el que
ha fet és estrictament complir la llei, que, malgrat això, ha demanat als seus
regidors que les adjudicacions les expliquin a les informatives i vingui el
tècnic a explicar-ho. Que ja li va explicar que des de l’any 1995 es fa d’una
manera que enlloc més es fa que i és que tots els grups del consistori
participen de les adjudicacions i ell, amb el seu escrit, s’ha carregat això,
perquè ells no tenen cap problema de continuar com abans i ho han
demostrat.
PROMOCIÓ I PROTECCIÓ SOCIAL
15. Dictamen relatiu a l’adhesió a la Xarxa de Municipis per
l’economia social i solidària
"Vista la necessitat actual d’explorar un nou model de desenvolupament
territorial que mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions
socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment
les necessitats de la ciutadania.
Atès que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixen
per l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzen el lucre sinó la
satisfacció de necessitats i la utilitat social, s’organitzen de manera
democràtica i actuen amb compromís social i ambiental, cosa que les fa
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especialment indicades perquè els ajuntaments i altres ens locals impulsin
aquest nou model de desenvolupament territorial, en que es poden encabir
iniciatives de tota mena: cooperatives agràries, industrials, de serveis, de
comerciants i altres professionals; grups de consum agroecològic, projectes
d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme responsable,
associacions i fundacions que treballen en el camp social, finances ètiques,
empreses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de criança
compartida, bancs de temps, monedes socials, etc.
Vist que aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local,
perquè creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten
serveis locals a productors, consumidors i treballadors, i perquè tot això ho
fan, a més, promovent l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.
Atesa, doncs, la voluntat d’aquest Ajuntament de contribuir al creixement
de l’economia social i solidària al nostre municipi i de fer-ho des del diàleg
permanent amb els seus actors i des de la creació d’espais comuns entre
nosaltres que ens permetin compartir línies de treball, bones pràctiques,
reflexions, activitats i recursos.
Vist que aquest Ajuntament ja va donar suport, en data 15 d’abril de 2016,
a la Declaració de Barcelona sorgida de la Trobada Internacional de
Municipalisme i Economia Solidària que va tenir lloc els dies 22 i 23
d'octubre de 2015 i va formalitzar la seva adhesió al procés per la creació de
la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
Vist que durant l’any 2016 una comissió de treball formada per
representants de diferents municipis de Catalunya, adherits a la Declaració,
assessorats per experts jurídics i de l’àmbit de l’economia social i solidària,
ha elaborat una proposta de constitució de la nova associació de municipis
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària i un pla de treball
provisional per als anys 2017, 2018 i 2019, en aplicació de l’esmentada
Declaració de Barcelona.
Atès que la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, de conformitat amb el Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, l’article 2.6 de la Llei orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i la disposició
addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, reconeixen el dret de les entitats locals a constituir
associacions.
Atès que, d'acord amb l'article 52 del DL 2/2003, correspon al Ple de
l'Ajuntament prendre els acords relatius a la participació en organitzacions
supramunicipals, i la creació d'una associació formada per ens locals.
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Vist que s’ha rebut un exemplar dels Estatuts de la futura associació Xarxa
de Municipis per a l’Economia Social i Solidària per a la seva ratificació, de
conformitat amb allò que estableixen els articles 52.2.b, 114.3.d del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, d’acord amb els articles 22.2.b) i
47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar l’adhesió del municipi de Sant Adrià de Besòs com a membre de
ple dret de la futura Associació Xarxa de Municipis de l'Economia Social i
Solidària.
2. Aprovar la proposta d’Estatuts que regiran l’esmentada Associació, i que
consten com a annex a aquesta proposta de resolució.
3. Designar Sonia Paredes Poza com a representant titular, i Marcel
Albornoz Puig com a representant substitut de la corporació en els
òrgans de govern de l’Associació.
La persona representant substituta només hi assistirà en cas de la no
assistència de la titular i en substitució d’aquesta.
4. Comunicar aquests acords a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a
través de la secretaria tècnica que està assistint el procés de constitució
de la futura associació.
5. Facultar l’alcalde pel compliment del present acord i remetre aquest
acord a la sessió constituent que es celebrarà, als efectes oportuns."
Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
-

Que s’abstindran, no perquè estiguin en contra de l’economia social i
solidària, de fet aquesta economia no és nova d’ara, ja que durant anys
hi ha hagut iniciatives que han sorgit de la societat civil i que han
funcionat sense el suport de l’Administració, gràcies al seu caràcter
solidari, ja que han estat projectes econòmicament viables, però que
tenen la sensació que aquesta Xarxa no només pretén pujar al carro
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d’aquestes iniciatives sinó afavorir-les i, per tant, creuen que és
innecessari.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
16. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
17. Precs i preguntes
Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que en l’àmbit metropolità s’ha reduït el reciclatge de brossa. Que, per
altra banda, estan pendents des de fa mesos de la resolució del concurs
de neteja viària i això comporta que l’empresa concessionària no fa
especialment el servei de manteniment de contenidors, que és un fet
que a l’av. Pi i Margall no hi ha cap contenidor de recollida orgànica, a
més, els que hi ha estan fets un desastre i sense identificar. Que s’hauria
d’exigir a l’empresa concessionària els contenidors que toca identificantlos.

Jesús a. García (PP) diu que li va demanar l’acta d’obertura d’ofertes del
contracte de recollida d’escombraries i no ha rebut res.
Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que els pessebristes han fet una sèrie de peticions i voldria saber si
l’Ajuntament accedirà a les seves demandes, com són local, ubicació
fixa, etc.

-

Que vol saber què passa amb l’aparició d’aigua de colors diferents i les
queixes que això provoca.

-

Que les cistelles de bàsquet del carrer Olímpic es troben defectuoses.
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Que cal arreglar el semàfor al carrer Major amb Monges perquè no
funciona.

L’alcalde contesta:
-

Que es van reunir amb els pessebristes abans que fessin l’assemblea i
intentaran buscar-los un local.

Ruth Soto (PSC) contesta que sobre les aigües, els tècnics han fet un escrit
a Aigües de Barcelona sobre el carrer Ricart, 1, 3, 5 i 7 i de moment Aigües
de Barcelona ha al.legat que no han fet cap intervenció a la canonada
afectada però que ho tornaran a revisar.
Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que els veïns de carrer Mar - Ponent tornen a reclamar l’accessibilitat del
pas de vianants entre els dos carrers, que voldria saber com està el
tema i quan està previst realitzar-ho.

-

Que els veïns del carrer Gregal demanen arreglar els passos de vianants
i accessibles de la zona, davant ambulatori, al principi del carrer i al final.

-

Que es van reunir amb la regidora Medi Ambient i amb la cap del
Departament i el veïns per les rates i les escombraries, hi havia una
segona reunió pendent per informar de les accions però que han vist que
hi ha una campanya d’estiu per davant, i vol saber quan els tornaran a
convocar.

Ruth Soto (PSC) contesta que sobre les plagues tenen una programació i
van fent barri per barri quan toca i que pel que fa a la poda a la comissió
informativa informa del recorregut de tota la poda que hi establerta.
Jose Luis Martínez (PSC) diu que tenen reunions amb l’Associació de Veïns i
amb la Plataforma cada dos o tres mesos i això s’informa a la Comissió
d’Espai Públic.
Marc Alloza (SAeC) manifesta:
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Que la rasa de l’avinguda de la Platja va estar mal coberta i l’Ajuntament
va fer un requeriment a l’empresa, vol saber si allò quedarà tal i com
està.

Ruth Soto (PSC) diu que els van fer el requeriment perquè tornin a reposar
el paviment com toca, des del final del carrer València fins a l’alçada de
l’entrada de l’Alcampo està mal feta, no hi ha la reposició que toca del terra.
Marc Alloza continua i diu:
-

Que la setmana passada hi va haver una intervenció de poda al riu molt
desafortunada i que s’hauria de donar un toc d’atenció perquè això no
passi.

Ruth Soto (PSC) li contesta que són conscients, però que la Diputació de
Barcelona, que és la responsable de la gestió del riu, tampoc no els havia
avisat i per això estan treballant un pla integral de la gestió del riu, que
porten vuit mesos darrera d’algun tècnic per treballar un pla integral millor
per anar contra aquestes coses que s’estan fent, com ara fer una poda en
època que no toca i la Diputació està tractant el parc fluvial com un parc
més i no és això el que volen per això treballen el pla integral.
Marc Alloza diu:
-

Que hi ha una revalorització del valor cadastral dels habitatges i s’ha fet
per una anàlisi visual des de fora, per tant, aquesta revisió comporta que
el ciutadà pugui tenir en un moment el valor cadastral i després per fer
una contrarevisió haurà de pagar una taxa, voldria saber si l’Oficina de
Consum podria orientar els ciutadans que tenen dubtes.

-

Que fins ara tant els consells municipals com altres reunions amb els
veïns han estat de rebre queixes i el que es podria tractar de treballar el
tema bidireccional sobretot en el civisme on ja hi ha un treball fet
prèviament i el ciutadà podria col.laborar en tasques de millora de la
situació de civisme de la ciutat.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que en el Viure d’aquest mes va veure que hi havia una publicació sobre
uns cursos gratuïts per a dones, que ja sap que el grau d’estètica i
perruqueria és el més demandat entre les dones, però que creu que
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l’Administració hauria de potenciar les dones en altres afers als que
tradicionalment se’ls ha esteriotipat, creuen que després d’un mes de
conscienciació del paper de la dona, el paper del feminisme, etc., l’anunci
sobrava, i si es mira amb una altra perspectiva creuen que ho veuran
igual.
Filomena Cañete (PSC) li contesta això és desconeixement, perquè ve per la
Llei de barris, que va començar al 2007 i hi ha un paràgraf dins l’àmbit
d’actuació de Promoció Econòmica, programes específics per a dones
menors de 25 anys, en principi, de Sant Adrià Nord, però que són molt
flexibles, ja que fins i tot ha vingut gent de la Mina. Que aquest programa
es va crear per fer una discriminació positiva com a col.lectiu més
vulnerable de cara a la inserció laboral i, sobretot, en el cas dels joves, per
això n’hi ha un concretament que és per a menors de 25 anys, que és el de
perruqueria i un de majors de 25 anys que específicament està adreçat a
l’àmbit del comerç i dependentes, que aquests dos programes finalitzaran
aquest any. Que sí que van aprovar una moció en la qual estan treballant
amb la regidora de MES i amb la tècnica d’Igualtat per veure com ho fan
visible i per arribar a temps a commemorar el Dia Internacional de la Dona i
la Ciència i fer un treball amb la Universitat, sobretot per sensibilitzar les
joves que a part de determinades professions que poden ser més fàcils per
accedir, n’hi ha d’altres.
Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que volen saber si hi ha treballadors d’aquest Ajuntament que
produeixin documentació escrita en català, que no tinguin el nivell C de
Català, i també voldrien saber quins serveis són els que actualment està
oferint el Servei de Normalització Lingüística a l’Ajuntament.

-

Que volen saber en quina situació es troba la instància presentada per
l’Associació de Veïns de la Catalana en relació amb la possible
contaminació d’una part del sòl de la Catalana vella en què ara s’hauran
de fer diverses actuacions urbanístiques.

Óscar Marjalizo (C’s) pregunta:
-

Que fa uns mesos a comissions informatives van denunciar que en
l’aparcament del Mercat Municipal s’estaven incomplint diversos aspectes
del plec de condicions, com era l’abonament a un preu inferior al que
marca el pàrquing de la plaça de la Vila, i continuen rebent queixes i
volien saber si en tenen coneixement o si estan fent-hi alguna cosa.
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Ruth Soto (PSC) contesta:
-

Que, sobre les terres contaminades, a banda de les finques afectades on
hi havia aquestes tres empreses, s’ha fet la consulta a l’Agència de
Residus per veure quina possibilitat o quina realitat i fins a quin punt
com a administració han d’arribar perquè un cop el propietari ven la
finca, la terra està descontaminada, i serà l’Agència de Residus que els
donarà la resposta de si han de ser ells que han de reclamar o a la Junta
al propietari per a la descontaminació.

-

Que sobre l’aparcament, s’ha fet un requeriment a Mercadona, ja que la
gestió del pàrquing del Mercat és un concurs que Mercadona va donar a
una empresa i des de Secretaria se’ls va fer un requeriment i tenen un
termini per presentar tota la documentació.

Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que dins els plans de formació dels treballadors i treballadors de
l’Ajuntament, a través del conveni que tenen amb Normalització
Lingüística, propicien cursos de formació, i a més a més, amb
monogràfics que fan a l’Àrea de Promoció Econòmica de cara als serveis
que donen als aturats i aturades també fan algun mòdul sobre el
coneixement de la llengua catalana.

-

Que, en termes generals, hi ha dos nivells, a nivell tècnic el C és un
requisit, però a nivells inferiors ho és el B. Que hi ha departaments que
són més sensibles i porten els seus textos a revisió, però això no vol dir
que estiguin malament.

Rubèn Arenas (ERC) diu que ells van entrar una instància referent als
terrenys contaminats, que el company seu ha fet una recerca per saber
quines eren aquestes empreses i avui han entrat una instància amb els
noms de les empreses per tal que facilitin les llicències d’enderrocament, les
llicències d’activitats i , si s’escau, el pla de descontaminació que es va fer
un cop van cessar la seva activitat.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22.40
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.

