Sant Adrià de Besòs, 24 d’abril 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 accidental de la corporació, Joan Antoni Pérez Vila. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

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

Regidors:

Pedro Sánchez Álvarez
Óscar Marjalizo Hernández
Francisco Navarro Castellón
Joan Josep Belda Montes
Basilio Perona Cortés
Marc Alloza Quesada
Gregorio Belmonte Ferrer
Gregorio Camacho Alcalde
Isabel Marcuello García
Rubèn Arenas Garcia
Antoni Vélez Barajas
Jesús A. Gacía Bragado
Andreu Marín Muñoz
Xavier Soley Manuel
Josefa López Navarrete

Vist que assisteixen tots els membres del Ple de l’Ajuntament, el president
obre la sessió.
ALCALDIA
1. Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no
han estat prèviament informats per la respectiva Comissió
Informativa
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"Fets
1. Com a assumptes de l'Ordre del dia de la sessió ordinària convocada en
primera convocatòria per al dia 24 d’abril, a les 19 hores, hi consten els
titulats:
"2. Moció d’ICV-EUiA per fer complir les decisions del Parlament de Catalunya
sobre les esmenes d’inversions a Sant Adrià de Besòs.
3. Moció d’ICV-EUiA per demanar a les centrals de cicle combinat que no
aboquin aigua calenta salada a la desembocadura del riu Besòs.
4. Moció d’ERC i la regidora no adscrita en suport a les associacions culturals
de la ciutat.
5. Moció del PSC i ERC per evitar que l’Ajuntament utilitzi empreses
multiserveis."

Fonaments de dret
1. La Llei de la Generalitat de Catalunya 8/1987, de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat número 832,
de 27 d'abril de 1987).
2. L'article 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entitades Locales, aprovat pel Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre (Boletín Oficial del Estado número 305, de 22 de
diciembre de 1986) estableix en el seu apartat 3 la possibilitat que el
president, a iniciativa pròpia o a proposta d'algun dels portaveus, pugui
incloure en l'ordre del dia de les sessions assumptes que no hagin estat
prèviament informats per la respectiva Comissió informativa, amb
l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre aquests assumptes
sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió en l'ordre del dia.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
Ratificar, per majoria simple, la inclusió en l'ordre del dia de la sessió
ordinària convocada en primera convocatòria per al dia 24 d’abril de 2017, a
les 19 hores, el punts esmentats anteriorment."
S’aprova per unanimitat.
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2. Moció d’ICV-EUiA per fer complir les decisions del Parlament de
Catalunya sobre les esmenes d’inversions a Sant Adrià de Besòs
"Atès que ICV-EUiA va presentar al grup parlamentari de Catalunya Sí que
És Pot un seguit de propostes d’inversió de la Generalitat de Catalunya a
Sant Adrià de Besòs per ser recollides en el projecte de pressupostos de la
Generalitat per al 2017.
Atès el Dictamen de la Llei de pressupostos amb relació d’esmenes de
Catalunya Sí que És Pot recull com aprovades, malgrat el vot en contra de
ERC i PDeCAT i ja incorporades segons la votació de la Comissió d’Economia
del passat 1 de febrer.
Atesa l’aprovació final en el Ple del Parlament de Catalunya amb el vot
contrari d’ERC i PDeCat. Esmenes fonamentals i summament estratègiques
per a Sant Adrià de Besòs.
Atès que s’ha aprovat l’esmena amb l’únic vot en contra d’ERC i PDeCAT de
destinar una partida de fins a 300.000 euros per revertir les retallades de
personal al CAP Doctor Barraquer de Sant Adrià del Besòs (3 facultatius a
temps complert) i incloure un servei especialitzat en fibromiàlgia i síndrome
de sensibilitat química (SSQ).
Atès que s’ha aprovat l’esmena amb l’únic vot en contra de ERC i PDeCAT
d’una partida de fins a 100.000 euros, per reordenar el servei d’atenció als
usuaris del CAP La Pau, del barri de Besòs, on reben atenció ciutadans i
ciutadanes de Sant Adrià, on urgències i pediatria comparteixen espais, i
per reorganitzar el servei de llevadors i pediatria per donar continuïtat als
professionals.
Atès que s’ha aprovat l’esmena amb l’únic vot en contra de ERC i PDeCAT
de garantir els recursos necessaris per millorar i ampliar les voreres de la NII des del carrer de Rafael de Casanova fins al final de terme municipal de
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Atès que s’ha aprovat l’esmena amb l’únic vot en contra de ERC i PDeCAT
de dotar la partida pressupostària de fins a 1.000.000 euros per tal
d’instal·lar barreres acústiques transparents a l’autopista C-31 a l’altura de
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès Nord).
Atès que s’ha aprovat l’esmena amb l’únic vot en contra de ERC i PDeCAT
de dotar la partida pressupostària de fins a 2.000.000 d’euros per a realitzar
actuacions de millora a la carretera N-II, al pas per Sant Adrià de Besòs,
pacificació del trànsit, inclusió de carril bici, obres correctores a la rotonda
Arc de Sant Adrià i prolongació de la rambla Guipúscoa, al Barcelonès Nord.
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Atès que s’ha aprovat l’esmena amb l’únic vot en contra de ERC i PDeCAT
de dotar la partida pressupostària de fins a 10.000.000 d’euros per a
finalitzar l’Eix Via Trajana - Sant Ramon de Penyafort, a Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès Nord).
Atès que s’ha aprovat l’esmena amb l’únic vot en contra de ERC i PDeCAT
de dotar la partida pressupostària de fins a 100.000.000 d’euros per tal de
realitzar l’estudi i execució del projecte de cobertura parcial de la B-10, al
pas per Sant Adrià de Besòs, i en les zones on no sigui tècnicament possible
la instal·lació de barreres acústiques artificials o amb l’augment de la massa
vegetal (Barcelonès Nord).
Atès que s’ha aprovat l’esmena amb l’únic vot en contra de ERC i PDeCAT
de dotar la partida pressupostària de fins a 30.000.000 euros per tal de
millorar el procés de depuració de les aigües residuals a les depuradores del
riu Besòs a fi de reduir els índex de nitrats, amoni, fosfats i nitrits que es
troben a nivells màxims al final del riu Besòs, a Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès Nord).
Atès que s’ha aprovat l’esmena amb l’únic vot en contra de ERC i PDeCAT
d’habilitar una partida per a l’enderroc del Bloc Venus del barri de la Mina,
de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) i el reallotjament dels veïns de l’edifici.
Atès que la majoria de les esmenes comporten un increment positiu de la
despesa social per donar resposta a les necessitats de la població.
Atès que aquesta llei de pressupostos Junts pel Sí no ha volgut que vagi
acompanyada de l’impuls d’una necessària i justa reforma fiscal que permeti
el Govern assumir el compliment de la voluntat del Parlament de Catalunya.
Atès que les esmenes vinculades a Sant Adrià resten subjectes a
disponibilitats pressupostàries i el Govern d’ERC i PDeCAT insisteix en la
possibilitat de fer compatibles l’immobilisme fiscal (negativa a la reforma
fiscal, la reducció del dèficit públic i alhora l’augment de la despesa social) i
com demostren aquest pressupostos això és incompatible.
Atès que CSQP continuarà exigint una reforma fiscal dels impostos cedits
(IRPF, successions i donacions i patrimoni) perquè paguin més els que més
tenen i així poder atendre als que més ho necessiten.
Atès que a aquestes esmenes podrien haver-se sumat d’altres estratègiques
per al Barcelonès Nord que no van ser aprovades degut al vot contrari de
Ciutadans, el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents
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ACORDS:
1. Demanar dotar efectivament de pressupost i executar les obres i accions
recollides a les esmenes aprovades per el Parlament de Catalunya.
2. Donar trasllat d’aquests acords al grups polítics del Parlament de
Catalunya i a les associacions de veïns de Sant Adrià de Besòs."
Defensa la moció Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) i manifesta:
-

Que aquest Ple ja va aprovar una moció que deia que, en el moment que
hi hagués el debat dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, es
pogués crear una taula de treball amb tots els grups municipals de Sant
Adrià de Besòs i que, conjuntament amb els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, es presentessin esmenes als pressupostos on
es recollissin les necessitats d’infraestructures i d’inversions a la ciutat de
Sant Adrià de Besòs.

-

Que presenten ara aquesta moció perquè ja s’han aprovat els
pressupostos de la Generalitat de Catalunya i que el seu grup,
conjuntament amb Catalunya Sí que es Pot, van fer propostes de
millores i d’inversions a Sant Adrià de Besòs i que totes van sortir
aprovades al pressupost, si bé és cert que amb l’afegitó de si hi ha
disponibilitat pressupostària per poder realitzar-les.

-

Que a la part expositiva de la moció han enumerat quines són les
esmenes que s’havien aprovat: revertir les retallades de personal al CAP
Doctor Barraquer de Sant Adrià del Besòs; reordenar el servei d’atenció
als usuaris del CAP La Pau; millorar i ampliar les voreres de la N-II des
del carrer de Rafael de Casanova; instal·lar barreres acústiques
transparents a l’autopista C-31; realitzar actuacions de millora a la
carretera N-II; finalitzar l’Eix Via Trajana - Sant Ramon de Penyafort;
realitzar l’estudi i execució del projecte de cobertura parcial de la B-10;
millorar el procés de depuració de les aigües residuals i enderroc del bloc
Venus del barri de la Mina.

-

Que demanen que es compleixin els acords del Ple del Parlament i que es
facin les disposicions econòmiques necessàries.

-

Que, a més, hi ha una proposta on es demana que hi hagi una reforma
fiscal i, seguint aquesta línia, que es posi un valor impositiu major a
aquells que més en tenen.
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Josefa López (regidora no adscrita) manifesta que més inversió per a la
ciutat li sembla correcte, però que no està d’acord amb l’enderrocament de
l’Església de Via Trajana i de Can Petroli.
Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que li sembla molt bé tot el que siguin inversions provinents d’altres
administracions territorials com Generalitat, Diputació, Estat o AMB, però
que el conjunt de propostes exposades a la moció són un brindis al sol,
ja que sumen uns 150 milions d’euros.

-

Que s’ha de ser rigorós perquè, malgrat que es digui després que s’ha de
reformar el sistema financer, la moció és demagògica i electoralista.

-

Que les propostes estan bé, que algunes s’haurien de demanar
seriosament i que es digui que tot està supeditat a la disponibilitat
pressupostària és lògic, ja que els números no quadren.

-

Que és un pressupost desequilibrat i del qual es farà el que es podrà.
Que li consta que el Departament de Salut està treballant,
independentment a la moció, a fer possible revertir les retallades al Cap
de La Pau i que a Santa Coloma també s’estan fent coses, com són
l’ampliació de places a residències per gent gran i la possibilitat de fer un
centre de dia.

-

Que demana al grup d’ICV-EUiA que pregunti als seus representants
parlamentaris, els Srs. Rabell i Cuscubiela, si es van plantejar mai donar
suport als pressupostos de la Generalitat. Que haguessin donat suport
als pressupostos a canvi que algunes d’aquestes propostes quedessin
realment compromeses en pressupost potser no s’haurien quedat totes
en l’aire, però que mai va haver-hi voluntat política de donar suport als
pressupostos de la Generalitat i que, tot plegat, té una certa
incoherència.

-

Que està a favor de tot allò que sigui inversió per a Sant Adrià i que si no
es fa per valor de 150 milions, doncs que es faci pel valor de cinc.

Jesús A. García (PP) diu que apoyan la moción ya que su grupo
parlamentario votó a favor de estas enmiendas y porque, al margen de la
política, se debe apoyar al municipio y que las inversiones que se han de
hacer son tanto para mejorar Sant Adrià de Besòs como para conectarla con
Barcelona, al margen de que algunas sean más prioritarias que otras.
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Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que en molts municipis el Baix Llobregat, el Vallès i , també a Sant Adrià
de Besòs, Iniciativa-Esquerra Unida ha presentat les mateixes mocions
demanant que es compleixin les esmenes del Parlament que ells
mateixos van demanar, per tant, una cosa que sembla de ciutat i que
busquin inversions per a Sant Adrià, en realitat és una estratègia a nivell
nacional, pensada i concebuda amb l’únic interès d’erosionar altres
partits.

-

Que és evident que a Sant Adrià calen inversions, però que aquestes
inversions que demana Iniciativa-Esquerra Unida són impossibles de
pagar, ja que entre les propostes del Baix Llobregat i les de Sant Adrià
sumen nou vegades el pressupost de la Generalitat, per tant, ja sabia
que seria impossible de pagar-ho.

-

Que volen fer veure que han demanat totes aquestes coses bones per a
la ciutat i, com que saben que no es poden pagar, després diran que la
culpa és del govern, en resum, enganyar; la nova política no deixa de ser
curiosa.

-

Que això que diuen que és local, en realitat té un interès nacional, que
sembla que Iniciativa-Esquerra Unida ja ha començat la campanya
electoral, i no precisament una campanya neta i en positiu, i que volen
aprofitar-se dels plens municipals i de la bona gent que els escolta i se’ls
creu.

Isabel Marcuello (MES) manifesta:
-

Que ICV-EUiA demana fer complir les decisions del Parlament de
Catalunya sobre les esmenes d’inversions a Sant Adria de Besos,
aprovades a la Llei de pressupostos 2017, i que Sant Adria ho exigeixi al
Parlament, però que no és coherent ni s’entén que aquest grup, a la
Comissió d’Economia del Parlament del dia 1, a les sessions 13 i 14,
s’abstingués.

-

Que és una moció demagògica i de "postureo", de les que últimament
estan acostumats a veure en aquesta sala de plens.

-

Que s’ha de ser rigorós, treballar d’una forma més seriosa.

-

Que ha assenyalat amb el dit a dues formacions, que és molt lleig i
demostra el poc nivell o una fixació malaltissa que desmereix d’alguna
manera la redacció de la moció.
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-

Que aquestes mocions són brindis al sol i que ja li agradaria que es
poguessin complir.

-

Que Gregorio Belmonte no té autoritat moral per posar la partida per a
l’enderrocament de l’edifici Venus del barri de la Mina de Sant Adrià.

-

Que l’hemeroteca està repleta de plens, d’informatives, d’articles de
premsa, de declaracions que són la prova vergonyosa de l’actuació en
relació amb l’edifici Venus.

-

Que ell va ser vice-president de la Comissió Executiva del Consorci de la
Mina i aleshores deia altres coses, que quan va començar a tenir la
delegació va canviar de parer i això va fer molt malt a aquell barri
perquè defensava una cosa que després no va defensar, que això li diu
que no té autoritat moral. Que no ho va defensar davant els veïns i
veïnes del barri. Que ell no defensava l’enderrocament, ni el
reallotjament, defensava la rehabilitació integral del bloc. Que no va ser
clar amb els veïns, ni amb les entitats, ni amb el Consorci, ni tant sols a
la Generalitat, però que ni tan sols ho va fer al 2015 en aquesta sala de
plens aprovava, per la majoria de grups municipals aquella famosa moció
que era exigir el compliment del Pla de transformació de la Mina i no ho
va fer.

-

Que en el Consell de Govern de la Mina també es va parlar del nou
conveni, amb un quantia de prop 7 milions € per a l’enderrocament, que
no sap si seran suficients o no, però que es va aprovar.

-

Que només pel tema de la Mina, perquè aquesta sala de plens ha viscut
sessions molt acalorades, no està d’acord amb aquesta moció tal i com
s’ha plantejat.

Joan Belda (SAeC) manifesta:
-

Que malgrat que no subscriuen l’argument que acompanya la part
expositiva de la moció, hi estan a favor.

-

Que creuen que el text de la moció es dedica a la cerca de culpables, a
criminalitzar als que no van votar favorablement els pressupostos i que
de fet, sembla una campanya electoral.

-

Que durant tot el procés de votació de les esmenes, hi ha hagut
equivocacions i, probablement, certa responsabilitat de prometre el que
no es podrà complir.
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-

Que el pressupost és d’uns 1.500 milions i el que aquí es demana és un
10% de totes les inversions previstes a Catalunya, que ja els agradaria,
però que dubten que es dediqui aquest import per a inversions al
municipi.

-

Que, s’ha de garantir un compromís entre totes les forces parlamentàries
i extraparlamentàries per calendaritzar el compliment de tot allò que no
es pugui tirar endavant durant aquesta legislatura.

-

Que si existís un compromís i no es fessin servir les esmenes per
desgastar al govern, es podrien tirar aquestes propostes endavant.

-

Que no creuen que siguin els pressupostos més socials de la història i
que estan totalment d’acord amb el portaveu d’Iniciativa quan ha
comentat que, a part de les propostes d’inversions, també hi ha una
proposta de política fiscal i impositiva que sí permetria augmentar la
dotació del pressupost.

-

Que no creuen que s’inicii un camí de recuperació de les retallades i que
tampoc faran servir el Ple de Sant Adrià de Besòs ni els deutes històrics
que tenen les administracions amb aquest municipi per iniciar una guerra
partidista amb el govern de la Generalitat, sigui del color que sigui.

-

Que ells seran els primers crítics quan Sant Adrià sigui oblidada o bé
quan no s’apliquin polítiques que reverteixin a les classes populars, però
que no atribuiran aquestes mancances al govern de Junts pel Sí, ni tan
sols a l’extinta CiU, perquè a Catalunya hi ha hagut alternança de
governs i mai no s’ha aconseguit una solució per aquests problemes
històrics.

-

Que desitgen que es puguin portar a terme algunes d’aquestes
inversions, però el que sobretot volen és que la majoria de partits
catalans entenguin que existeix un deute històric envers la ciutat i que
les inversions esmenades s’han de complir.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que estan d’acord amb tot el que siguin inversions a Sant Adrià, però
que opinen que és una moció essencialment demagògica, ja que ICVEUiA no ha estat l’únic que ha presentat esmenes al pressupost que
beneficiarien a la ciutat. Que el seu grup també en va presentar amb
inversions específiques, però que llegint la moció es pot interpretar que
només ICV-EUiA n’ha presentat.
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Que volen pensar que és una moció de partit i que la presenten
pràcticament per obligació.

Filomena Cañete (PSC) manifesta:
-

Que el seu grup donarà suport a aquesta moció perquè tot el que suposi
inversió i millores per a Sant Adrià i el Barcelonès Nord és positiu.

-

Que vol remarcar el suport que donen als grups parlamentaris, no només
a Catalunya Sí que es Pot, sinó també al grup parlamentari socialista que
han fet un treball exhaustiu sobretot a l’hora d’aportar esmenes
favorables al Barcelonès Nord i, de retruc, a Sant Adrià.

-

Que agraeix el to i la manera de defensar aquesta moció per part del
portaveu d’ICV-EUiA, perquè si bé és cert que la part dispositiva és més
agressiva, el to que ha fet servir en la defensa ha estat conciliador i ha
volgut sensibilitzar tots els grups que estan parlant d’inversions i millores
a Sant Adrià de Besòs i que això és positiu.

-

Que tot el procés ha estat rigorós i que hi havia la possibilitat a la
comissió de fer esmenes i és el que han fet els diferents grups que han
volgut treballar per millorar les condicions dels municipis que estan a la
Comarca i el resultat és que s’han aprovat una sèrie d’esmenes i que des
d’aquí el que toca és donar suport al que suposi una millora per al
municipi.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) contesta:
-

Que sí que és una moció de partit i que són conscients que no es faran
totes les inversions que es proposen.

-

Que es queden amb la part positiva: la moció s’aprovarà i arribarà al
Parlament de Catalunya, i que hi ha la possibilitat que alguna d’aquestes
propostes que s’han acordat en el pressupost de la Generalitat puguin
començar a caminar.

-

Que l’Assemblea de MES no valorarà mai la seva autoritat moral ni li
preocupa el que pensi o opini.

-

Que no entrarà amb el tema del carrer Venus perquè creu que aquesta
polèmica ja va erosionar prou l’Ajuntament.

-

Que no ha enganyat mai cap veí ni entitat i que ell a qui ha de donar
explicacions és al seu grup i a la gent que es reunia en assemblea als
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barris. Que continua anant al barri de la Mina amb la cara ben alta, cosa
que altres no poden fer. Que sempre han estat a favor de
l’enderrocament del carrer Venus, però que si ara no hi ha data per durho a terme i l’edifici s’està degradant, llavors que és rehabiliti, opinió que
consta a les actes de Ple.
-

Que a una reunió amb veïns, entitats, associacions de veïns, la
Plataforma i el conseller Santi Vila que va dir que en els propers 10-15
anys no hi hauria possibilitat d’enderrocar l’edifici i és per això que ara
defensen la rehabilitació, però que si aquesta situació canvia i es pot
demolir, ells encantats.

Isabel Marcuello (MES) li contesta:
-

Que que torna a faltar a la veritat, que han han estat junts governant i
que sap de què parla. Que Gregorio Belmonte va tenir ocasió el febrer
del 2015 de retractar-se i no ho va fer, i que per això opinen que no té
nivell moral per signar aquesta moció on hi ha aquest punt de la Mina.

-

Que al seu grup li és igual el que ell pensi, però que ella trasllada aquí la
veu de 1.114 ciutadans.

-

Que li recorda que un 11 d’octubre, davant de la gent del barri de la
Mina, ell va dir: "no me voy a jugar el pan de mis hijos".

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: tretze (13) – ICV-EUiA (2), PSC (6), SAeC (3) i PP (2)
Abstencions: sis (6) – C’s (3), MES (1), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora
no adscrita, (1)
Vots en contra: dos (2) – ERC
3. Moció d’ICV-EUiA per demanar a les centrals de cicle combinat
que no aboquin aigua calenta salada a la desembocadura del riu
Besòs
"Atès que per substituir l’obsoleta i altament contaminant central tèrmica de
les 3 Xemeneies, Endesa i Gas Natural/Fenosa han instal·lat, des de 2002, al
marge dret del riu Besòs, al costat de la seva desembocadura, quatre
centrals tèrmiques de cicles combinats de Gas Natural.
Atès que aquests cicles combinats es sumen en la generació d’electricitat a
la Planta de Valoració de Residus i la pèrgola fotovoltaica del Fòrum, per la
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qual cosa Sant Adrià de Besòs és una ciutat solidaria, ja que té capacitat per
a generar electricitat per al conjunt de l’Àrea Metropolitana.
Atès que aquestes cinc instal·lacions, on és crema gas natural i residus,
malgrat ser una millora en eficiència i mediambiental a l’antiga central de les
3 Xemeneies, suposen un apreciable impacte mediambiental tant per a
l’emissió de gasos producte de la combustió (CO2 i SO2) com el retorn
d’aigua de refrigeració calenta salada amb una temperatura superior a la del
riu Besòs o el mar.
Atès que a la darrera fase de construcció dels cicles combinats, al 2011, es
va inaugurar un nou grup de cicle combinat a la central tèrmica del Besòs, a
Sant Adrià, que fa que aquesta assoleixi una potència de 1.600 MW,
equivalent al consum de 2 milions de persones.
Atès que aquest nou grup incorpora la captació d’aigua de refrigeració, amb
un cabal de 60.000 m3/h, es realitza mitjançant una canonada d’uns 512
metres, ja existent. L’aigua de refrigeració s’aboca al mar, a 300 metres de
la línia de la costa, amb un increment tèrmic de 7ºC, mitjançant una
conducció d’abocament submarina de nova construcció de 520 metres de
longitud total, 95 metres en zona terrestre i 425 sota el mar.
Atès que les centrals de cicle combinat (Besòs 3 i Besòs 4) i la planta de
valorització de residus aboquen l’aigua de refrigeració salada i calenta al riu
Besòs amb la conseqüent afectació mediambiental.
Atès que Endesa va obtenir uns beneficis de 1.411 milions al 2016 i Gas
Natural 1.347 milions d’€.
Atès que els darrers 450 m del riu Besòs, abans de desembocar al mar
Mediterrani, conformen la zona del Parc Fluvial del Besòs anomenada La
desembocadura i es va realitzar un procés de recuperació mediambiental
d'aquest espai al llarg de l'any 2006.
Atès que, tot i les dimensions reduïdes d'aquest espai, unes 7 hectàrees,
aquesta zona recuperada té un elevat valor biològic i paisatgístic. Pel que fa
a les aus, es situa dins la ruta dels ocells migratoris que segueixen la línia
de costa i els ofereix una parada de repòs i alimentació. La vegetació
d'aquesta zona també és peculiar. Els peixos són un altre grup de vertebrats
que utilitzen La desembocadura com a porta d'entrada al riu Besòs. La
desembocadura també té la funció de connectar el front litoral amb l'interior
del territori.
Atès que l’aportació d’aigua salada per part dels cicles combinats afecta
l’ecosistema com ho demostra que, paradoxalment, en els darrers anys
s'han vist flamencs aturats bàsicament aigües amunt de la desembocadura,
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entre els ponts del tren i del Molinet. Aquest fet és el contrari que succeïa
abans, en què es veien a aigües avall del pont del tren. Aquest canvi
s’explica pel trànsit de persones que hi ha per la vora de l’aigua de la
desembocadura i per l’abocament de l’aigua de mar que utilitza la central de
cicle combinat. Aquesta aigua hauria de ser tornada directament al mar, ja
que inhabilita gran part de la desembocadura per a la majoria d’aus
aquàtiques a conseqüència de l’augment notable de cabal i velocitat de
l’aigua que suposa. A més, al ser aigua salada no permet el creixement de
plantes en l’escullera dels marges de la desembocadura.
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els següents
ACORDS:
1. Que els propietaris de les centrals de cicle combinat i planta de
tractament de valorització de residus realitzin les obres necessàries per
tal d’abocar l’aigua calenta i salada directament al mar i no al tram final
del riu Besòs.
2. Demanar al Govern de l’Estat implantar un cànon mediambiental per a
municipis que acullen aquest tipus d’instal·lacions.
3. Demanar al Govern de l’Estat derogar la llei que eximeix a les empreses
distribuïdores de gas del pagament a l’Ajuntament de l’1,5% de la
facturació que realitzen a clients del municipi.
4. Fer arribar aquests acords a grups polítics dels Congrés i el Senat, als
grups polítics del Parlament de Catalunya, a les associacions de veïns de
Sant Adrià de Besòs, a Tersa, Endesa i Gas Natural."
Aquesta moció es votarà per punts.
Defensa la moció Gregorio Camacho (ICV-EUiA) i manifesta:
-

Que d’un temps ençà tant la qualitat de l’aigua del riu Besòs, com el seu
entorn, ha millorat molt gràcies a les inversions i als esforços que s’han
fet, però encara queden coses pendents de realitzar.

-

Que, quan es va fer el cicle combinat, una part de l’aigua calenta es va
poder abocar directament al mar, però que encara hi ha una part que es
llença al riu provocant un problema mediambiental per culpa del salt
tèrmic que es produeix i la salinització de l’aigua del riu.
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-

Que, veient que les empreses propietàries del cicle combinat han tingut
uns resultats econòmics magnífics, demanen sol·licitar que reverteixin
els seus beneficis econòmics en aquesta zona del final del riu Besòs.

-

Que ja que des de l’Ajuntament s’està intentant que la zona sembli un
delta natural, ENDESA i Gas Natural haurien de construir un emissari
submarí que conduís l'aigua calenta fins al mar.

-

Que també creuen que si tota l’aigua freàtica que ara es llença a les
clavegueres i que acaba a la depuradora, sense necessitat, s’aboques al
riu ajudaria a millorar tant la part baixa del riu com la zona de les
platges, per tant, demana iniciar d’una vegada per totes les obres
necessàries per aconseguir que les aigües freàtiques arribin al riu.

-

Que també proposen un cànon ambiental en relació a les emissions de
les centrals elèctriques i la derogació de pagament que fan en facturació
d’un 1,5% les empreses subministradores.

Josefa López (regidora no adscrita) diu que s’alegra molt d’aquesta moció i
que confia que es porti a terme, tot i que té dubtes que això pugui passar
amb els punts dos i tres.
Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que en línies generals està d’acord, especialment amb el primer punt, ja
que considera que els punts dos i tres podrien haver estat tractats en
una altra moció.

-

Que en el primer punt troba a faltar quines accions es podrien fer en
positiu per tal de sensibilitzar tant a l’empresa que ha de realitzar
aquesta obra, com a les administracions competents com a la ciutat,
potser creant alguna plataforma ciutadana, per tal que tot això es faci
realitat i no es quedi només en aquesta moció.

Jesús A. García (PP) manifesta:
-

Que desde ICV-EUiA siempre han querido monopolizar los aspectos
medioambientales, pero que se ha de tener en cuenta que ellos siempre
han gobernado con el partido socialista y podrían haber monopolizado lo
que está pidiendo ahora y haberlo solicitado a las empresas cuando se
instalaron.
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-

Que cuando se pusieron los ciclos combinados era un buen momento
económico y que fue por miedo a no cubrir la demanda de electricidad
que se construyeron, cosa que ahora se ha visto que no son tan
necesarias y la población se hubiera ahorrado esa contaminación y el
tener que pedir ahora el hacer esas salidas al mar.

-

Que apoyan el primer y cuarto punto, pero no el segundo ni el tercero,
ya que sería crear impuestos sacacuartos porque se acabaría revirtiendo
al ciudadano.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que no és la primera vegada que es parla dels abocaments d’aigua
calenta, de l’escuma del riu i de com tot això afecta el delta del Besòs.

-

Que són de l’opinió que els acords que hi ha a la moció poden ser un bon
punt de partida per tal de garantir la defensa del riu i del seu
ecosistema, i que troben fonamental que el govern esbrini totes les
formes de poder gravar les activitats industrials que generen
contaminació i que poden tenir un impacte en l’aire del municipi o en els
ecosistemes conservats.

-

Que, tenint en compte que durant aquesta legislatura passarà per Ple la
reestructuració del Front Litoral i la recuperació de les platges, és bon
moment per demanar a les empreses involucrades que projectin aquesta
sortida.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que, amb el tema ecològic, els impactes no són sempre absoluts, sinó
que s'avaluen amb una sèrie de criteris que tenen en compte diferents
valors ecològics de manera que, encara que potser tenen un gran
impacte en les condicions, aquests no han de ser necessàriament
negatius.

-

Que, per exemple, si a la desembocadura del riu hi hagués un aflorament
d’aigua termal, el plantejament que s’estaria fent en aquest moment
seria el de mantenir aquesta singularitat de la institució tèrmica i les
singularitats que donaria a la de flora i fauna del voltant, però que com
que també té un impacte visual i el que ells volen és que la ciutat tingui
els paisatges més agradables possibles, se sumen a aquesta moció.

ple de l'ajuntament 24.04.2017

16

-

Que creuen que l’impost que aquí es planteja per a ciutats com aquesta
té molt sentit, independentment del que pugui representar d’augment
del cost per a les centrals de cogeneració elèctrica.

-

Que les ciutats que acullen aquests tipus de centrals es veuen sotmeses
a un seguit d’inconvenients pel fet d'allotjar-les i que es vegin
recompensades, és just.

L’alcalde manifesta:
-

Que va passar de ser una claveguera a cel obert a un parc urbà amb vida
natural.

-

Que tot aquell procés va ser molt bo i que partia d'una necessitat
manifestada per la ciutadania i per diversos plens municipals, i que creu
que ara el que s'està fent és posar una altra pedra i que a vegades la
gestió pública porta a poder-ho fer.

-

Que l’esmentat projecte ja està fet i s'ha passat a l’AMB, ja que també
suposa un estalvi en despesa de depuració d'aigües i que el seu cost
d'uns 200.000 € i estan pendents de resposta.

-

Que respecte al punt tres de la moció, aquest impost ja existia i que no
sap quin govern al va treure i, per tant, no és demanar un que creu que
s'hauria de tornar a posar, ja que no pot ser que les bases financeres
d'un Ajuntament provinguin exclusivament de l’ICIO, sinó que les noves
formes de tecnologia també haurien de tenir reflex a la part financera
d'un ajuntament.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu que aquest tipus d’instal·lacions no les
determina un ajuntament, ja que qui té la competència és la Generalitat que va
ser qui va autoritzar aquesta instal·lació amb totes les objeccions pertinents, i
que l’ACA és la que va determinar que un abocament d’aigua no podia estar
per sobre dels 27 graus.
S’aprova la moció per punts amb el resultat següent:
Punts 1 i 4
Per unanimitat
Punts 2 i 3
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Vots a favor: dinou (19) – ICV-EUiA (2), PSC (6), C’s (3), SAeC (3), MES
(1), ERC (2), PDeCat (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: dos (2) - PP
4. Moció d’ERC, PDeCat i la regidora no adscrita en suport a les
associacions culturals de la ciutat
"L’associacionisme cultural és una forta realitat estesa a tot el territori
català. Concretament, l’àmbit de l’associacionisme cultural hi té una
importància substancial i d’una importància de primer nivell en la societat
catalana, com a mitjà no només de divulgació cultural sinó com també un
espai de socialització pels ciutadans i ciutadanes, teixint els nostres pobles,
viles i ciutats.
Segons un informe-estudi de la Generalitat editat el 2015 i que recull dades
del 2013, a Catalunya hi ha més de 3.400 associacions, més de 25.000
participants en òrgans de govern i prop de 450.000 associats. Aquestes
importants xifres indiquen fins a quin punt la societat catalana valora i
participa en l’anomenat “tercer sector”, és a dir, entitats no governamentals
i no lucratives.
4 de juny, Dia de l’Associacionisme Cultural.
En atenció a la vitalitat i a l’arrelament social de l’associacionisme, el 27 de
maig de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar el 4 de
juny Dia de l’Associacionisme Cultural (DASC), instaurant així una jornada
dedicada a posar en valor el pes i la força de les associacions que actuen en
l’àmbit de la Cultura del país.
És doncs, una oportunitat per impulsar el reconeixement explícit a tota la
xarxa d’associacions culturals de la nostra ciutat, posant en valor la
transcendència que han tingut i tenen per a tota la ciutadania, així com
també per a la construcció i creixement social i identitari de la nostra ciutat.
Perquè el 4 de juny? La data rememora el 4 de juny de 1864 quan va
començar el quart festival organitzat per la Societat Coral Euterpe, sota la
direcció de Josep Anselm Clavé i Camps, qui va ser president de la Diputació
de Barcelona entre 1871 i 1872. Aquell certamen de tres dies va
representar el moment de màxima esplendor per als cors catalans.
L’objectiu d’aquesta moció hauria de ser acostar els ciutadans als ateneus,
casals, centres de producció juvenil, associacions, esbarts, bastoners,
castellers, geganters, diables, sardanistes, centres d'estudis, clubs
esportius, cases regionals, o a qualsevol tipus de seu gestionada per
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associats, i fer-los partícips de les diverses activitats culturals que s’hi
desenvolupen.
El DASC, que se celebrarà anualment cada 4 de juny, ens brinda una
magnífica oportunitat en pro del reconeixement, la visualització i la
reivindicació de la tasca cívica de totes les entitats que, arreu del territori,
fan una immensa labor de cohesió social, de promoció i de difusió de la
cultura.
En el cas de Sant Adrià de Besòs, cal dignificar, reconèixer, atendre les
necessitats i reforçar totes les associacions que en l’àmbit municipal ajuden
a difondre la cultura popular i tradicional de Catalunya, entitats com: Esbart
Dansaire, Colla Castellera Passadors de Sant Adrià, Geganters de Sant
Adrià, Pessebre Vivent de Sant Adrià, el Grup Sardanista Mil.lenari, la Coral
de Sant Adrià, Dones del Futur, UNESCO, TRONADA de Diables i Diablesses
de Sant Adrià, així com els Tabalers i els grallers i incloure l’Adrifolk com a
festa referent de l’àmbit de la cultura popular i tradicional d’arrel catalana al
nostre municipi.
Per tot això, els grups municipals d’ERC, PDeCat i la regidora no adscrita
proposen al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Reconèixer la trajectòria i la gran tasca que fan les entitats cíviques i
culturals, que suposen un dels principals valors i símbols del nostre
municipi i de Catalunya. Permetent a molts ciutadans i ciutadanes de
participar en la millora de la nostra societat, fent-la més democràtica i
més madura, així com implicar-se en la construcció social del país.
2. Continuar impulsant la cultura catalana a Sant Adrià vehiculant una
major dotació de més recursos econòmics a través d'accés a
subvencions de procediments de concurrència competitiva pública en el
marc de la normativa de la llei de subvencions i normativa aplicable. Així
com dotacions logístiques en funció de les necessitats i continuar posant
al seu abast les infraestructures necessàries a les associacions de la
ciutat que promoguin i difonguin la cultura tradicional i popular catalana
si així ho necessiten.
3. Configurar un projecte global de ciutat en el marc de les entitats de
cultura popular i tradicional catalana per tal de dotar de nous objectius i
estratègies comunes, així com generar els espais adients per al
desenvolupament i execució dels mateixos, amb la participació de les
entitats, un projecte global de ciutat referent a la cultura catalana,
cercant la màxima participació posterior de la ciutadania adrianenca.
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4. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, com a màxima institució pública
del municipi, s’afegeix a la celebració del Dia de l’Associacionisme
Cultural el proper 4 de juny de 2017, i es compromet a impulsar-lo per
tal que, a partir d’ara, sigui anualment una data de referència en el
municipi, aprofitant que totes les entitats d’àmbit de cultura popular
catalana fa anys que realitzen l’Adrifolk (Festa de Cultura tradicional a
Sant Adrià) aquest esdeveniment s’inclogui a la celebració anual del
DASC i es doti dels recursos econòmics i logístics necessaris per a la
seva realització dins del cap de setmana més proper.
5. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, a la Diputació de Barcelona (Àrea d’Educació, Cultura i
Esports) i al conjunt d’entitats culturals del municipi."
Defensa la moció Rubèn Arena (ERC) i diu:
-

Que agraeix els partits que han proposat esmenes, i molt especialment a
Josefina López que els va alertar sobre aquest tema i amb qui han
redactat conjuntament la moció.

-

Que ha detectat que totes les entitats de cultura tradicional al voltant de
l’Adrifolk necessitaven d’un suport i acompanyament que sí que es dona
a la resta d’associacions.

-

Que la seva voluntat és que sigui una moció de ciutat, de manera que
pugui ser subscrita per tots els grups, i que si l’han fet ells és perquè han
detectat aquesta necessitat i la porten al Ple, però no per res en
especial. Que ho volen deixar clar per algunes coses que van sentir a la
Junta de Portaveus i que avui voldrien rebatre.

-

Que ERC sempre farà costat a la cultura catalana i sembla que a vegades
és un tabú parlar a Sant Adrià de cultura tradicional i popular, i que tots
han d’estar d’acord amb la Fira d’Abril, que ho estan, però que no poden
ser d’altres entitats.

-

Que els sembla especialment rellevant que avui es faci aquest
reconeixement a les entitats aplegades al voltant de l’Adrifolk i que, a
més a més, se li doni aquest respecte en forma d’una celebració en un
dia especial per tal que no s’hagi d’estar buscant dates constantment per
tal d’ubicar-lo.

-

Que proposen que l’Adrifolk es realitzi al voltant del 4 de juny que és el
dia que la Generalitat té com a Dia de l’Associacionisme Cultural, de
manera que se li donaria certa seguretat i garanties a aquestes entitats
per tal de poder realitzar aquest acte a Sant Adrià de Besòs.
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-

Que els pessebristes també necessiten aquest suport.

-

Que per tot això esperen que tots els grups hi donin suport igual que
que en donen a altres entitats culturals de la ciutat.

-

Que agraeixen que l’equip de govern hagi afegit un punt per tal
d’abordar aquest tema en una comissió tècnica.

Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que s’hi adhereix perquè val la pena que hi hagi un acte formal de
reconeixement a la cultura popular i tradicional de Sant Adrià de Besòs i
demana que no només es quedi en aquest acte formal, sinó que també
vagi acompanyat de recursos econòmics, subvencions i amb el suport de
les estructures administratives d’aquesta casa quan les entitats
necessitin equips tècnics, autoritzacions, tanques, endolls etc., per poder
realitzar les activitats i que hi hagi una sensibilitat que les entitats han
dit que a vegades falta.

Jesús A. García (PP) diu:
-

Que les hubiera gustado encontrar en las diferentes enmiendas y
mociones presentadas, un texto en el que poder sentirse cómodo y que
les hubiera gustado que fuera una moción más inclusiva, porque
leyéndolo parece que sólo es cultura catalana aquello que existía hace
200 años y que lo que ha llegado después no lo es.

-

Que lleva media vida viviendo en Catalunya y que jamás ha renegado de
cualquier cosa que pareciera cultura catalana.

-

Que les hubiera gustado ver más inclusión en esta moción que habla de
Sant Adrià de Besòs y que se hablara de entidades como el Centro
Cultural Gitano, el Festival de Cante Flamenco, las hermandades
rocieras, como si no fuera cultura catalana.

-

Que parece que se sienten más cómodos con una concentración de sijs
en la plaça de la Vila, que con cualquier otra concentración de cultura o
manifestación católica.

-

Que es como si se tuviera que rechazar todo aquello que parece que
venga de España y que por ello no dan apoyo a la moción.
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Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que agraeix als ponents de la moció que hagin admès les esmenes
suggerides i que sí que és cert que a la primera versió del text es fa
referència a les entitats populars de Catalunya, però els van comentar
que el que es parlava era de la cultura catalana, és a dir, que es parla
d'una sèrie d'entitats però que això no vol dir que no estiguin d'acord
amb totes.

-

Que, ara, simplement s'està parlant de l'Adrifolk perquè ha estat un dels
esdeveniments culturals més importants de la ciutat i per les entitats,
acostant la cultura popular a la ciutadania, que, per tant, aquest
esdeveniment és important per a la ciutat.

-

Que està d’acord que el dia 4 de juny s’instauri com el dia de
l’associacionisme cultural i que dins d’aquella primera setmana es pugui
celebrar l’Adrifolk, que no només per a les entitats que ho organitzen,
sinó perquè tots tindran una fita, un dia en el calendari incorporat a
l'agenda municipal de manera que les entitats i l’Ajuntament es podran
organitzar per tal de poder quadrar amb les altres activitats que es fan al
municipi.

-

Que ella, tant quan era part de l’equip de govern, com ara a MES, ha fet
costat a totes les entitats, igual com també ho ha fet gent que ara està
asseguda aquí.

-

Que agraeix als ponents que els hagin deixat introduir esmenes, perquè,
amb aquesta fórmula que presenten, permet que totes les entitats
puguin presentar els seus projectes, les seves activitats, de manera que
es puguin revisar per poder donar aquestes subvencions en funció del
que fa cada entitat.

-

Que la cultura popular tradicional és propietat de la ciutadania, i
especialment de les entitats que la mantenen viva i l’acosten a la
ciutadania.

Joan Belda (SAeC) manifesta:
-

Que s’afegeix al reconeixement a les associacions culturals de la ciutat
per la seva gran tasca per la defensa de la divulgació de la cultura
catalana i per ser la pedra angular d’un poble actiu, d’un poble lliure i
amb capacitat d’autoorganització.

-

Que agraeixen als grups que porten la moció els canvis afegits en el cos
expositiu, per tal de fer-la integradora i ampliar el concepte de cultura

ple de l'ajuntament 24.04.2017

22

catalana i d’associacionisme cultural, a una definició molt més acurada
que la que es presentava inicialment.
-

Que van demanar que les subvencions a entitats, associacions esportives
etc., s’havia de fer mitjançant un procés de concurrència pública, i que, a
més, les associacions havien de justificar les subvencions com qualsevol
altre.

-

Que creuen que és una bona iniciativa agrupar diferents formes de
cultura, en funció de la seva missió i dissenyar plans d’actuació sectorial.

-

Que, malgrat això, recorden que hi havia un marc general que era el Pla
Cultural General de Sant Adrià de Besòs 2008-2014, que mostrava les
capacitats i oportunitats del municipi a nivell cultural i que creuen que cal
actualitzar aquest Pla, especialment a l’entorn d’un nou eix com ha de
ser la Masia de Can Rigalt, amb una missió cultural i com a espai
autogestionat per les entitats, que hauria de ser el nou epicentre del
associacionisme adrianenc.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que, tal com presenten la moció, es podria pensar que l'equip de govern
està discriminant la cultura catalana, que si ho poden demostrar i fan
una proposta per evitar aquesta discriminació hi estaran d’acord, però
que, de fet, el que aquí es planteja és una discriminació positiva, perquè
vol afavorir unes expressions culturals per sobre d'unes altres i que
aquestes són les que tenen consideració de cultura tradicional catalana,
quan s'hauria d'estar parlant de cultura adrianenca.

-

Que aquí hi ha una combinació de persones que pel seu origen, la seva
formació i les seves tradicions formen un quadre cultural que potser no
tenen a veure amb els altres municipis de l’entorn.

-

Que amb el tema de cultura tradicional, sembla que no sigui necessari
donar suport a les activitats culturals contemporànies.

-

Que consideren que s'ha de donar suport a qualsevol tipus activitat
cultural. Que estan d'acord amb la lliure concurrència i concurs per tal
que tinguin tots les mateixes oportunitats, però que no estan d'acord
que es facin discriminacions pel tipus d'oferta cultural que plantegin, ja
que aquest Ajuntament ha de donar suport a totes les agrupacions i
associacions.

L’alcalde diu:
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-

Que fins aquest moment no s'havia fet servir mai la cultura com a eina
política i que és conscient que venen temps convulsos i tenebrosos.

-

Que mentre hi hagi aquest equip de govern, que està en minoria,
ajudaran a totes les manifestacions culturals, ja sigui la entidad rociera,
la Feria de Abril, la colla castellera, la gegantera, etc., i per tant, un dels
elements claus de la convivència al municipi és la d'ajudar totes les
manifestacions culturals que hi ha a la ciutat i si són sijs, són sijs, perquè
també viuen a la ciutat i tenen un centre de culte a Sant Adrià de Besòs.
I que això no vol dir que els regalen les llicències ni que els donen pisos,
sinó que tenen dret a fer la seva manifestació cultural com fan d'altres
religions. Que igual que quan arriba el Rocío van a acomiadar-los o quan
arribar la Festa Major van a missa del patró, doncs igual s'ha d'estar amb
altres manifestacions culturals que hi ha al municipi.

Juan Carlos Ramos (PSC) diu:
-

Que el seu grup votarà a favor d'aquesta moció, amb la intenció de
poder reforçar la identitat catalana pròpia d'aquí, de la ciutat i de les
entitats, perquè són de l'opinió que s'hauria de treballar per informar de
què fan, qui són i perquè ho fan, no només als seus ciutadans, sinó
també a altres punts del territori català i espanyol, fomentant no només
una identitat cultural, sinó un sentiment adrianenc.

-

Que, parlant amb les entitats, ha sorgit el tema que aprofitant la festa de
l'Adrifolk com a Festa d'estiu, que es podria reforçar la Festa dels
Passadors i arribar a un consens amb totes les entitats per reforçar-la
més i tenir una festa d'hivern de manera que hi hagués dos dies festius
catalans i de la ciutat a l'any.

-

Que amb l'objecte d'acostar les entitats als ciutadans, fan una proposta
de crear un projecte comú amb el suport de tots els grups polítics i
entitats, per tal de treballar per arribar a tenir una casa de la festa a Can
Rigalt, on les associacions i entitats puguin treballar amb els seus
projectes i tinguin un espai per relacionar-se amb l'Ajuntament en pro de
la ciutat i dels ciutadans.

Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que no volen que es pensi que estan polititzant la cultura, que
simplement han donat veu al clam d’aquestes entitats.

-

Que no creuen que defensar algunes entitats sigui tenebrós.
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A Pedro Sánchez
-

Que no poden tolerar de cap de les maneres que els diguin que són uns
éssers estranys que han vingut d'aquí i d'allà i que, per tant, la sociologia
de Sant Adrià de Besòs fa que s'hagi de defensar una sèrie d'entitats i
d'altres no, perquè això sí que és discriminació.

-

Que encara que un es digui Sánchez, Arenas o Soley, té el mateix dret a
defensar la cultura catalana perquè tant català és un com l’altre.

A Jesús A. García
-

Que tenen tan rebuig a les altres entitats que a la Feria de Abril ERC
muntarà una caseta.

Pedro Sánchez (C’s) li contesta:
-

Que primer s'haurien de preguntar si la Festa dels Passadors és una
festa de cultura tradicional catalana o una festa adrianenca.

-

Que no han dit que sigui discriminar, sinó que és el grup d'ERC els que
han dit que volen donar un tracte especial a unes determinades
associacions i que per això han entès que el grup d'esquerra pensen que
aquestes entitats estan discriminades.

-

Que si pensen això, el que haurien de fer és dir quines entitats estan
discriminades i perquè, i que si demostren que ho estan, C’s demanarà
que totes les entitats siguin tractades per igual.

-

Que el que estan platejant és que no hi hagi cap mena de discriminació i
que aquesta distinció de cultura popular catalana és molt nebulosa i que
pensen que consideren que és una festa adrianenca i no popular
catalana.

Rubèn Arenas (ERC) li pregunta si quan presenta una moció sobre la
Catalana està discriminant a la resta de barris, segur que no, sinó que
simplement està escoltant els veïns d’aquest barri i que els defensa, i no per
això està menystenint els altres.
Pedro Sánchez (C’s) li respon que el problema seria dir que al barri de la
Catalana se li ha de donar un tracte preferent, perquè això és discriminatori.
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S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – ERC (2), Josefa López, regidora no adscrita, (1),
PDeCAT (1), PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2) i MES (1)
Abstencions: tres (3) – C’s
Vots en contra: dos (2) - PP
5. Moció del PSC i ERC per evitar que l’Ajuntament utilitzi empreses
multiserveis
Es retira.
6. Dictamen relatiu a l’aprovació del projecte revisat del Reglament
de Registre de Sol.licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial a Sant
Adrià de Besòs
"Atès que per Acord Plenari de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs de 23
d’abril de 2010, en compliment del que s’establia a la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l’Habitatge, es va aprovar la creació d’un registre de
sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial a l’àmbit municipal de Sant
Adrià de Besòs.
Atès que per comunicació de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la
Generalitat de Catalunya s’ha sol·licitat la modificació del reglament per
adaptar-lo al contingut de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica.
Atès que el recurs d’inconstitucionalitat pendent contra la indicada norma
relativa a la pobresa energètica no afecta al precepte que obliga a les
Administracions Públiques a garantir el dret al reallotjament en situacions
d’emergència econòmica i social, essent obligatori per a les administracions,
inclosa la local, la constitució de meses de valoració d’emergències
econòmiques i socials (art. 5.6 Llei 24/2015).
Atès que l’art. 73 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a
l’Habitatge disposa que aquestes meses de valoració d’emergències
econòmiques i socials poden regular-se per reglament intern, sempre
respectant la normativa de procediment administratiu.
Atès que de conformitat als anteriors punts la revisió del reglament ha de
servir per un costat per disposar d’una regulació complerta del procediment
i requisits per a donar resposta a les situacions d’emergència social, i per
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altra banda, per dotar a la Comissió Especial d’Adjudicació de l’Ajuntament
de Sant Adrià, com a mesa de valoració d’emergències socials, d’unes
normes de funcionament intern, clarificant-ne la composició, règim de
sessions i les competències.
Atès que es constata igualment que determinats preceptes del reglament
han quedat sense aplicació a resultes de les últimes reformes de la
normativa sobre habitatge, com la operada per la Llei 9/2011, de 29 de
desembre, de promoció de l’activitat econòmica, que afecta a la regulació
del registre de sol·licitants d’habitatge protegit i al procediment
d’adjudicació.
Atès que de conformitat a l’anterior, els processos d’adjudicació d’habitatges
amb protecció oficial destinats a la venda passen a regular-se per les bases
que en cada supòsit i en cada promoció aprovin els promotors, ja sigui
públics o privats, d’habitatge amb protecció oficial, sense haver de passar
pel procediment que s’establia a la llei pel Dret a l’Habitatge i al Decret
106/2009, de 19 de maig, pel qual es regula el Registre de Sol·licitants
d’Habitatge amb protecció oficial de Catalunya, i es recollia expressament al
vigent capítol III, Secció 1a i 2a del Reglament del registre de sol·licitants
d’habitatge amb protecció oficial de Sant Adrià de Besòs.
Atès per tant que resulta també d’interès la depuració del reglament, per
eliminar aquells articles que han quedat sense aplicació pràctica,
actualitzant el contingut i utilitats del registre de sol·licitants d’habitatge
amb protecció oficial de Sant Adrià de Besòs.
DICTAMEN
Per tant, aquesta Comissió Informativa d’Alcaldia proposa al Ple de
l’Ajuntament que adopti els següents:
ACORDS:
1. Aprovar el projecte revisat de Reglament de Registre de Sol·licitants
d’Habitatge amb Protecció Oficial a Sant Adrià de Besòs.
2. Sotmetre el Reglament revisat a tràmit d’informació pública i audiència
als interessats per un termini de trenta dies, transcorregut el qual sense
haver-se presentat al·legacions o reclamacions, s’entendrà aprovat
definitivament."
Defensa el dictamen l’alcalde.
S’aprova per unanimitat
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7. Proposta relativa a nomenament de dos vocals que han de formar
part de la Comissió Executiva del Consorci del Besòs
"Amb l’entrada en vigor dels nous Estatuts del Consorci del Besòs, s’ha de
constituir la Comissió Executiva, per la qual cosa cal nomenar dos vocals.
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següents
ACORD:
Proposar al Consell General del Consorci del Besòs el nomenament de
l'alcalde Joan Callau Bartolí com a vocal titular i el regidor Gregorio
Camacho Alcalde com a vocal suplent a la Comissió Executiva del Consorci
del Besòs."
Defensa la proposta l’alcalde.
Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que estan molt contents que Gregorio Camacho sigui el suplent de
l’alcalde, ja que està capacitat pe fer aquesta tasca, perquè va formar
part de l’equip de govern, però que els ha semblat una decisió molt
estranya, ja que de les últimes reunions del Consorci del Besòs només
n’ha assistit a una. Que no passa res, ja que ell mateix també ha faltat a
alguna sessió i que espera que si l’alcalde no pot hi assistir, Gregorio
Camacho hi vagi de suplent.

Isabel Marcuello (MES) diu que fins que al Consorci del Besòs no hi siguin
representats tot els grups, el seu vot serà en contra.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) contesta que si no ha anat a les reunions és
per una qüestió de feina i que si el seu nomenament és un problema, no ho
fa.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C’s (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i
PDeCAT (1)
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Abstencions: tres (3) – PP (2) i Josefa López, regidora no adscrita (1)
Vots en contra: quatre (4) – SAeC (3) i MES (1)
TERRITORI
8. Dictamen relatiu a l’aprovació del Conveni per a l’execució d’un
parc d’esculls a la zona de les tres xemeneies, en els municipis de
Sant Adrià de Besòs i Badalona
"Fets
1. La mercantil Endesa Generación, SA (en endavant, ENDESA) està
acabant les operacions de desmantellament i demolició, en zona de domini
públic marítim terrestre, de les infraestructures de refrigeració (pantalans)
de l'antiga central tèrmica de Badalona-Sant Adrià, entre els municipis de
Sant Adrià de Besòs i Badalona.
En l'esmentada zona de domini públic marítim terrestre, se situen les
antigues concessions d'ENDESA, que a continuació es detallen:
- C-621-B (Pantalà BDL 1): Atorgada per Ordre Ministerial de 28 de juliol de
1967, per a un pantalà de 220 m de longitud per a presa d'aigua de
refrigeració de la central tèrmica de Badalona, juntament amb una parcel·la
de 8.394 m2 en zona maritimoterrestre que inclou instal·lacions
complementàries de la central (part de les càmeres d'aigua i de la piscina
d'edifici de bombes), en els termes municipals de Badalona i Sant Adrià de
Besòs (CON2010-01347-B / C-621).
- C-653 (Pantalà BDL 2): Atorgada per Ordre ministerial de 26 de juliol de
1968 perquè ocupar uns 1.320 m2 de terreny a la zona de domini públic
marítim-terrestre amb destinació a una estacada per al suport de tres
canonades per a la presa de aigua de refrigeració de la central tèrmica
Badalona II, al terme municipal de Sant Adrià del Besòs (CON2010-01264-B
/ C-653).
- C-817, fase 1 (Pantalà SA I i II): Atorgada per Ordre ministerial de 26 de
juliol de 1974 pel la construcció d'un pantalà per a la presa d'aigua del
sistema de refrigeració de les centrals tèrmiques Sant Adrià I i II, i un canal
de descàrrega d'aigua de refrigeració (que creua sota el Segon Pantalà), en
terrenys de domini públic i al mar territorial, al terme de Sant Adrià de
Besòs (CON2011-00057-B/ C-817, fase 1).
- C-817, fase 2 (Pantalà SA III): Atorgada per ordre ministerial d'1 d'agost
de 1975, per a la construcció d'una pantalà per a la presa d'aigua del
sistema de refrigeració de la central tèrmica de Sant Adrià III, i un canal de
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descàrrega d'aigua de refrigeració (paral·lel al canal de descàrrega de la
fase i), ocupa 750 m2 a la zona marítim terrestre i uns 1700 m2 a mar
territorial, al terme municipal de Sant Adrià del Besòs (CON2011-00057-B 7
C-817, fase 2). Va ser reformada per ordre ministerial de 24 de maig de
1977, per a la presa d'aigua de mar i de descàrrega per a la refrigeració del
Grup III de la central tèrmica de Sant Adrià de Besòs.
En haver finalitzat l'activitat dels grups energètics 1 i 2 de la central tèrmica
de Badalona II i dels grups 1, 2 i 3 de la central tèrmica de Sant Adrià del
Besòs, es va instar per ENDESA la renúncia de les esmentades concessions,
relacionades amb les centrals tèrmiques que ocupen domini públic marítim
terrestre en els municipis de Badalona i Sant Adrià de Besòs, sobre la base
del Projecte de desmantellament i demolició dels pantalans de captació i
canals de descàrrega d'aigua de refrigeració de les centrals tèrmiques de
Sant Adrià de Besòs i Badalona, de juliol de 2012, subscrit per l'enginyer
industrial Guillem Barquet Casillas.
Actualment les obres emparades per la resolució emesa pel director general
d'Ordenació del Territori i Urbanisme de data 28 de juliol de 2014, s'estan
concloent a la zona de domini públic marítim terrestre en els termes de Sant
Adrià del Besòs i Badalona.
Durant la vigilància ambiental de les obres de desmantellament dels
pantalans s'han observat una sèrie de millores ambientals de l'entorn
marítim que s'han de considerar. L'estat del "bentos" (organismes, éssers
d'aigua) es considera bo i amb gran diversitat de "taxons" (grups de
família), gràcies a les restes submergits de formigó.
2. Així doncs, davant l'alternativa de demolir per ENDESA les restes del
conjunt estructural aparegut sota del pantalà Badalona que es compon de
vestigis de l'històric pantalà de 1913 i també d'altres elements estructurals
de formigó localitzats en el "bentos" marí, es planteja conservar aquestes
estructures com un biotip-escull, constituint un Parc d'esculls.
Atès que per a possibilitar l'execució d'aquest Parc d'esculls cal concretar les
obligacions que assumeixen cadascuna de les parts intervinents, raó per la
qual es formalitza el present conveni, en base a les clàusules establertes al
conveni.
3. El conveni no inclou compromisos econòmics per part de l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs.
4. D'acord amb l'informe jurídic i el vistiplau de la Secció de Medi Ambient i
Salut Pública de l'Ajuntament.
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Fonaments jurídics
1. D'acord amb el que disposa l’article 140 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del sector públic i l’article 303 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
2. D'acord amb el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els acords següents:
Aprovar el Conveni per a l'execució d'un parc d'esculls en la zona de les tres
xemeneies, en els municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona."
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
Jesús A. García (PP) manifesta:
-

Que parece que encontraron el pantalán que se decía que se estaba
destruyendo el patrimonio industrial de Sant Adrià de Besòs, cuando
ahora resulta que esta en el fondo del mar y que ha favorecido la
biodiversidad y que servirá para realizar actividades como el buceo.

-

Que quiere recordar que existe un informe del Consorcio del Besòs
donde se explica cómo la corrosión del mar ha afectado a las chimeneas
y que se declaró un BCIL sin saber en que estado se encontraban.

-

Que todo esto es debido a la Plataforma per les Tres Xemeneies, que
parece dirigir el sentir de este pleno, cuando realmente son los
representantes elegidos por los ciudadanos que les han permitido estar
aquí y que parece que existan otros intereses por parte de esta
plataforma.

-

Que ahora que pasará, ya que esto provocará un sobre coste que teme
que acabe con otro contencioso más y, por tanto, quiere recordar la
consulta que se hizo para hacer un plan de usos de las zona de las tres
chimeneas más adecuado para el futuro de Sant Adrià de Besòs y que se
hizo poniendo la condición de que si se querían conservar no supusiera
un coste al Ayuntamiento.
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Pedro Sánchez (C’s) reitera la demanda que va fer al Consorci del Besòs que
es tingués en consideració la possibilitat de disminuir d’alguna forma
l’impacte visual d’aquest bloc de formigó que hi ha a la platja.
S’aprova per unanimitat.
9. Dictamen relatiu a l’aprovació definitiva del Reglament del Mercat
Municipal d’Abastaments de Sant Adrià de Besòs
"Fets
1. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha endegat el funcionament del nou
Mercat Municipal d'Abastaments.
2. El Reglament del Mercat Municipal d'Abastaments de Sant Adrià de Besòs
té per objectiu regular el servei públic del nou Mercat Municipal
d'Abastaments.
3. Aquest Reglament substituirà el Reglament aprovat per l'Ajuntament en
data 23 d'abril de 2015.
4. Mercadona, SA i l'Associació de Venedors Autònoms del Mercat Municipal
de Sant Adrià de Besòs van presentar, en data 8 de juny de 2016,
al·legacions dins el tràmit d'informació pública posterior a l'aprovació inicial
del projecte de l'esmentat Reglament.
5. D'acord amb l'informe emès per la directora del Mercat Municipal
d'Abastaments de Sant Adrià de Besòs.
Fonaments jurídics
1. D'acord amb l'article 178.1 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,
l'aprovació de les ordenances i els reglaments locals s'ha d'ajustar al
procediment següent:
a) Aprovació inicial del ple.
b) Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de
trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovació definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o
suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.
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2. D'acord amb l'article 64 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, les reclamacions i
al·legacions presentades s'han de trametre a la comissió informativa que
correspongui o que es constitueixi a aquest efecte, la qual n'ha de proposar
l'estimació o desestimació total o parcial i formular la proposta d'aprovació
de l'ordenança.
3. D'acord amb l'article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, l'aprovació definitiva de
les ordenances correspon al ple de la corporació, el qual no pot delegar
aquesta atribució en altre òrgan. En cas que s'hagin presentat reclamacions
o al·legacions durant el tràmit d'informació pública i d'audiència, s'han de
resoldre de forma raonada, en el mateix acord d'aprovació. Quan no s'hagin
presentat cap reclamació o al·legació l'acord d'aprovació esdevé definitiu.
Les ordenances s'aproven per majoria simple, com a regla general. Només
requereix la majoria absoluta l'aprovació i la modificació de les normes i les
ordenances que formin part dels plans i dels instruments d'ordenació
urbanística, les ordenances fiscals i el reglament orgànic de la corporació.
Els ens locals han de trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la
Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies, l'acord d'aprovació
definitiu de l'ordenança i la còpia íntegra i fefaent d'aquesta.
4. D'acord amb l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, les ordenances i els
reglaments locals s'han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i no
entren en vigor fins que s'hi hagi publicat completament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Igualment,
s'ha de publicar en el butlletí informatiu local, quan n'hi hagi, inserir-se, en
tot cas, en el tauler d'anuncis de la corporació i anunciar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en
què s'hagi publicat íntegrament el text.
5. Contestació de les al·legacions.
5.1. Al·legacions de Mercadona, SA.
5.1.1. Al·legació primera.
Mercadona, SA proposa modificar l'article 8.e) del Reglament del Mercat
Municipal d'Abastaments de Sant Adrià de Besòs en el sentit d'afegir que el
pagament de rebuts pugui ser també mitjançant transferència bancària i no
només per domiciliació de rebuts.
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs desestima aquesta primera al·legació.
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Mentre la gestió del servei de mercat d’abastaments sigui exercida de forma
directa per l’Ajuntament, no es pot desvincular la presa de decisions sobre
el Mercat com a servei municipal del propi Reglament del Mercat ja que, en
aquest supòsit, l’Ajuntament perdria tot el control sobre la presa de
decisions del servei de mercat que li és propi.
D'altra banda, tal i com ja s'establia al Plec de condicions que va regir el
concurs de les concessions de les diferents entitats del Mercat, el pagament
de les obligacions dels membres de l’associació amb la mateixa, es farà
mitjançant domiciliació bancària dels rebuts. El permetre al titular de
l’entitat D fer els pagament mitjançant un procediment diferent, causaria
greuges comparatius entre els diferents associats.
5.1.2. Al·legació segona.
Mercadona, SA proposa modificar l'article 4.2 del Reglament del Mercat
Municipal d'Abastaments de Sant Adrià de Besòs en el sentit d'afegir el
paràgraf següent:
“No es considera cessió o traspàs de concessió i s'autoritza expressament la
subcontractació de la gestió de l'aparcament de la planta -2, Entitat E, per
part del concessionari del supermercat (Entitat D) a persona física o jurídica
per tal de millorar el servei d'aparcament del Mercat als clients.”
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs considera convenient estimar aquesta
segona al·legació. S’accepta la proposta d’afegir el següent text a l’article
4.2:
“No es considera cessió o traspàs de concessió i s’autoritza expressament la
subcontractació de la gestió de l’aparcament de la planta –2, Entitat E, per
part del concessionari del supermercat i de l’Aparcament -2 (Entitats D i E)
a persona física o jurídica per tal de millorar el servei d’aparcament del
Mercat als clients”.
5.1.3. Al·legació tercera.
Mercadona, SA proposa modificar l'article 22.2 del Reglament del Mercat
Municipal d'Abastaments de Sant Adrià de Besòs per tal que es prevegi la
possibilitat del supermercat de treballar en horari nocturn dins del Mercat
per realitzar feines de reposició de productes.
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs desestima l’al·legació tercera. Degut
als canvis que s’han produït a l’horari de càrrega-descàrrega de Mercadona,
SA, l’empresa assegura a dia d’avui (6 d’octubre de 2016, per correu
electrònic) que actualment ja no existeix la necessitat de treballar a les nits
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a l’interior de la botiga i que, per tant, l’al·legació tercera presentada al seu
dia, deixa de tenir sentit i la retiren.
5.2. Al·legacions de l'Associació de Venedors Autònoms del Mercat Municipal
de Sant Adrià de Besòs.
Al·legació primera. Estimada.
L'Ajuntament estima l'al·legació primera amb l'objecte de posar èmfasi en la
voluntat municipal de tenir en compte el parer de l'Associació de Venedors
Autònoms del Mercat de Sant Adrià de Besòs per arribar sempre al màxim
consens en tot allò que afecti el bon funcionament del Mercat Municipal
d'Abastaments.
Al·legació segona. Estimada.
L'Ajuntament estima l'al·legació segona amb l'objecte, també, de posar
èmfasi en la voluntat municipal de tenir en compte el parer de l'Associació
de Venedors Autònoms del Mercat de Sant Adrià de Besòs per arribar
sempre al màxim consens en tot allò que afecti el bon funcionament del
Mercat Municipal d'Abastaments.
Al·legació tercera. Estimada.
L'Ajuntament estima l'al·legació tercera. S’afegirà el text proposat al final
del primer paràgraf de l’article 8, amb la següent modificació ja que l’article
1 no defineix qui són els concessionaris: “Tots els concessionaris d’Entitats
del Mercat resten obligats al pagament de les quotes a l’Associació...”
Al·legació quarta. Estimada en part.
S’admet que la presa de decisions per temes relacionats amb l’Associació de
Venedors Autònoms del Mercat de Sant Adrià de Besòs sigui presa de la
forma que estableixin els seus estatuts, excepte pel que fa a temes que
afecten directament a decisions que són pròpies de l’Ajuntament. En aquest
cas, es mantindrà la formula establerta a l’apartat 3d de l’article 8.
Exemples: inversions, calendari, normativa, etc.
Aixi doncs, l'Ajuntament proposa el següent redactat per l’apartat 3d de
l’article 8:
“L’adopció d’acords per part de l’associació de venedors del Mercat
Municipal d’Abastaments, sobre aquells temes que li són propis (gestió
interna, organització, despeses de l’associació, etc...), es prendran de la
forma que estableixin els seus estatuts, els quals hauran de respectar la
legislació vigent.
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Quan les propostes a formular dins de l’àmbit del Mercat Municipal
d'Abastaments siguin relatives a qüestions que afecten a decisions pròpies
de l’Ajuntament (inversions i/o despeses, calendari, normativa, etc...), i
quan sigui necessari, es comptabilitzarà el sistema de votació que segueix a
continuació:
cada
parada
del
Mercat
Municipal
d'Abastaments,
independentment del nombre de m2 o mòduls que tingui, tindrà un vot i el
total de parades del Mercat Municipal d'Abastaments podrà sumar fins al
màxim del 60% dels vots. El 40% restant és el percentatge de vots que
sumarà l’autoservei. Totes les propostes que presenti l’associació de
venedors hauran de comptar amb una majoria qualificada tant pel que fa al
seu quòrum d’assistència i participació, que s’estableix en un mínim del
40% del nombre de persones concessionàries de les parades del Mercat
Municipal d'Abastaments i la participació del supermercat, com per a la
seva aprovació, que s’estableix en un mínim del 70% dels vots, que, en tot
cas, inclourà la meitat més una de les parades de l’entitat A. Sempre i quan
la gestió del Mercat Municipal d'Abastaments sigui directament portada per
part de l’Ajuntament, les propostes realitzades per l’associació en el marc
del Mercat Municipal d'Abastaments (parades + supermercat) no seran
vinculants davant l’Administració i, per tant, necessitaran la seva aprovació.
En el cas que resultés impossible la presentació de les propostes
corresponents, per manca d’acord entre els concessionaris, l’associació de
venedors requerirà a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per a què
exerceixi les funcions d’arbitratge.”
Al·legació cinquena. Estimada.
L'Ajuntament estima la proposta feta per l'Associació de Venedors Autònoms
del Mercat de Sant Adrià de Besòs que modifica el termini per a la
presentació d’al·legacions passant dels 15 dies que establia el Reglament al
mes proposat per l'Associació de Venedors Autònoms del Mercat de Sant
Adrià de Besòs.
Al·legació sisena. Estimada.
L’Ajuntament estima l'al·legació sisena amb la finalitat de refermar la
voluntat municipal de col·laborar amb l'Associació de Venedors Autònoms
del Mercat de Sant Adrià de Besòs.
Així doncs, el punt segon del paràgraf 4 de l'article 15 quedaria redactat de
la següent manera:
“Les cessions o traspassos entre vius a favor de tercers podran produir-se
quan:
- El cedent hagi iniciat l'activitat al nou Mercat Municipal d'Abastaments.
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- El cedent estigui al corrent de pagament de les despeses previstes en
aquest reglament, cànon complert o fraccions i impostos municipals
corresponents a la parada subjecte de cessió, així com de les quotes de
l'associació de venedors del Mercat Municipal d'Abastaments.
- El cessionari reuneixi les mateixes condicions i se subrogui en les
obligacions del que cedeix.”
Al·legació setena. Desestimada.
L'Ajuntament desestima l'al·legació setena ja que l’apartat que es proposa
eliminar té una finalitat garantista que cal protegir.
Al·legació vuitena.
•

18.5f) Estimada en part. Les modificacions proposades al redactat de
l’article 18.5f), tal i com diu l’escrit d’al·legacions presentat per
l'Associació de Venedors Autònoms del Mercat de Sant Adrià de Besòs,
van encaminades a evitar que l’Ajuntament pugi exigir uns pagaments
decidits unilateralment per ell. Per tal d’aconseguir el mateix objectiu,
l'Ajuntament proposa aquest redactat alternatiu a l’article 18.5f): ”Fer-se
càrrec de la gestió i despeses relacionades amb el Pla d’acció comercial.
Els adjudicataris queden obligats a realitzar una despesa anual addicional
en concepte de dinamització comercial. Aquesta despesa haurà de ser
consensuada amb l’Ajuntament abans de la seva aprovació.” (es tracta
de garantir uns mínims d’inversió).

•

18.5g) Desestimada. La primera part d’aquest apartat: “Abonar, dins el
termini, a l’Associació les quotes aprovades per aquesta” seria repetitiu
en cas d’estimar l’al·legació tercera del document presentat per
l'Associació de Venedors Autònoms del Mercat de Sant Adrià de Besòs ja
que fa incidència sobre el mateix tema. D’altra banda, la resta de
l’apartat 18.5g) deixa de tenir sentit ja que no existeixen despeses
comunes de serveis prestats per l’Ajuntament (cal tenir en compte que
en elaborar la redacció d’aquest Reglament encara no s’havia definit com
es faria el repartiment del consum de l’anell de fred i que finalment es
farà a través de les taxes.). L'Ajuntament proposa eliminar totalment
l’apartat 18.5g.

•

18z1f) Estimada en part. Després de valorar la proposta feta per
l'Associació de Venedors Autònoms del Mercat de Sant Adrià de Besòs i
fer la consulta a empreses especialitzades del sector, l'Ajuntament arriba
a la conclusió que el més efectiu és un tractament trimestral tal i com es
venia realitzant al Mercat provisional. Per tant, l'Ajuntament proposa la
modificació de l’apartat 18z1f) en aquest sentit.

Al·legació novena. Estimada.
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L'Ajuntament estima la proposta d’eliminació de l’apartat 9 de l’article 20.
Al·legació desena. Estimada en part.
Segons el contracte signat amb l’empresa de neteja del Mercat, l’horari dels
seus treballadors s’inicia a les 06,00 h del matí i finalitza a les 22,00 hores
de la nit. L'Ajuntament no considera necessari incrementar aquest horari
fins a les 23,00 hores a banda de l’increment econòmic que representaria
aquest increment i que caldria imputar a les taxes que paguen els
paradistes
Per tant, l'Ajuntament accepta la modificació d’inici d’activitat al Mercat en el
sentit de canviar l’hora de les 06,30 que indica la proposta de Reglament
actual a les 06,00 proposada per l'Associació de Venedors Autònoms del
Mercat de Sant Adrià de Besòs.
No s’accepta la modificació de final d’activitat al Mercat en el sentit de
canviar l’hora de les 22,00 que indica la proposta de Reglament actual a les
23,00 proposada per l'Associació de Venedors Autònoms del Mercat de Sant
Adrià de Besòs.
D’altra banda, no s’accepta el text addicional que es proposa afegir al final
de l’apartat 2 de l’article 22: “Una vegada finalitzat el meritat horari..., ....
passades 6 hores del tancament del Mercat”. Tal i com s’ha exposat a
l’apartat anterior, l’horari, tant de l’empresa de neteja com de l’empresa de
recollida de residus, ve marcat pel plec de condicions que regeix el seu
contracte i els seus horaris s’estableixen en l’esmentat plec i no es poden
modificar posteriorment.
Cal assenyalar que els preus dels serveis també estan en relació amb els
horaris en què s’efectuen. Totes les tasques nocturnes impliquen un
increment significatiu del cost del servei. L'Ajuntament considera que no
existeix una necessitat real de canviar els horaris d’aquestes empreses per
tal que treballin en horari nocturn.
Tot i així, proposem afegit aquest text al final del primer paràgraf de l’article
22.2: “L’Ajuntament treballarà per aconseguir que les diferents fraccions de
brossa generada al Mercat siguin recollides al final de la jornada, entre les
20 i les 22 hores.”
Al·legació onzena. Estimada en part.
L'Ajuntament accepta que el percentatge de parades tancades indicat a la
proposta de Reglament no es pot complir per a totes les activitats. Per això,
s’accepta una modificació del redactat del paràgraf segon de l’apartat 4 de
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l’article 22 en el següent sentit: “Amb aquesta informació, abans del 31 de
maig de cada any, l’Ajuntament ha de resoldre els torns de vacances anual.
Els torns de vacances s’han de decidir de forma que es garanteixi que les
activitats prioritàries del Mercat estiguin suficientment representades.”
I, amb coherència amb això, s’estableix la següent modificació del paràgraf
tercer de l’apartat 4 de l’article 22: “En cas que fos necessari, per assolir
l’objectiu que totes les activitats prioritàries estiguin suficientment
representades, s’establirà un sistema rotatiu anual que s’intentarà
consensuar amb l'associació de venedors del Mercat Municipal
d'Abastaments.”
Al·legació dotzena. Estimada en part.
Tal i com s’ha exposat a la resposta de l’al·legació quarta, caldrà diferenciar
entre propostes d'àmbit propi de l’Associació i aquelles que involucrin
decisions que afecten àmbits de gestió de l’Ajuntament. Per aquestes
segones qüestions, es seguirà utilitzant la formula proposada a l’apartat 1
de l’article 23. Així doncs, l’apartat 1 de l'article 23 tindrà el redactat
següent:
“1. Es desprèn d’aquest Reglament l’obligació de constituir una associació
de venedors del Mercat Municipal d'Abastaments que serveixi com
interlocutor únic davant l’Administració en qüestions relacionades amb la
gestió del Mercat Municipal d'Abastaments. En aquest sentit, s’hi hauran
d’incloure com a socis tant les persones concessionàries de les parades del
Mercat Municipal d'Abastaments com la persona concessionària de
l'autoservei.
Per tal de formular propostes dins de l’àmbit del Mercat Municipal
d'Abastaments relatives a qüestions que afecten a decisions pròpies de
l’àmbit de gestió de l’Ajuntament (inversions i/o despeses, calendari,
normativa, etc...), quan sigui necessari, es comptabilitzarà el sistema de
votació que segueix a continuació: cada parada de Mercat,
independentment del nombre de m 2 o mòduls que tingui, tindrà un vot i el
total de parades de Mercat podrà sumar fins al màxim del 60% dels vots. El
40% restant és el percentatge de vots que sumarà l’autoservei.
Totes les propostes que presenti l’associació de venedors hauran de
comptar amb una majoria qualificada tant pel que fa al seu quòrum
d’assistència i participació, que s’estableix en un mínim del 40% del nombre
de concessionaris de les parades del Mercat Municipal d'Abastaments, i la
participació del supermercat, com per a la seva aprovació, que s’estableix
en un mínim del 70% dels vots, que en tot cas inclourà la meitat més una
de les parades de l’entitat A.

ple de l'ajuntament 24.04.2017

39

Sempre i quan la gestió del Mercat Municipal d'Abastaments sigui
directament portada per part de l’Ajuntament, les propostes realitzades per
l’associació de venedors en el marc del Mercat Municipal d'Abastaments
(parades + supermercat) no seran vinculants davant l’Administració i, per
tant, necessitaran la seva aprovació.
En el cas que resultés impossible la presentació de les propostes
corresponents, per manca d’acord entre els concessionaris, l’associació de
venedors requerirà a l’Ajuntament per a les funcions d’arbitratge.”
Al·legació tretzena. Estimada en part.
L'Ajuntament no accepta que l’article 24.5 deixi d’incloure els aspectes de
“millora i reforma” ja que són aspectes positius que repercuteixen
directament sobre els concessionaris.
D’altra banda, sí que s’accepta posar èmfasi en la participació dels
concessionaris en la presa de decisions en el manteniment i millora del
Mercat.
L’article 24.5 tindria el redactat següent: “El concessionari serà
corresponsable, amb la resta de concessionaris, de totes les despeses per
obres de manteniment de les parts comunes del Mercat, així com d'aquelles
derivades de l'ús ordinari de les instal·lacions comunes del Mercat. A tal
efecte s’establirà un diàleg amb l’associació de venedors del Mercat
Municipal d'Abastaments a fi valorar l’oportunitat i el calendari de les
meritades obres. Aquest mateix criteri s’aplica als titulars de llicències. La
participació en les despeses es farà, en tot cas, de forma proporcional al
temps del que siguin titulars del dret.
Respecte de les obres de reforma o millora el concessionari serà
corresponsable, amb la resta de concessionaris. A tal efecte, de comú acord
l'associació de venedors del Mercat Municipal d’Abastament i l’Ajuntament,
es fixarà el pressupost per a les obres a realitzar i el seu calendari. Aquest
mateix criteri s’aplica als titulars de llicències. La participació en les
despeses es farà, en tot cas, de forma proporcional al temps del que siguin
titulars del dret.”
Al·legació catorzena. Desestimada.
L'Ajuntament no accepta la modificació proposada a l’article 26.5 en el sentit
d'afegir “de caràcter permanent” ja que els obstacles que habitualment es
troben als passadissos no són de caràcter permanent però es deixen als
passadissos de manera continuada durant part d’una jornada quan no
haurien d’estar allà.
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Al·legació quinzena. Desestimada.
L'Ajuntament no accepta la modificació proposada al punt 4 del títol 5:
“llevat les que estiguin estrictament vinculades a la degustació”.
L'Ajuntament considera que el fet de servir begudes a les parades
dedicades, majoritàriament, a la venda al detall de productes frescos,
desvirtuaria l’esperit d’abastaments que ha de tenir un Mercat
d’Abastaments per a convertir-lo en un recull de locals de restauració. Es
considera que el fet d’autoritzar la degustació (dins els límits establerts al
Reglament), ja dota al nou Mercat del caire de modernitat que requereixen
els nous temps, i que això és compatible amb la restricció de servir begudes
a les parades tenint en compte que dins el mateix Mercat existeixen dues
parades de restauració que poden aportar les begudes a les parades que
decideixin fer degustació.
Al·legació setzena. Estimada en part.
L’Ajuntament estima en part l'al·legació setzena amb l'objecte de posar de
manifest la voluntat municipal de col·laborar amb l'Associació de Venedors
Autònoms del Mercat de Sant Adrià de Besòs en tot allò que afecti el bon
funcionament del Mercat Municipal d'Abastaments.
En aquest sentit, a semblança d'allò establert al Reglament tipus pels
mercats municipals de la província de Barcelona aprovat per la Diputació de
Barcelona, s'estableixen les sancions següents:
Article 29 o): “El retard en el pagament de la quota mensual de l’associació
de venedors del Mercat Municipal d'Abastaments durant el període d’un
mes.”
Article 30 k): “El retard en el pagament de la quota mensual de l’associació
de venedors del Mercat Municipal d'Abastaments, durant el període de dos
mesos seguits o alterns.”
Al·legació dissetena. Desestimada.
L'Ajuntament no accepta la incorporació de una disposició addicional amb el
redactat proposat. En primer lloc, l’Ajuntament té un interès directe i
manifest en què les parades buides del nou Mercat s'omplin el més aviat
possible. En aquest sentit, no ha parat de traure concursos i procediments
negociats per a concessionar les parades buides i ho continuarà fent amb la
intenció d'omplir-lo totalment.
D’altra banda, pel que fa a les despeses corresponents a les parades buides,
l’Ajuntament està assumint aquestes despeses des de l’inici, doncs no les
imputa als concessionaris. El sistema de repartiment de les despeses es
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basa en els metres quadrats de superfície de venda. Cada paradista paga en
funció de la superfície de venda que té concessionada i l’Ajuntament paga
en funció de tots els metres quadrats de superfície de venda que estan
buits. Això reforça encara més l’expressat al paràgraf anterior respecte a
l’interès que té l'Ajuntament per omplir totes les parades buides.
Per últim, respecte a la quota que els concessionaris han de pagar a la seva
associació (l'Associació de Venedors Autònoms del Mercat de Sant Adrià de
Besòs), és il·lògic pretendre que una parada buida, sense venedor, sense
activitat, pagui una quota a una associació de venedors.
Al·legació divuitena. Desestimada.
Tot i estar d’acord amb l’esperit que creiem ha impulsat aquesta al·legació,
és a dir: el bon funcionament del Servei, és l’Ajuntament qui, en virtut de la
seva potestat autoorganitzativa, ha de decidir com ha de vetllar per al bon
funcionament dels serveis que presta a la ciutadania. Per tant, si s’escau,
l’Ajuntament disposarà quan sigui possible dels recursos que cregui més
oportuns a nivell organitzatiu per a assolir aquest objectiu compartit sense
que això s’hagi de reflectir al Reglament.
Al·legació dinovena. Estimada.
L'Ajuntament accepta la modificació proposada consistent en afegir el text
següent: “Així mateix, les parades que ho desitgin podran tancar al públic
els dilluns al matí” al final del primer punt de l’article 22.2.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els acords següents:
1. Estimar parcialment les al·legacions presentades.
2. Aprovar definitivament el Reglament del Mercat Municipal d'Abastaments
de Sant Adrià de Besòs.
3. Publicar l'acord d'aprovació, juntament amb el text articulat complet del
Reglament, al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes de la
Corporació. Anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referència del Butlletí Oficial de la província en què s'hagi publicat
íntegrament el text.
4. Trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya,
en el termini de quinze dies, l'acord d'aprovació definitiva del reglament i
la còpia íntegra i fefaent d'aquest."
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Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
S’aprova per unanimitat.

HISENDA I RECURSOS GENERALS
10. Dictamen relatiu a la bonificació l’ICIO al CEIP Catalunya
1. "En data 6 de juny de 2014, la Sra. Montserrat Llobet Bach, en
representació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, amb CIF S0811001G, va sol·licitar la llicència d’obres menors
de la reforma del CEIP Catalunya (expedient d’obres 123/14), així com la
bonificació dels tributs municipals per aquesta llicència mitjançant la
declaració del Ple d’obra d’especial interès o utilitat municipal.
2. Aquestes obres promogudes per la Generalitat poden considerar-se
d’especial interès o utilitat municipal atès que incidiran directament en la
prestació del servei d’escolarització obligatòria dels nens del municipi.
Fonaments de dret
1. Atès l’art. 103.2 del Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) que diu: “Les
ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions sobre la
quota de l’impost: a) Una bonificació de fins al 95% a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal
declaració. Correspondrà l’esmentada declaració al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres (...)”.
2. Atès l’article 2n bis.4 de l’Ordenança fiscal núm. 6 del municipi de Sant
Adrià de Besòs, que regula l’ICIO i que reprodueix l’anterior article del
TRLHL.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD:
ÚNIC. Declarar les obres de la reforma del CEIP Catalunya de Sant Adrià
(expedient d’obres 123/14) d’especial interès o utilitat municipal i, en
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conseqüència, concedir una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost
de construccions, instal·lacions i obres."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
S’aprova per unanimitat.
11. Dictamen relatiu a la gestió de les indisposicions i retribució de
les festivitats especials a la Policia Local
"Conjuntament amb la negociació del calendari laboral de la policia local,
enguany s'han abordat altres temes com ara la reivindicació sindical de
major retribució en dies festius especials, els quals només són de treball per
determinats col·lectius com la policia i la necessitat de millorar la gestió de
les indisposicions per tal de garantir un servei policial amb un mínim
d'efectius.
Finalment, en la reunió de la mesa de negociació de data 22 de març de
2017 es va assolir l'acord que ara es presenta al Ple per a la seva aprovació.
Per tot l'exposat, la Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següents
ACORDS:
“Amb l'objectiu de garantir l'efectivitat del servei de policia local i la
disposició d'un número mínim d'efectius del mateix, s'acorda el següent,
referit al col·lectiu de la Policia Local:
a).- Gestió de les indisposicions:
- El número anual màxim d'indisposicions sense justificar serà de 6.
- En tot cas, en els períodes de vacances d'estiu (del 29 de juny a l'1
de setembre i del 7 a l'11 de setembre), setmana santa (del 7 al 24
d'abril) i Nadal (del 14 de desembre al 7 de gener), totes les
indisposicions hauran de justificar-se i, de no fer-se així, seran
descomptades en nòmina
- No es recuperaran les indisposicions
- La justificació de les indisposicions s'haurà de fer mitjançant
justificant de visita mèdica amb indicació del dia, hora i centre mèdic,
el qual ha de tenir una correspondència temporal coherent amb la
indisposició.
- La justificació de la indisposició no eximeix del seu descompte en el
comput individual de dies dies de lliure disposició, mentre que la no
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justificació amb les limitacions assenyalades, implicarà el descompte
d'havers
Es deixarà sense efecte, per tothom, el decret d'1 de març de 2017
sobre justificació d'indisposicions
Es modificarà de l'ordre de servei 2/2017 amb l'objectiu de mantenir
els mínims de 6 efectius per torn (o 7 en els casos en què s'hagi de
prestar el servei de porta a l'Ajuntament)

b).- Calendari laboral:
- S'accepta l'estructura de la proposta de la representació sindical i el
sistema de dos períodes de vacances (juliol i agost), procedint-se a
l'aprovació del calendari finalment presentat per la prefectura sota
aquests criteris.
- S'acorda que la festivitat dels caps de setmana de 12 hores en lloc de
traslladar-se al dijous i divendres anteriors es pugui traslladar a dos
dies de la setmana següent
c)- Establir un complement retributiu amb naturalesa jurídica de gratificació,
per tal d'abonar la prestació de serveis els dies assenyalats com a festivitat
especial. Aquest retribució serà de 190 € diari per la prestació de serveis, ja
sigui en torn ordinari o extraordinari, els següents dies:
- Torn de nit (de 22 a 6 h): 23 de juny, 24 i 25 de desembre i 31 de
desembre
- Torn de tarda (de 14 a 22 h): 25 de desembre, 26 de desembre i 1 i
6 de gener
- Torn de matí (de 6a 14 h):24 de juny, 1 de gener, 25 de desembre i 6
de gener
Per poder percebre aquesta retribució s'haurà de treballar Íntegrament el
torn assenyalat (exceptuant-ne la interrupció per accident de treball), sent
la seva percepció compatible amb la retribució per hores extres, si escau.
Per prestació de serveis en aquestes franges horàries inferior a les 8 h,
s'abonarà la part proporcional dels 190 €, sempre i quan hi hagi un mínim
d'una hora de treball. Pel personal amb reducció de jornada, a la retribució
dels 190 € s'aplicarà la reducció proporcional d'havers que tinguin
assignada, sempre i quan no treballin tot el torn sencer.
d).- La vigència d'aquest acord, que té la naturalesa de prova, serà la del
calendari laboral (fins al 28 de febrer de 2018), moment en el qual
s'avaluarà la seva continuïtat, modificació o eliminació”
Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
Andreu Marín (PP) manifesta:
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-

Que lleva dos años en este pleno y que ya empieza a acostumbrarse a la
estrategia del equipo de gobierno de primero provocar el problema,
después intentar repartir tajada del melón, para acabar comiéndolo entre
todos.

-

Que hay cosas de este dictamen y del propio funcionamiento de la Policía
Local que le preocupan. En primer lugar, es la gestión de los
indispuestos, que le cuesta entender el sentido de estos días de
indispuestos, cuando el personal ya dispone de sus días personales. Que
todo este conjunto de indispuestos, días personales, horas de
conciliación, etc. provoca que sea imposible elaborar un calendario que
realmente funcione, que haya sólo un coche policía patrullando y una
falta de efectivos en días concretos. Que la solución que propone el
equipo de gobierno para no volver a tener una Nochebuena con dos
policías y Nochevieja con uno, es pagar un extra de 190 € para que la
gente acuda a su puesto de trabajo y desincentive el uso de un
indispuesto en fechas tan señaladas. Que puede que esta solución
funcione, pero a costa de cargarse las arcas públicas.

-

Que le parece cuestionable premiar a alguien por hacer su trabajo y
cumplir su calendario, sobretodo porque por razón de su trabajo ya
tienen que asumir la realización de unos horarios complicados.

-

Quiere destacar el aprovechamiento de las horas extras en propio
beneficio.

-

Que ya en el pasado pleno dijo que este Ayuntamiento gastó 150.000 €
en horas extras el año 2016 y que ahora rectifica ese importe, ya que
fueron 210.000 €. Que la propuesta que se presenta de limitar los
indispuestos en vez de eliminarlos, junto con las horas de conciliación
que en su día se sacaron de la manga, no va a solucionar el problema i
cree que el equipo de gobierno lo sabe.

-

Que no obstante reconoce que esta propuesta es mucho mejor que la
que se tiene actualmente, y como que consideran que esta ciudad tiene
un problema de seguridad en algunos barrios, y que como ellos creen en
la policía en todas sus extensiones, votarán a favor de esta propuesta
como un acto de responsabilidad, pero insiste que esto es un parche y
no una solución al problema que se tiene en la Policía Local.

Antoni Vélez (ERC) diu que es fan partícips de la nota que va fer el sindicat
UGT on deia que que aquestes prestacions extres estaria bé fer-les
extensives a la resta de funcionaris de la casa.
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S’aprova per unanimitat.
12. Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre
diversos nomenaments interins
Tot seguit, els assistents resten assabentats dels decrets de la regidora
sobre els nomenaments interins següents:
-

Rosa Flores Ramon com a educadora d’escola bressol
Adriana Oltra Hernández com a TM Promoció Econòmica
Isabel Blanco Miranda com a educadora social

13. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
14. Precs i preguntes
Josefa López (regidora no adscrita) vol saber quan es tallaran les branques
dels arbres que entren a les finestres de les cases del carrer Olímpic i quan
es farà definitivament el parc de Mossèn Anton, i que li agradaria que li
concretessin una data.
José Luis Martínez (PSC) respon:
-

Que passarà la petició a la biòloga, perquè ell també ho ha comprovat i
no està prevista aquesta poda en el calendari.

-

Que actualment s’està valorant quina mena de pedra es posarà i que en
dues setmanes estarà solucionat.

Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que, referent a la felicitació feta per l'alcalde a l'equip femení de bàsquet
pel seu ascens a la lliga femenina 1, vol saber si està previst rendibilitzar
per a la ciutat de Sant Adrià de Besòs aquesta presència a la primera
divisió.

-

Que, sobre el contracte de neteja viaria i recollida d'escombraries, com
ha fet en altres plens, demana que s’accelerin els tràmits, ja que fa
mesos que esperen la resolució d'aquest concurs i la resposta de l'equip
de govern sol ser que els tècnics s'ho estan mirant, però que la ciutat no
pot esperar més, perquè aquesta situació està portant a una deixadesa
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en el servei i a estar a anys llum d'altres ciutats de l'entorn. Que Sant
Adrià no és més bruta que Santa Coloma i Santa Coloma està més néta.
-

Que fa dos mesos li va dir a José Luis Martínez mesos que faltaven dos
contenidors de recollida orgànica, que els van posar, però que van durar
dues nits i que ja no hi tornen a ser.

-

Que diu que sap que s'ha de filar molt prim amb les despeses de
l'Ajuntament, però que demana que s'estudi la possibilitat de reformar i
dignificar la sala de plens i no només pels regidors que hi estan
asseguts, sinó perquè és la sala de la ciutat i dels ciutadans on es
realitzen casaments, actes , etc. i actualment és una sala poc digna. Que
es podrien demanar pressupostos i un any fer els seients del públic i un
altre les cadires dels regidors.

L'alcalde diu que recull la proposta.
Andreu Marín (PP) manifesta:
-

Que porta un recull dels llocs de treball que ha ocupat Adriana Oltra en
aquest Ajuntament: gener 2017: TM monitora de formació – inserció;
novembre 2013: TM de promoció econòmica; desembre 2015: Tècnica
de programa i març 2017: Interina TM de promoció econòmica.

-

Que sembla que aquesta senyora s’hagi convertit en la Sergi Roberto de
l’Ajuntament. Que fa uns mesos que va tenir una reunió amb el
responsable de Recursos Humans i, pel que van parlar, creu que aquests
nomenaments estan viciats, perquè a Promoció Econòmica hi ha una
borsa de treball antiga amb tres persones i que, evidentment, cada cop
que hi ha una vacant s’acudeix a aquesta llista. Però que resulta que les
dues primeres persones ja tenen el seu futur laboral estable i llavors
cada cop s’acudeix a la tercera persona de la borsa i que és la Sra. Oltra.
Que és per tots aquests motius que entenen que hi ha uns
nomenaments viciats a Promoció Econòmica.

-

Que, en relació amb la Comissió Informativa extraordinària d’Hisenda,
convocada per al dia 18 d’abril, el 13 d’abril va acudir a l’Ajuntament per
consultar l’expedient de modificació de crèdit que s’havia d’aprovar i que
la seva sorpresa va ser que l’expedient no estava per consulta. Que ja no
només se li nega alguna informació, sinó que acudeix a l’Ajuntament i
l’expedient al qual s’ha de poder accedir no està per consultar.

Jesús Ángel García (PP) diu:
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Que el alcalde sabe bien que le han preguntado varias veces por el
informe de conservación de las tres chimeneas y que ahora, vista la
noticia que ha salido en El País, deducen que ese informe está ya
confeccionado. Que como han extraviado la llave del buzón no saben si
el informe está ahí, ya que se les dijo que se les haría llegar y solicita
copia de dicho informe.

Filomena Cañete (PSC) contesta a Andreu Marín:
-

Que l'administració pública funciona amb oferta pública i borsa d'interins.

-

Que quan hi ha la necessitat de fer una substitució o de posar en marxa
un programa de contractació, es truca a la primera persona que hi ha a
la borsa d'interins i se li ofereix la feina, que no hi ha cap més misteri i
que no és un tema de sistema viciat o no viciat. Que si el regidor mira
altres borses d'interinatges, veurà que, a vegades, passa que es
repeteixen els interins, ja que estan primers a la borsa, perquè en el seu
moment es van presentar a una oferta d'ocupació pública i és la primera
persona que té dret a poder accedir-hi i que si en algun moment aquesta
persona ho rebutja, es passa al següent aspirant de la llista.

Andreu Marín (PP) pregunta si no va ser ella mateixa la que va dir que es
volia acabar amb els interinatges en aquest Ajuntament.
Filomena Cañete (PSC) li respon que es referia a interinatges de places
vacants. Que hauria d'entendre més com funciona l'Administració pública.
Que una cosa són les contractacions temporals i una altra són les places
vacants i que sí que s'està fent l'esforç per poder cobrir tots els interins que
estan ocupant places vacants, i que tant l'oferta pública d'aquest any, com
la de l'any que ve, va en aquesta línia.
Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que s'afegeix a la petició de Xavier Soley de renovar la sala de plens.

-

Que uns veïns els han informat que s'han començat a veure rates a la
zona del Pompeu Fabra i que no sap si és una cosa puntual o si potser
venen de Sant Roc.
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-

Que torna a demanar que la biòloga informi sobre si l'arbre que hi ha a
la sortida de la ronda, al polígon Montsolís, comença a ser un perill per a
la circulació, ja que ha aixecat el paviment.

-

Que si no es pot tallar l'arbre, potser s’hauria de posar una senyalització
vertical i que, a més, haurien de pensar que per allà entra molta gent al
municipi i no és una bona carta de presentació.

José Luís Martínez (PSC) diu que és de l'opinió que aquest arbre s'hauria
d'haver tret fa anys, encara que hi hagi gent que opini el contrari.
Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que vol que l’alcalde li contesti les instàncies que va presentar, una fa
cinc mesos i l’altra un mes, i de les quals no ha rebut resposta, i que ja
sap que n’hi ha una de la Catalana que no la volen contestar, però que el
seu grup ho ha presentat per escrit.

-

Que a la web, apartat de Transparència, s’hauria de posar al dia i fer
públics tots els convenis. Que a càrrecs electes i eventuals, els que
encara no ho hagin fet s’haurien de posar tots al dia, així com les
declaracions de béns patrimonials i activitats.

-

Que, sobre les persones que hi havia a l’espai públic del carrer Estrelles,
vol saber com estan les accions que s’han fet fins ara i s¡ hi ha hagut les
primeres reunions amb la Generalitat, tal i com va dir en el passat ple.

-

Que ara vol compartir amb tots un fet que no és habitual en aquesta
sala, però que per la singularitat del tema i per la trucada rebuda de la
mateixa interessada, vol felicitar i donar la benvinguda a un nou veí al
barri de la Catalana: que el passat divendres una veïna es va posar de
part, per una sèrie de problemes no va poder anar al centre assistencial,
i el nou veí, en Max, va néixer a casa, ha pesat 3.100kg, tots dos estan
bé. Que, en nom de la Míriam i la seva família, volen felicitar i agrair als
costos de seguretat, ambulàncies i equip mèdic que la van atendre, i que
ella s’afegeix a la felicitació.

Filomena Cañete (PSC) repon:
-

Que, sobre les persones de l'assentament, s'han establert línies
d'actuació, però que encara no s'ha arribat a conclusions per tal de
poder traslladar-les i que ja els informarà quan sàpiguen alguna cosa.
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Ruth Soto (PSC), sobre la instància de La Catalana diu que respondran
aviat, ja que també han presentat instàncies semblants ERC, Ciutadans i
veïns del barri i se'ls ha anat contestant, i que com la regidora demana una
informació semblant que ja està informada, ben aviat li contestaran.
Isabel Marcuello (MES) diu que ella no sap si tots aquests grups han
presentat la mateixa instància que el seu grup o si també la van presentar
com ells al mes de desembre.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que volen saber si hi ha hagut reunió amb el comitè d'empresa del
Marina-Besòs i quina valoració se’n fa.

-

Que van aprovar una moció per redactar un protocol contra les
agressions sexistes a la Festa Major i que seria bo que es fes ja una
convocatòria de la mesa per tal de redactar el protocol i que estigués
enllestit per la propera Festa Major.

Respon Juan Carlos Ramos (PSC) respon:
-

Que les obres del poliesportiu Marina- Besòs ja han començat i que
s'està esperant la valoració i informe de l'estat de les instal·lacions per
tal d'aclarir la situació real de les instal·lacions.

-

Que el comitè d'empresa sap que s'han iniciat les obres i que s'espera
poder obrir el poliesportiu a finals de juny, però que això no està garantit
perquè s'està en espera d'aquest informe.

Filomena Cañete (PSC) respon:
-

Que, pel que fa al protocol d’agressions sexistes a la Festa Major, s’ha
demanat suport tècnic a la Diputació i estan pendents d’això, que els
estan intentant collar per arribar a la Festa Major.

Marc Alloza (SAeC) diu:
-

Que estan pendents de rebre l'enquesta de victimització 2016 i vol saber
com va la del 2017.
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-

Que volen saber si hi ha data pel Consell de Medi Ambient.

-

Que hi ha temes del Consorci del Besòs dels quals no estan al dia com
són el projecte de xarxa d'aigües freàtiques que sembla que tenen
projectat i suggereix portar el tema a comissió informativa per tal de
poder tractar el tema. Que, sobre l'informe de les tres xemeneies, no li
sembla malament informar-se per la premsa, sempre que també se’n
doni compte als grups municipals o, si més, que es faci una reunió
explicativa.

L'alcalde respon que a ell també li hagués agradat saber-ho abans i no per
la premsa. Que volia ser discret, ja que no li agrada tenir problemes amb
ningú, però que quan tingui l'informe, també el tindran els grups municipals.
Ruth Soto (PSC) diu que la notícia ha arribat a la premsa des del Consorci
del Besòs i que convocarà el seu gerent per a la propera comissió
informativa perquè expliqui tant el projecte sobre aigües freàtiques com
l'informe de les tres xemeneies.
Marc Alloza (SAeC) diu que també podria explicar el projecte del Front
Litoral.
Ruth Soto (PSC) diu que només seran aquests dos temes, que els altres ja
els ho explicaran els que són membres del Consell Executiu.
Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que a la darrera reunió que es va fer del seguiment del tema del
crematori, va comentar que havien trobat la factura de la qual s’havia
parlat al ple, vol saber si ja se sap qui la va pagar.

L’alcalde diu que la factura correspon a un informe que va pagar
l’Ajuntament i que li faran arribar.
Joan Belda (SAeC) vol saber quan s’iniciaran les obres que van sortir dels
pressupostos participatius.
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Ruth Soto (PSC) respon que ahir va signar el decret de l’obra i que a
continuació hi haurà el període d’exposició pública.
Pedro Sánchez (C’s) vol saber si s’han planificat actuacions de cara a l’estiu,
a l’entorn del poliesportiu Marina-Besòs, tal com es va comprometre l’equip
de govern a la sessió de pressupostos per impulsar aquella zona.
Francisco Navarro (C‘s) pregunta si la sincronització dels semàfors de l’av.
Catalunya amb els carrers adjacents, és correcte.
José Luis Martínez (PSC) diu que ja va passar aquesta consulta als Serveis
Tècnics, però que ell diria que estan bé.
Francisco Navarro (C’s) diu que no van bé si cada semàfor es posa en
vermell quan un arriba, que potser ha estat a conseqüència de l’enderroc de
la carpa del Mercat, i demana que es torni a revisar.
José Luis Martínez (PSC) diu que demanarà que ho tornin a revisar, però
que ja informa que ja no es regulen els semàfors de manera que n’hi hagin
molts seguits en verd.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 21.30
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari, tots els assistents. Certifico.

