Sant Adrià de Besòs, 29 maig de 2017
Essent les dinou hores, a la sala de sessions, es constitueixen, en primera
convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan Callau Bartolí, per tal de
dur a terme la sessió ordinària que correspon al dia d’avui, els membres del
Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per mi el sotasignat
secretari de la corporació, Josep Reverendo Carbonell. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

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

Regidors:

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

Vist que assisteixen tots els membres del Ple de l’Ajuntament, el president
obre la sessió.
1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions
que van tenir lloc els dies 18 i 27 d’octubre de 2016
En l’esborrany de l’acta de 27 d’octubre de 2016, a proposta d’Isabel
Marcuello (MES), a la pàgina 68, paràgraf segon s’hi afegeix:
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"Isabel Marcuello (MES) diu que votaran a favor de les ordenances fiscals,
perquè estan d’acord amb els plantejaments del govern per aquest exercici de
2017: congelació per cinquè any consecutiu i l’esforç en els temes socials. Que
han estat receptius a les seves propostes i que han estat acceptades, i que
tenen el compromís per acabar de desenvolupar durant aquests mesos tres
propostes més per revisar i ordenar, amb els departaments de Territori i
Ciutadania."
S’aproven els esborranys de les actes de 18 i 27 d’octubre de 2016.
ALCALDIA
2. Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no
han estat prèviament informats per la respectiva Comissió
Informativa
"Fets
1. Com a assumptes de l'Ordre del dia de la sessió ordinària convocada en
primera convocatòria per al dia 29 de maig, a les 19 hores, hi consten
els titulats:
"3. Moció d’ICV-EUiA de suport a la interconnexió del tramvia per la Diagonal
i la prolongació fins a Badalona.
4. Moció d’ICV-EUiA, SAeC i ERC per a la millora de la qualitat de l’aire.
5. Moció de C’s en defensa de la democràcia, la igualtat, la unió i la sobirania
nacional de tots els espanyols.
6. Moció del PSC, MES i ERC per evitar la utilització d’empreses multiserveis
per part de l’Ajuntament.
7. Moció d’ERC relativa a la reinversió del superàvit a l’Administració local per
a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries."

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
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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 29 de maig de 2017,
a les 19 hores, el punts esmentats anteriorment."
S’aprova per unanimitat.
L’alcalde diu que començaran pel punt núm. 6 perquè la moció la defensarà
un representant de la UGT.
6. Moció del PSC, MES, ERC, SAeC, ICV-EUiA i Josefa López, regidora
no adscrita, per evitar la utilització d’empreses multiserveis per part
de l’Ajuntament
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de 2012 la Reforma Laboral del Govern del Partit Popular - PP ha
suposat un profund desequilibri en les relacions laborals, fent que les grans
companyies i corporacions posseeixin d’un instrument demolidor per
precaritzar els llocs de treball i devaluar els salaris, utilitzant societats que
amb palmari abús de dret contribueixen a un empobriment de la
treballadora i del treballador.
Que aquesta pràctica ha estat utilitzada de forma massiva per les
anomenades “empreses multiservei” que estableixen convenis per sota de
les condicions establertes en les sectorials fins a límits insostenibles, límits
que provoquen una autèntica ruptura del mercat laboral i que estableixen
competències deslleials fruit d’aquesta maquinació que altera de forma més
que premeditada la lliure competència basada en la sostenibilitat social,
lleialtat i seguretat.
Les administracions públiques atorguen contractes per uns determinats
serveis produint-se ofertes sorprenents a la baixa de grans companyies que
ja preveuen la utilització de ma d’obra provinent d’aquest model d’empresa i
que redueix substancialment els salaris d’aquestes persones treballadores i
fan que indirectament aquesta administració sigui còmplice de nefastes
pràctiques.
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L’informe presentat per la UGT de Catalunya mostra una “curiosa”
coincidència a la Regió Metropolitana de Barcelona entre les persones
treballadores afectades per ERO d’extinció i les persones treballadores d’alta
a les empreses multiserveis des de 2012, i això resulta exemplar de
l’enorme estafa que la Reforma Laboral ha portat a tota la ciutadania,
condemnant a la pobresa a milers de treballadores i treballadors.
Per tots aquest motius, els grups municipals del PSC, MES, ERC, SAeC, ICVEUiA i Josefa López, regidora no adscrita, proposen al Ple de l’Ajuntament
que adopti els següents
ACORDS
1. Garantir que les mesures que es prenguin, com ara les clàusules socials
incorporades als plecs de condicions, reconeguin, com a mínim, el
conveni sectorial de referència segons activitat del treballador i/o
treballadora, per tal de vetllar que l'aplicació de la normativa laboral sigui
efectiva sempre en relació amb qualsevol tipus d'adjudicatari per part de
l'administració pública, incloses les empreses de multiserveis.
2. Instar el Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el
nombre d’inspectors de treball i crear un òrgan d’actuació específic que
persegueixin el que és un frau encobert a la Seguretat Social o per
defecte aquesta actuï d’ofici.
3. Instar el Congrés de Diputats a la derogació immediata de la Reforma
Laboral, origen d’una exclusió social sense precedents.
4. Enviar còpia d’aquesta resolució a la presidenta del Congrés de Diputats,
al president de la Generalitat de Catalunya, a la Ministra de Empleo i a la
Consellera de Treball."
Aquesta moció es votarà per punts.
Defensa la moció una representant de la UGT i manifesta:
-

Que l’expansió d’empreses multiserveis i/o serveis integrals que s’han
creat i han demostrat ser una agressió sense pal.liatius contra els drets i
garanties dels treballadors i treballadores, com la incidència que ha
tingut la negociació col.lectiva que ha suposat un desequilibri en les
relacions laborals.

-

Que, des de la reforma laboral de 2012 del PP, les persones que
assessoren a les empreses han vist com fer legal allò que abans era
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il.legal per aconseguir majors beneficis empresarials amb la creació
d’aquestes empreses de multiserveis que l’únic que han generat són
treballs precaris.
-

Que s’introdueixen en les cadenes productives, en la indústria de
l’automoció, de la química, de la hostaleria, de la neteja, del transport,
que ofereixen tots els serveis que reclamen els seus clients mitjnaçant
els seus convenis propis, evitant l’aplicació dels convenis del sector o de
l’empresa principal on presten els seus serveis, creant-se una diferència
salarial dins de la mateixa empresa tan rellevant com que arriben a
percebre, fent la mateixa feina, el 50% menys del salari establert en el
conveni col.lectiu del sector.

-

Que aquestes empreses de multiserveis han fet de la reforma laboral la
seva oportunitat de negoci, de guanyar més creant més precarietat,
mitjançant pràctiques fraudulentes que van en contra de les condicions
laborals dels treballadors i treballadores, aprofitant la manca
d’indicacions i concrecions de l’esmentada mesura que els permet
abaratir costos per la via salarial, és a dir, pagant menys que allò que
fixa el conveni del sector en el qual s’integra la seva activitat trencant el
principi i la garantia de "a igual treball, igual salari".

-

Que els convenis col·lectius són la garantia d’unes condicions de feina,
salarials, de jornades i horaris dignes per a les persones treballadores, a
més de la competència deslleial d’aquestes empreses respecte a les que
sí apliquen i respecten els convenis col.lectius del sector.

-

Que no s’ha d’oblidar que més del 75% de les persones treballadores ho
fan en petites i mitjanes empreses.

-

Que la reforma laboral no ha creat ocupació, sinó que l’ha fraccionada.
Que on abans treballava una persona a jornada complerta, avui n’hi
treballen dues o tres a jornada parcial.

-

Que això no significa més ocupació, però sí més altes a la seguretat
social.

-

Que és obvi que cap empresari contractarà a dos treballadors on només
en necessita un, però si fa dos contractes parcials, no generarà ocupació
sinó que el precaritzarà.

-

Que a Catalunya les reformes laborals i la pèssima gestió de la crisis a
favor de la gran patronal i en contra de la classe treballadora, han
sostret als treballadors més de set mil milions d’euros.
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-

Que el pes dels salaris avui en el producte interior brut és més de 3
punts inferior, i pel contrari, s’està generant més PIB. Que el 49 % dels
treballadors avui en dia cobren menys de mil euros.

-

Que la reforma laboral ha de ser derogada pel Congrés, però demana als
regidors que siguin garants i exemple de les bones pràctiques i que, dins
del marc de les seves capacitats, no facin ús d’aquestes empreses, que
als plecs de condicions filtrin requisits que bonifiquin les empreses que
apliquen els convenis del sector i que penalitzin les que no ho facin, que
siguin conseqüents i que prediquin amb l’exemple.

Jesús A. García (PP) diu:
-

Que no sale de su asombro no porque no comparta el fondo, ya que
entiende que venga una representante sindical a defender el derecho de
los trabajadores, y que él discutió hace ya tiempo con los partidos sobre
la mala praxis de estos empresarios que no tienen escrúpulos y utilizan
las regulaciones laborables de los gobiernos en tiempos de crisis.

-

Que en el año 1994 hubo una huelga general contra el gobierno
socialista, convocada por UGT y CCOO junto con otros sindicatos
minoritarios. Que ese año se venía de unos Juegos Olímpicos y de otras
cosas que suponían un gasto previo que se tuvo que pagar y España
estaba sumida en una crisis aguda con un paro del 20 %, un déficit fiscal
alto, intereses elevados y se necesitaba hacer una reforma laboral que
desde Europa se pedía para poder formar parte de la euro zona. Que uno
de los cambios estrella que hizo el partido socialista fue crear las
empresas de trabajo temporal a raíz de las cuales surgieron los contratos
basura, por horas y los de formación, de manera que se permitía que las
empresas contrataran personal a bajo coste y que muchas empresas no
los usarán para formarlos, sino para tener trabajadores con mucho
menos salario. También debido a este nuevo tipo de empresas se hacían
bajas y altas de la seguridad social en fines de semana, en vacaciones,
con altas y bajas continuas de manera que generaban controversia.

-

Que ahora vienen dando unos consejos para quedarse con lo que les
interesa de las empresas multiservicios, eso sí, aconsejándoles lo que
ellos no están dispuestos a hacer, puesto que entiende que este
Ayuntamiento tiene alguna empresa de multiservicios y lo único que
debe reflejar en la próxima adjudicación del contrato de basuras, es
aplicar lo que les proponen.

Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
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-

Que estan a favor del primer punt, ja que consideren que és
imprescindible que des dels ajuntaments es faci tot el possible per tal
que es compleixin els convenis sectorials i que no té sentit que hi hagi
dues persones que facin la mateixa feina i cobrin dos salaris, simplement
perquè han estat contractades per dues empreses diferents.

-

Que també estan a favor del segon punt, ja que consideren que tot el
que sigui incrementar la inspecció de treball és positiu perquè un dels
problemes que té Espanya és l’economia submergida i d’altres derivades
per la falta de controls.

-

Que no estan d’acord en l'últim punt, perquè amb la derogació de la Llei
de la reforma laboral l'única cosa que s’aconseguiria és tornar a la que
va fer el PSOE i que no va aconseguir reduir l’atur ni millorar les
condicions dels treballadors.

-

Que el seu partit defensa que no hi hauria d’haver treballadors de
primera i de segona categoria i que s'hauria d'avançar cap a un contracte
únic, no a través d'una derogació, sinó a través d'una reforma en
condicions de la llei laboral.

Se sotmet la moció a votació per punts i s’aprova per majoria absoluta amb
el resultat següent:
Punts 1, 2 i 4
Vots a favor: dinou (19)- PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1),
ERC (2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: dos (2) - PP
Punt 3
Vots a favor: setze (16) - PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: tres (3) – C’s
Vots en contra: dos (2) - PP
3. Moció d’ICV-EUiA, PSC, MES, ERC i Josefa López, regidora no
adscrita, de suport a la interconnexió del tramvia per la Diagonal i la
prolongació fins a Badalona
"Atès que per a Sant Adrià de Besòs i per al conjunt de municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona resulta del tot necessari evolucionar cap a un
model de mobilitat molt més sostenible, superant l’actual dependència del
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vehicle privat i d’una ocupació insostenible de la xarxa viària que ja ocupa
gran part del territori i que pateix constants col·lapses.
Atès que resulta imprescindible apostar clarament pel transport públic i la
mobilitat no motoritzada com a alternatives als desplaçaments diaris en
vehicle privat en el nostre entorn, i com a mesura realment eficient per
reduir la contaminació atmosfèrica que pateixen les nostres ciutats (els
estudis del CREAL -Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental- xifren en
3.500 el nombre de morts prematures anuals a causa de la contaminació
atmosfèrica a Barcelona), assolir els objectius europeus de reducció de CO2
i reduir les importacions de carburant.
Atès que a la gran majoria de municipis de l’Àrea Metropolitana s’han iniciat
i executat programes per a la transformació i millora de la mobilitat, que
venen a donar suport als instruments de planificació de la mobilitat a escala
metropolitana: el Pla Director d’Infraestructures de l’ATM i el Pla Director de
Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona de l’ATM, en són un
exemple.
Atès que el tramvia és l’ampliació de xarxa del Pla Director
d’Infraestructures de l’ATM que més viatgers ha aportat a la xarxa, i que ho
ha fet sense pol·lució en zones urbanes i amb un baix consum energètic,
donant cobertura fins a nou municipis metropolitans: Badalona, Barcelona,
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat,
Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just
Desvern.
Atès que el tramvia, amb 200 places per vehicle (o 400 places en doble
composició), dobla o quadruplica la capacitat d’un autobús articulat i equival
a tres o sis carrils de circulació per sentit, sense estar afectat per la
congestió i incrementant més d’un 50% la velocitat comercial dels
autobusos en superar les cruïlles i parades sense efecte acordió.
Atès que la integració tarifària entre la xarxa de metro, la xarxa
d’autobusos, els FGC, RENFE i tramvies comporta el funcionament de tots
els serveis de transport públic com una única xarxa i ha comportat un
increment notable de l’ús del transport públic a la Regió Metropolitana.
Atès que el tramvia, que ha tingut un creixement constant i molt important
del nombre d’usuaris/es i és el mitjà de transport públic millor valorat pels
ciutadans i ciutadanes a l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner i combina una
fàcil accessibilitat amb una bona velocitat comercial en superfície.
Atès que el Pla Director d’Infraestructures (PDI), realitzat per l’Autoritat del
Transport Metropolità pel període 2011-2020, té previst de connectar
ambdues línies (Trambaix i Trambesòs) tal i com queda reflectit al
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subprograma XT01 del esmentat Pla Director, definint aquesta inversió com
l’actuació més rendible des del punt de vista socioeconòmic.
Atès que, com es dedueix de les anàlisis socioeconòmiques efectuades en el
marc del PDI, el projecte d’unió dels dos tramvies per la Diagonal té la Taxa
Interna de Rendibilitat (TIR) més alta entre tots els projectes de transport
inclosos en aquest PDI, fins a assolir una TIR del 43%, una xifra que
multiplica per cinc la del següent projecte de transport en el rànquing.
Atès que el TramBesòs resta a l’espera de la lògica interconnexió (connexió)
amb el TramBaix per tal de millorar la seva operativa de servei ciutadà.
Atès que s’han presentat estudis de comparativa entre quatre alternatives:
l’enllaç amb Tramvia en superfície per la Diagonal, l’enllaç soterrat com si es
tractés d’un metro, la connexió amb autobús i el traçat alternatiu de fer la
connexió pels carrers Urgell i Provença.
Atès que el resultats dels estudis tècnics presentats determinen la
necessitat d’aquesta connexió i que l’alternativa del tramvia en superfície
per la Diagonal té impactes econòmics, socials i ambientals positius.
Atès que la Plataforma Diagonal per a Tothom, la Plataforma Per la Qualitat
de l’Aire, les Associacions de Veïns i Veïnes i l’entitat per la Promoció del
Transport Públic han demanat la interconnexió per la Diagonal de la Xarxa
de Tramvies.
Atès que les entitats consideren prioritari solucionar l’únic cas de tramvia
interromput d’Europa, ja que milloraria la xarxa de mobilitat en tota l’Àrea
Metropolitana en el seu conjunt.
Atès que l’objectiu ha de ser reduir la presència del vehicle privat a l’Àrea
Metropolitana, especialment dels vehicles dièsel.
Atès que el tramvia per la Diagonal és una peça imprescindible per millorar
la capacitat del transport públic i per fer una distribució més eficient dels
autobusos, aspectes clau per donar alternatives de mobilitat als actuals
usuaris del vehicle privat, ja que és evident que construint els 3,6 Km que
manquen per poder-los connectar, milloraria l’aprofitament dels 29 Km
actuals.
Atès que el càlcul de capacitat del tramvia, aproximadament 1,8-2,7
vegades superior als autobusos de màxima capacitat (segons explotació).
Són xifres poc donades a la interpretació i molt condicionades per la
capacitat unitària dels vehicles i dels cicles semafòrics de la ciutat de
Barcelona. La capacitat és un factor clau a l’hora d’obtenir bona velocitat
comercial i reduir l’ús del cotxe privat.
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Atès que resulta convenient destacar la dimensió metropolitana de la
connexió dels tramvies, que reforçaria l’accessibilitat en transport públic de
8 municipis amb Barcelona que actualment són origen o destinació de la
meitat del trànsit de vehicles privats de connexió: 480.000 entrades i
sortides de cotxe i moto des de Barcelona cap a l’Hospitalet, Esplugues,
Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Sant
Adrià i Badalona.
Atès que el TramBesòs finalitza el seu recorregut a Sant Adrià amb les línies
T-4 i T-6, que arriben a l’estació de Renfe de Sant Adrià i no dona servei al
front marítim de Sant Adrià i Badalona, sobretot per al veïnat de la Mora, la
CACI, el Pont del Petroli, el Port i la zona de les 3 Xemeneies. La proposta
de futur seria fer-lo arribar en el futur fins a l’estació de Renfe de Badalona.
Atès que la prolongació del tramvia permetria urbanitzar de manera
definitiva el punt negre que suposa el carrer Eduard Maristany i avançar en
la interconnexió de les dues ciutats.
Els grups municipals d’ICV-EUiA, PSC, MES, ERC i Josefa López, regidora no
adscrita, proposen al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Donar suport a la interconnexió del Trambesòs i el Trambaix per la
Diagonal.
2. Donar suport a la prolongació del tramvia fins a Badalona pel Front
Marítim.
3. Fer arribar aquest acords a Transports Metropolitans de Barcelona,
Autoritat del Transport Metropolità, Ajuntament de Barcelona,
Ajuntament de Badalona, Consell Comarcal del Barcelonès, Diputació de
Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat de Catalunya,
associacions de veïns i veïnes de Sant Adrià de Besòs, Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Sant Adrià, la Plataforma per la
Qualitat de l’Aire, Plataforma Diagonal per a Tothom i a l’entitat PTP."
Defensa la moció Gregorio Camacho (ICV-EUiA) i manifesta:
-

Que s’han fet estudis sobre l’impacte que tindria si s’unissin el
Trambesòs i el Trambaix per la Diagonal tant pel que fa a la qualitat l'aire
com per la descongestió del trànsit.
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-

Que aquesta moció també s’hauria de presentar a tots els municipis de
de l'Àrea Metropolitana.

-

Que els avantatges del tramvia respecte del metro són: el preu del
quilòmetre de construcció és infinitament menor que el del Metro, una
millor accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda o gent amb
cotxets i , per acabar, un transport que en no anar pel subsòl expulsa el
cotxe dels carrers, afavorint així una disminució de la contaminació a
Barcelona.

-

Que amb aquesta moció volen reforçar les idees presentades en altres
plens, que fa falta un transport potent, segur i sostenible, i demana als
grups que s'han manifestat en contra que reflexionin perquè això al final
es farà realitat.

Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que, contràriament al que defensa el grup de PDeCAT a l’Ajuntament de
Barcelona, creu que pot ser molt positiva la unió del dos trams.

-

Que la moció parla d’altres punts importants per a Sant Adrià com és la
prolongació del Trambesòs per arribar fins al Port de Badalona i a
l’estació de la RENFE, amb la qual cosa es dignificaria la zona d’Eduard
Maristany i, fins i tot, acordar amb l’Ajuntament de Badalona arreglar
provisionalment la zona, ja que està en un estat lamentable.

-

Que, des del seu punt de vista, això s’hauria de tornar a posar en
consideració de la ciutadania.

-

Que espera que el govern de la ciutat de Barcelona no aturi les obres i
que no es converteixi aquesta connexió en una aturada com passa a la
plaça de les Glòries.

Jesús A. García (PP) diu:
-

Que en Jaén hicieron un tranvía y les salía más barato no ponerlo en
funcionamiento.

-

Que hay ciudades americanas que tienen tranvías porque tienen un
concepto diferente de interconexión al margen de si son o no rentables y
lamentablemente el tranvía no lo es.

-

Que está de acuerdo que se debe estudiar conectar la estación de Sant
Adrià con el puerto de Badalona, pero es posible que entonces la
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estación de tren de Santa Adrià pierda usuarios y RENFE invierta menos
en la zona.
-

Que les pregunta a Gregorio Camacho si hubiera votado a favor de esta
moción si la hubiera presentado el grupo popular.

Gregorio Camacho li respon que sí.
Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que aquesta moció és política, però que la votaran a favor perquè estan
totalment compromesos amb el transport públic

-

Que una altra cosa és com es pot resoldre i caldrà veure quins són les
propostes tècniques i, llavors, la decisió ja no serà política sinó tècnica.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) respon:
-

Que és indubtable que els pobles de Castella no s’han de quedar sense
transport ferroviari, però que el cost de construcció i de manteniment de
l’AVE és molt alt i que potser amb un TALGO o un tren semblant n’hi
hauria prou.

-

Que es necessita una cosa propera que porti la gent cada dia a la feina
creant una bona xarxa de trens.

Pedro Sánchez (C’s) diu que la moció és política perquè permet a cadascú
posicionar-se respecte a la seva opinió sobre el transport públic.
S’aprova per unanimitat.
4. Moció d’ICV-EUiA, SAeC i ERC per a la millora de la qualitat de
l’aire
"Atès que Sant Adrià de Besòs suporta des de fa molt de temps moltes
infraestructures mancomunades que són una gran font d’emissió de
contaminació.
Atès que la contaminació patida a Sant Adrià és diversa: vials com la C-31,
NII i Rondes, emissions de la depuradora, de la incineradora de residus, dels
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cicles combinats, proximitat amb el Port de Barcelona, aeroports de
Sabadell i el Prat, emissions de la calefacció d’habitatges i edificis públics,
etc. Tots aquests elements són fonts d’emissió de partícules en suspensió
PM, CO, C02, NOx, benzè, furans i altres contaminants.
Atès que, a pesar que el nostre municipi té només una superfície de 3,8 km 2
i una població a l’any 2016 de 36.496 persones, la seva indústria és
responsable
d’emetre
un
percentatge
molt
significatiu
d’agents
contaminants, respecte de l’Estat espanyol. Alguns d’aquests valors a l’any
2015 (segons el Registre Estatal d’Emissions i Fonts Contaminants) són: el
1,53% del CO2 industrial (diòxid de carboni); 1,19% dels compostos
orgànics halògens (AOX); el 0,70% del N2O (òxid nitrós), entre d’altres.
Atès que el nostre municipi només té una estació de la Xarxa de Vigilància i
Previsió de la Qualitat de l'Aire (XVPCA), classificada amb un tipus d’àrea
urbana-industrial, i situada a l’epicentre del nostre municipi però lluny de les
principals fons de contaminació d’aquest municipi.
Atès que aquesta estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat
de l'Aire (XVPCA), mesura les partícules de 2,5 de forma manual, però no
realitza cap mena de control sobre les PM1, tot i que el CSIC va publicar el
27 de febrer de 2014 titulat “Las partículas atmosféricas más pequeñas
repercuten en el desarrollo embrionario” indica a la nota de premsa
publicada que ““Los resultados muestran que estas partículas provocan
malformaciones en los embriones e insuficiencia cardiaca, efectos que
concuerdan con los estudios epidemiológicos realizados hasta la fecha.
Además, demuestran que las partículas más pequeñas tienen efectos
perniciosos comparables o superiores a las partículas contaminantes de
mayor tamaño. Esto refuerza la idea de que se necesita un control más
estricto sobre la contaminación por partículas pequeñas”, explica el
investigador del CSIC Benjamí Piña, del Instituto de Diagnóstico Ambiental
y Estudios del Agua. Actualmente, la legislación establece límites a la
contaminación por partículas tomando como referencia las partículas
mayores (las PM10), y establece un tope de masa de partículas por metro
cúbico de aire. Sin embargo, señala el estudio, en comparación con las
PM10, las partículas PM1 tienen mil veces menos masa, menos contenido
mineral y mucha más materia orgánica nociva, fundamentalmente
hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) y otros compuestos tipo
dioxina. Esta combinación de un menor tamaño y una mayor concentración
de substancias nocivas hace necesario un control más estricto de las PM1.
Por ejemplo, los motores de los coches están preparados para expulsar
partículas cada vez más pequeñas y de menor masa, pero que a pesar del
menor tamaño pueden tener más compuestos orgánicos dañinos”.
Atès que el Govern de Catalunya va aprovar el setembre de 2014 un Pla
d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire que desplega un seguit
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d’actuacions en tots els sectors, especialment en el de la mobilitat, en
l'àmbit territorial de 40 municipis de la conurbació de Barcelona .
Atès que Sant Adrià pertany a aquesta zona protegida.
Atès que el passat 6 de març es va signar acord polític per a la millora de la
qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona.
Atès que aquest acord diu: “Atesa la complexitat dels orígens de la
contaminació de l’aire i la dispersió de les competències per actuar sobre les
causes, no n’hi ha prou amb l’acció del Govern de la Generalitat per assolir
els objectius fixats en el Pla, sinó que és imprescindible la implicació activa
de les administracions locals i metropolitanes i la col·laboració responsable
de l’Estat.“
La naturalesa d’aquest repte reclama la coordinació i la cooperació de les
administracions implicades. Només d’aquesta manera, reunint les capacitats
d’actuació de totes, podrem assolir els objectius de qualitat de l’aire que es
plantegen.
Atès que la Directiva europea (2008/50/CE) assenyala que: “Cuando, en
una zona o una aglomeración determinada, exista el riesgo de que el nivel
de contaminantes supere uno o más de los umbrales de alerta, los Estados
miembros elaborarán planes de acción que indicarán las medidas que deben
adoptarse a corto plazo para reducir el riesgo de superación o la duración
de la misma.”
Atès que el Consell Municipal del Medi Ambient de Sant Adrià de Besòs porta
mesos que no es convoca i, segons els Estatuts, l’article número 5 indica:
“El Consell es reuneix semestralment amb caràcter ordinari, dintre dels
trenta primers dies de cada semestre natural."
Atès que en aquests moments hi ha una gran sensibilitat a la ciutat pel que
que fa a aspectes mediambientals i de qualitat de l’aire.
Els grups municipals d’ICV-EUiA, SAeC
l’Ajuntament que s’adopti el següent

i ERC

proposen

al

Ple

de

ACORDS:
1. Prendre mesures immediates per millorar el control de la qualitat de
l’aire:
•

Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya l’adequació de l’actual estació de la Xarxa de Vigilància i
Previsió de la Qualitat de l'Aire (XVPCA), situada al carrer Olímpic. Per
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tal de s’ampliïn els elements a analitzar per incloure mesures de PM1,
CO, SO2, benzè, metalls i altres compostos aromàtics i incorporar de
forma generalitzada el seguiment i control d’aquests a l’estudi de la
qualitat de l’aire amb la finalitat d’establir protocols actuació en cas
d’episodis de contaminació per aquests agents així com la presa de
mesures adients per limitar-los.
Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya que estudiï l’ampliació del número d’estacions de la
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l'Aire (XVPCA) al nostre
municipi, valorant la possibilitat de instal·lar-ne una més a la ubicació
més adient per recollir l’impacte de les grans indústries contaminants
del municipi.
Seguiment a nivell municipal dels episodis de contaminació
atmosfèrica, recollida d’informes i d’evidències de les actuacions de
les Administracions responsables del control i regulació de les
emissions així com les actuacions i nivell d’emissions de les principals
fonts emissores industrials.

2. Designar com més aviat millor una persona responsable a nivell
municipal, que col·labori amb el Consell de Medi Ambient, conjuntament
amb tots els agents que hi puguin estar interessats en les mesures
preses, en relació amb el Programa metropolità de mesures contra la
contaminació atmosfèrica.
Alhora que establirà canals de comunicació per :
•

•

Mostrar les actuacions municipals davant d'episodis de contaminació
dels diferents contaminants atmosfèrics regulats per la normativa
europea.
Fer el seguiment de les mesures que s’implantaran cada cop que
tinguin avisos preventius o fases d'episodis

3. Establir vies de comunicació i actuació pròpies i permanents a nivell de
ciutats frontereres, comarca i AMB.
4. Reactivar les reunions semestrals del Consell Municipal del Medi Ambient
de Sant Adrià de Besòs amb l’objectiu que sigui un veritable òrgan
d’observació, de consulta i d’ajuda a la presa de decisions en matèria de
Medi Ambient. Tractar d’incorporar representants de la AMB, d’altres
organismes municipals i d’entitats locals.
5. Instar els ajuntaments que formen l’Àrea Metropolitana de Barcelona a
estudiar, de forma conjunta, la supressió de l’actual exempció de
l’Impost de circulació pels vehicles de més de 25 anys (vehicles clàssics),
especialment els que circulen amb combustible de gasoil."
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Defensa la moció Gregorio Camacho (ICV-EUiA) i manifesta:
-

Que creu que cada vegada hi ha més sensibilitat ciutadana envers la
qualitat de l’aire.

-

Que recorda la pluja negra provocada per les tèrmiques i com a poc a
poc, i amb l’ajut de l’antic Departament de Medi Ambient de la
Generalitat, es va aconseguir que es passés de cremar fueloil a cremar
gas, cosa que va suposar una millora en la qualitat de l’aire.

-

Que Sant Adrià de Besòs és una ciutat trinxada per la C-31, la Ronda
Litoral, la central tèrmica, la incineradora, etc.

-

Que amb aquesta moció s’insta el Departament de Territori a prendre
mesures pe millorar el control de qualitat de l’aire i que l’Ajuntament
reactivi el Consell Municipal de Medi Ambient, aprofitant la sensibilitat
social actual que hi ha sobre el tema per tal que puguin participar i
aportar idees per aconseguir una millora en la qualitat de l’aire.

-

Que ja quan es van implementar les plaques solars i cèl·lules
fotovoltaiques, opinava que s’havien de fer actuacions globals a Sant
Adrià, Badalona i Barcelona, i incidir en els agents difusors d’emissions
de gasos que són els vehicles fent actuacions concretes per tal que els
cotxes es quedin a casa i es faci servir el transport públic quan hi hagin
puntes de contaminació, encara que aquesta mesura no tingui el consens
de la ciutadania.

-

Que, com a polítics, a vegades s’ha de mirar endavant i dir les coses
clares i sobretot millorar la salut de les persones a la ciutat.

Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que és impossible no estar d’acord amb una moció que tracta de la
millora de la qualitat de l’aire, encara que és una moció política com
moltes de les que es debaten aquí.

-

Que si es mira el cos expositiu de la moció, el que es demana és que
s’adeqüi l’estació de vigilància meteorològica per tal que pugui arribar a
mesurar molts més elements dels que mesura actualment, i que se
n’instal·li un més, cosa que ell creu que en un municipi de la mida de
Sant Adrià no és necessari.

-

Que, fins i tot, la moció s’ha quedat curta perquè es poden fer més coses
per millorar la qualitat de l’aire: incentivar l’ús de la bicicleta, dels cotxes
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elèctrics i híbrids i que Sant Adrià fos capdavanter en el seu ús, amb
bonificacions impositives, etc.
Andreu Marín (PP) manifesta:
-

Que es obvio que la mayoría van a estar a favor de mejorar el aire que
respiran, pero cuando a uno le presentan una moción trampa de estas
características, se deben resaltar algunas cuestiones.

-

Que es curioso observar como Izquierda Unida habla de emisiones
espontáneas, de la depuradora, de la incineradora porque cuando
gobernaban en esta ciudad, junto con el Partido socialista, no tenían
tanta sensibilidad hacia la calidad del aire, porque si Sant Adrià se ha
convertido en el vertedero y estercolero de Barcelona, su grupo,
aparentemente ecologista, también tiene su parte de responsabilidad.

-

Que creen que están ante una moción encubierta, donde pretenden
crear una atmósfera para incidir en la no instalación del tanatorio crematorio, pero sin hablar abiertamente del mismo, por ello entiendo
que si su objetivo era tratar sobre el tanatorio-crematorio, lo que le
parece perfecto, lo ideal sería presentar una moción que hablara
claramente de ello, por tanto, viendo que la finalidad de esta moción no
corresponde con el titular de la misma, se abstienen.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que, evidentment, estan d’acord a millorar la capacitat de mesurar la
contaminació i que ells van proposar al Consorci del Besòs que es
tornessin a mesurar els metalls pesats a l’aire, i els van contestar que
s’havien deixat de mesurar perquè s’havia arribat a uns nivells
pràcticament indetectables, cosa que no hi estan d’acord.

-

Que s’abstenen del acord on es diu "... estudiar, de forma conjunta, la
supressió de l’actual exempció de l’Impost de circulació pels vehicles de
més de 25 anys (vehicles clàssics), ja que consideren que és una mesura
que no tindria gaire repercussió perquè són vehicles de col·leccionista
que els seus propietaris només treuen al carrer de tant en tant i que
haver de pagar aquest impost els suposaria un perjudici molt gran.

Ruth Soto (PSC) diu:

ple de l'ajuntament 29.05.2017

18

-

Que, com ha dit Gregorio Camacho, durant molts anys des de
l’Ajuntament s’ha treballat força el tema del medi ambient, i, sobretot,
en aquelles coses que afecten la qualitat de l’aire.

-

Que les polítiques destinades a reduir les emissions contaminants
requereixen no només actuacions municipals, sinó també actuacions i
responsabilitats de les diferents administracions que tenen competència
en el territori.

-

Que aquests últims sis mesos hi ha hagut un seguit de reunions amb
diferents departaments de la Generalitat, per tal de tractar tots aquells
punts que van sorgir a la Taula de Qualitat de l'Aire de la Conurbació de
Barcelona, on es van tractar punts importants per tal que tots els
ajuntaments col·laboressin i participessin en la línia d’aplicar les
mateixes mesures en els moments que hi haguessin episodis puntuals de
contaminació.

-

Que a Sant Adrià s’està treballant, juntament amb l’AMB, un conveni
anomenat Entre rondes, per delimitar els sectors que s’haurien de tallar
quan hi hagi episodis de contaminació.

-

Que a l’any 2016 van haver-hi tres avisos i amb aquest conveni es
pretén crear un protocol d’actuació conjunta amb altres municipis amb la
implantació de les targetes verdes que s’estan enviant als vehicles, de
manera que alguns tipus de vehicles no puguin circular per l’Àrea
Metropolitana quan hi ha episodis de contaminació.

-

Que aquesta moció demana també que es puguin prendre més mesures
a l’estació de xarxa de vigilància i previsió de qualitat de l’aire que ja
existeix i que se n’instal·li una més per mesurar l’impacte de les grans
indústries al municipi.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) respon.
-

Que també es busca que, mitjançant el Consell de Medi Ambient, la
participació ciutadana sigui més activa i directa en aquests temes.

-

Que s’ha de treballar des d’una política local però amb una visió més
global prenent decisions conjuntes.

-

Que el Partit Popular hauria de llegir les intervencions d’ICV-EUiA de
plens d’anys enrere sobre els cicles combinats abans de fer insinuacions i
dir mentides, ja que la seva posició va ser contrària a tot això. Que
alguns recordaran les bregues que van arribar a tenir en relació a aquest
tema, perquè la seva opinió era contrària. El que passava és que eren
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minoria en l'equip de govern i no van poder fer res, però que sempre van
mantenir la seva posició en el Ple.
Andreu Marín (PP) diu que Gregorio Camacho era el ecologista, estaba en
contra, pero que seguía dentro del equipo de gobierno.
Se sotmet la moció a votació per punts i s’aprova per majoria absoluta amb
el resultat següent:
Punts 1, 2, 3 i 4
Vots a favor: dinou (19)- PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1),
ERC (2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: dues (2) - PP
Punt 5
Vots a favor: setze (16) - PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
5. Moció de C’s en defensa de la democràcia, la igualtat, la unió i la
sobirania nacional de tots els espanyols
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Constitució Espanyola va ser aprovada en referèndum pel 88,54% del
poble espanyol i en el seu article segon consagra la unió de tots els
espanyols. De la mateixa manera, en el seu article 1.2 consagra que la
sobirania nacional recau en el conjunt del poble espanyol i és el subjecte
únic que pot decidir sobre les qüestions que afecten a l'organització
territorial de l'Estat.
Aquests conceptes no són nous, tenen el seu origen i apareixen per primera
vegada a la Constitució liberal de Cadis, de l'any 1812, la qual, s'erigia com
a garant de la unió de tots els espanyols davant el període d'ocupació
francesa i també s'erigia com a garant del final de l'etapa de l'absolutisme i
l'inici d'una nova etapa liberal i progressista, obrint un període de llibertats.
La Constitució actual determina tota una sèrie de valors i drets adquirits en
diversos aspectes que cal preservar; la divisió de poders, la sobirania
nacional, un estat social i democràtic respectuós amb els drets humans,
dret a la llibertat religiosa, a la llibertat d'expressió, a l'ensenyament, a la
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vaga, a la propietat privada, a l'habitatge, al treball i a la llibertat
d'empresa, entre d'altres, fent d'Espanya, un dels països més
descentralitzats del món, segons molts estudis, molt més que els països
anomenats federals. El 40% dels impostos són assignats o rebuts per les
Administracions subestatals i les Corporacions Locals, mentre que la mitjana
europea es situa en el 10%.
Entenem i creiem que un dels nostres objectius polítics ha de ser el de fer
entre tot el conjunt del poble espanyol, una Espanya cada vegada millor,
basada en el respecte a les lleis democràtiques aprovades per tots els
espanyols, per la seva unió i la defensa dels drets conquerits i que emanen
de l'actual Constitució Espanyola, adaptant-la al nostre temps i que tingui
clares les seves competències i la definició del marc jurídic de cada
Administració Territorial de l'Estat.
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a
Sant Adrià de Besòs, proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti els
següents
ACORDS:
1. Instar l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a realitzar una declaració
institucional en favor de la unió de tots els espanyols, de les seves
autonomies, i de la defensa dels drets conquerits i que emanen
directament de la Constitució Espanyola aprovada en referèndum pel
conjunt de tots els espanyols i garantint que l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs es compromet a respectar la legalitat que emana d’aquesta
Constitució.
2. Reconèixer que aquesta etapa d'Espanya, com un estat descentralitzat i
amb un model autonòmic, ha portat el període més gran de benestar per
a la ciutadania, per la qual cosa, segueix resultant un model vàlid per
garantir la unitat i la diversitat regional de les diferents parts que formen
l'Estat i del conjunt de l'actual projecte europeu.
3. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Presidenta del
Parlament de Catalunya i als Grups Parlamentaris del Congrés dels
Diputats."
Defensa la moció Pedro Sánchez (C’s) i manifesta:
-

Que aquesta proposta és purament política que a més a ells els
desagrada profundament fer-la, ja que no creuen que una moció així
s’hagi de portar a un ple municipal, però que s'estan trobant una situació
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en la qual s'està intentant convèncer, també en aquest municipi, que la
democràcia es limita a posar urnes de qualsevol manera.
-

Que la història proporciona força exemples on règims molt poc
democràtics utilitzen les urnes per justificar-se. Que hi ha hagut
eleccions en època franquista i que estan farts de veure eleccions amb
candidats únics en països comunistes.

-

Que, no obstant això, la pressió independentista i la seva propaganda fa
que molts ciutadans acabin dubtant sobre què és la democràcia.

-

Que, des de C’s tenen molt clar que la democràcia no és sol posar urnes,
la democràcia és molt més.

-

Que la unitat d'intel·ligència de "The Economist" elabora un índex de
democràcia que valora fins quin punt els països són democràtics o no.
Que basen els seus resultats en 60 indicadors agrupats en cinc
categories: procés electoral i pluralisme, llibertats civils, funcionament
del govern, participació política, cultura política, i és en aquest últim
indicador que Espanya passa per davant de països com França, Itàlia o
Portugal.

-

Que, no obstant això, el Govern de la Generalitat ha forçat l'ordenament
de la càmera per poder tramitar una llei d'independència encara que
l’anomenen de desconnexió, de forma exprés i sense control de
l'oposició.

-

Que és important recordar que a Espanya hi ha una font de legitimitat
democràtica que es diu constitució i que és una democràcia consolidada.

-

Que l'Ajuntament ha de definir-se clarament i sense mitges tintes en
suport de la legalitat.

Josefa López (regidora no adscrita) diu que, com ha dit Pedro Sánchez,
aquesta és una moció de contingut ideològic i, per coherència amb la seva
ideologia, el seu vot és en contra, ja que són mocions com aquesta que fan
que cada cop hi hagi més independentistes.
Xavier Soley (PDeCAT) manifesta:
-

Que és una moció per fer bullir l’olla, perquè ja feia temps que en aquest
Ple no es tocava aquest tema.
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-

Que és una moció enllaunada i que ara toca presentar-la en tots els
municipis on hi ha un grup municipal de Ciutadans, no fos cas que els
representants del PP s’erigissin amb la bandera de la unitat de l’Estat
d’Espanya.

-

Que el grup de Ciutadans també han de fer coses per fer bullir l’olla i, a
més a més, indirectament, aconsegueixen posar nerviosos al grup
municipal del PSC, a veure què decideixen.

-

Que creu que s’equivoquen perquè no es tracta de demanar a aquest Ple
que voti per fer una proclama de la unitat d’Espanya, que no cal que
demanin als presents que votin, que ho haurien de demanar a la
ciutadania.

-

Que si volen fer possible una legitimació de la unitat d’Espanya en relació
amb Catalunya, haurien de col·laborar a fer possible un referèndum ben
muntat i defensar el no a la independència en un marc d’un debat
democràtic i la gent veuria que es pot parlar del tema i ells en serien els
defensors d’aquesta posició.

-

Que donar veu a la ciutadania podria solucionar molts problemes, i
sobretot un debat que està tan enquistat, i que la solució no és
presentar mocions al ple.

-

Que aquest model territorial que defensen, el de la Constitució del 78, a
Catalunya, després de 40 anys, es qüestiona i es posa en dubte la seva
evolució i la seva interpretació i que la millor fórmula per legitimar
aquesta Constitució del 78 seria apostar per un referèndum on els
ciutadans s’hi poguessin expressar.

-

Que els anima a no tenir por, perquè per defensar la unitat d’Espanya no
cal dir que l’ordenament jurídic no ho permetrà. Que hi ha dues
disposicions: el Reial decret llei 41/1977, de 29 de setembre, pel qual
s’aprova el restabliment de la Generalitat, quan la Constitució és de
1978, per tant, el restabliment de la Generalitat de Catalunya va ser un
acte polític que segurament no encaixava en l’ordenament jurídic
d’aquell moment, i el Decret llei 2594/1977, de 17 d’octubre, pel qual es
va nomenar Josep Tarradellas, president de la Generalitat de Catalunya
en un marc jurídic en aquell moment que feia impossible restablir la
Generalitat i nomenar un president.

-

Que en aquell moment hi havia voluntat política de buscar solucions als
problemes que hi havia, a diferència d’ara que no hi ha ganes d’aportar
solucions ni hi ha lideratge polític per trobar-ne.
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Que presentant aquesta moció s’equivoquen i que no haurien de deixar
que es voti aquí aquesta declaració, sinó que, en tot cas s’ha de deixar
que els ciutadans votin i que encara es trobaran amb alguna sorpresa.

Andreu Marín (PP) diu:
-

Que debe recordarle a Pedro Sánchez que cuando el año pasado
presentaron una moción de este estilo les dijo, como Jordi Pujol "això no
toca". Que, obviamente, ellos van a votar a favor porque su compromiso
con la unidad de la nación es indiscutible, sin embargo le tiene que
recordar que en aquella votación en 2016 uno de los concejales de
Ciutadans votó en contra.

-

Que más allá de lo grave de aquella votación, quiere pensar que en lo
esencial están de acuerdo: en la defensa de la unidad de España, en el
cumplimiento de la ley y en la lucha contra el nacionalismo adoctrinador
que está imponiendo la Generalidad desde hace treinta años.

-

Que cree que la diferencia radica en el mensaje y su exposición y que él
no hará una intervención buscando complicidades con Esquerra ni la
extinta Convergència.

-

Que conoce perfectamente el separatismo catalán porque lo ha vivido
muy de cerca dado que estudió en la universidad más nacionalista de
esta región.

-

Que sabe cómo piensan, que discurso utilizan y cómo intentan silenciar a
la sociedad a base de lanzar mentiras en forma de eslogan: "Espanya
ens roba", "l’espoli fiscal", el "volem votar", y como los conoce tan bien
puede asegurar que ellos se sienten cómodos con las medias tintas, con
los discursos vacuos, porque huelen el miedo y la rendición de los
constitucionalistas a distancias.

-

Que lo que ellos temen es que sean valientes en llamar las cosas por su
nombre: el mal llamado "procés", como golpe de Estado, la dictadura del
pensamiento único de la Generalidad o la persecución a los no
nacionalistas.

-

Que se pregunta como se puede tildar a aquellos que tiraban huevos a
Josep Piqué y Ángel Acebes y a los que impidieron que Mariano Rajoy y
García Albiol dieran un paseo por Reus, y a los miembros de las JERC
que colocaban una diana en casa de Albert Rivera. Y a los que crean
organismos como el CAC para sancionar a los periodistas por no
amoldarse al régimen separatista. Y a una televisión pública que difunde
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programas donde simula disparar al Rey y se desea la muerte del
periodista Jiménez de los Santos.
-

Que entiende que el pulso golpista es una de las mayores amenazas que
ha sufrido el Estado español en democracia, pero que se han vivido
cosas peores, la violencia de ETA sin ir más lejos, aquí les amedrentan
por pensar diferente e incluso les agreden, sino que se lo pregunten a
aquellas chicas que estaban en una carpa siguiendo a la selección
española en Barcelona.

-

Que ETA directamente mata y que se combatió a ETA elaborando una ley
de partidos para ilegalizar aquellos que no estaban dispuestos a
condenar la violencia y de ese modo consiguieron que no se destinara un
sólo euro de dinero público a subvencionar a los que asesinaban a sus
compatriotas. Que el odio que hoy predican los separatistas catalanes no
es tan diferente del que predicaban los partidos proetarras hacia el
Partido Popular y el Partido Socialista.

-

Que están ante el final de este golpe de estado y conociéndolos no tiene
ninguna duda que los separatistas van a cometer alguna ilegalidad.

-

Que no se les puede advertir ni con la ley ni con el estado de derecho,
sólo lo reconocen y les importa cuando les interesa, que lo que hay que
hacer es aplicarlo.

-

Que seguramente llegan tarde, pero más vale tarde que nunca y que
algunos como él mismo, ya decían que el golpe de estado se inició en el
2012, pero que afortunadamente el Código Penal, la Ley de seguridad
nacional, el articulo 155 ya calientan en la banda.

-

Que en los golpes de estado hay vencedores y vencidos. No hay diálogo
posible ni medias tintas con quien dice que no va a respetar la ley y que
se va a saltar a la torera lo que dictaminen los tribunales: o ganan los
demócratas o ganan los golpistas.

-

Que el abandono de la presencia del Estado en Cataluña a lo largo de
muchos años, ha sido tan grande que los ha llevado a una situación
kafkiana donde pitar el himno nacional se considera libertad de
expresión, mostrar una bandera ilegal estrellada se considera libertad de
expresión y que, en cambio, sacar la bandera de España en Cataluña es
motivo de linchamiento. Que, por ello, reivindica hoy más que nunca la
bandera española (cuelga bandera española), el orgullo de ser y nacer
español, el orgullo de defender a contracorriente las libertades en
Cataluña, el orgullo de levantarse, ante el poder despótico, que persigue
al que piensa diferente en esta región, así que hoy más fuerte que nunca
Viva España.
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Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que creu que és vomitiu que en una ciutat, com Sant Adrià, que ha patit
el terrorisme es tingui la poca-vergonya de comparar un opció política,
legítima i democràtica com és ser o no independentista amb el
terrorisme. Que amb la història d’aquesta ciutat creu que és una cosa
vomitiva.

-

Que recorda a C’s que un dia els va dir que s’havien de fer mocions de
coses que interessen la gent i que pertoquen només competències
municipals, per tant, s’alegra que C’s ara pensi que la Constitució
Espanyola sigui una competència municipal.

-

Que, en menys d’un any, ja han tingut dues mocions que parlen de la
unitat d’Espanya i de la Constitució i que totes venen del tripartit de
l’ordre municipal, C’s i PP, i que no deixa de ser curiós que hagin de fer
tantes mocions recordant la unitat i la utilitat de la Constitució, que
potser és que alguna cosa no acaba de funcionar.

-

Que ha llegit amb molta atenció la moció i li ha sorprès la manca de
coneixements històrics del seu propi país i després els adoctrinats són
ells.

-

Que, per exemple, parlen de la Constitució de Cadis com un exemple a
seguir, però que aquesta Constitució mai no es va aplicar. Que, de fet, en
el moment que es va acabar la guerra amb França, es va produir la
restauració de Fernando VII que, ajudat per 100.000 soldats, va imposar
de nou l’Absolutisme amb mà de ferro i molt més fort que l’anterior, per
tant, si el seu exemple a seguir és una constitució que no s’aplica i una
monarquia absolutista amb una ocupació militar, déu-n’hi-do els
referents que tenen.

-

Que diuen que la Constitució va ser votada per una quantitat de
persones i que gràcies a ella deriva que existeixen com autonomia, però
que menteixen, no és cert, la Generalitat va ser restaurada abans de
l’aprovació de la Constitució. Que no tot neix de la Constitució espanyola,
que tot neix de la legitimitat del poble.

-

Que el problema d’Espanya no és la Constitució, sinó la interpretació i
aplicació que se’n fa.

-

Que només el 30% de la població actual de l’Estat espanyol va votar
afirmativament aquesta constitució, que la majoria que són en aquest
ple no la van votar.

ple de l'ajuntament 29.05.2017

26

-

Que aquesta Constitució es va redactar i aprovar sota el soroll de sabres
de l’exèrcit, amb l’extrema dreta al carrer, i amb pressions de tot tipus.
Que va ser un “o lo tomas o lo dejas”, molt motivadora.

-

Que les constitucions són bones o dolentes no a partir dels seus articles,
sinó de la seva legitimitat i la seva aplicació. Que les constitucions no són
bíblies, són pactes entre ciutadans, entre l’estat i el ciutadà, el pacte
social de Locke, el Leviatán de Hobbes.

-

Que en el moment en què una constitució es pot reformar en 24 hores
per pagar deute als bancs o per portar a la presó a titellaires perd tota la
seva legitimitat.

-

Que el que es va votar també àmpliament és l’Estatut i, efectivament, el
problema a Catalunya de la Constitució és l’Estatut.

-

Que l’Estatut va ser aprovat en referèndum, legal i acordat per una gran
majoria de catalans i amb la sentència de l’Estatut pel Tribunal
Constitucional es va trencar la Constitució espanyola, que és així de
simple, que va ser una sentència que era un cop a la legitimitat de la
Constitució espanyola, perquè en el moment en què uns senyors amb
carnets de partits van decidir dinamitar el pacte social, que és el vot dels
ciutadans, van trencar la seva pròpia constitució.

-

Que la Constitució del 78 era i és prou àmplia per encabir-hi
absolutament tot, fins i tot, un referèndum d’autodeterminació si es vol.

-

Que són molts els juristes, i no precisament adoctrinats catalans, que
avalen la realitat que la Constitució es va trencar amb la sentència de
l’Estatut, perquè és la utilització de la Constitució com un instrument
repressiu i un arma política la que, davant una majoria de ciutadans, ha
perdut tota legitimitat. Que en el moment en què es pot utilitzar una
constitució en contra del vot legítim dels ciutadans aquesta deixa de ser
democràtica per convertir-se en una altra cosa.

-

Que Pedro Sánchez ha dit que la democràcia no són les urnes, però no
és així, la democràcia comença a les urnes i acaba a les urnes, no acaba
al Tribunal Constitucional, i aquest és de nou el problema que té la
Constitució.

-

Que podran dir que el Tribunal Constitucional va retallar de l’Estatut tot
allò era il·legal, però que en els estatuts de València o Andalusia els
mateixos punts, exactament redactats de la mateixa manera, continuen
vigents, que tot això és perquè es va utilitzar políticament la constitució
en contra dels catalans, trencant el pacte de convivència.
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-

Que si per a ells l’element central pel qual han de creure i estimar la
Constitució espanyola és perquè la van votar, també s’hauria d’estimar i
defensar l’Estatut que també es va votar, i de fet, per moltes més
persones vives que la pròpia Constitució.

-

Que no ho fan perquè utilitzen la Constitució amb fins polítics de partit, i
aquest és el problema principal pel qual l’Estat espanyol s’està
descomposant: perquè unn dia va decidir fer un "cop d’estat judicial" i
trencar el pacte social que donen les urnes i la legitimitat als ciutadans.

-

Que la diferència entre la Constitució espanyola i la futura República
Catalana és molt simple: la Constitució exigeix (i sota amenaça judicial)
als catalans que per ser espanyols deixin de ser catalans, en canvi, la
futura República Catalana no exigeix a ningú que deixi de ser espanyol,
que, per aquesta simple raó, perquè no s’imposa, sinó que es guanya a
les urnes, aquesta Constitució que tant defensen ha deixat d’estar
legitimada.

-

Que els vots valen quan es vota la Constitució, però no quan es vota
l’Estatut.

-

Que el seu referent és una constitució que es redacta enmig d’una
guerra, que no s’aplica i que acaba amb una ocupació militar absolutista.

-

Que, per últim, diuen que el model polític que han d’utilitzar en el
es basa en una constitució completament desprestigiada per la
utilització política amb el Tribunal Constitucional, que s’usa per
contra la gent i amb fins nacionalistes en contra de les minories
estat.

-

Que els estan proposant un model d’estat que es diu Turquia com a
model de país, i aquest no creu que sigui el camí a seguir

-

Que, per això, perquè ells proposen una república de ciutadans lliures,
iguals i fraternals, on no s’utilitzin les lleis en contra seva depenent del
que un pensi, una república on el vot de la gent estigui per sobre dels
carnets polítics dels jutges, votaran totalment en contra d’aquesta
moció.

futur
seva
anar
d’un

Isabel Marcuello (MES) manifesta:
-

Que aquesta moció no aporta res i cerca negar l'opció dels catalans a
decidir el seu futur.
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-

Que MES forma part de la Taula del Pacte Local pel Referèndum de Sant
Adrià, i advoquen perquè la ciutadania pugui decidir lliurement i un
referèndum és el sistema més democràtic que coneixen per poder dirimir
entre les opcions que es plantegen.

-

Que aquesta nova moció de Ciutadans vol denegar el dret a decidir dels
catalans, cercant que diguin que Espanya és una "única, grande e
indisoluble".

-

Que la realitat és que els països també evolucionen i canvien, que
s'adapten a les realitats socials i nacionals. Que han viscut diferents
processos a Europa, alguns han triat tirar endavant i d'altres lliurement
la ciutadania va decidir no seguir amb el procés.

-

Que només demanen respecte i que no s'intenti dividir la població, que
no s’intenti criminalitzar qualsevol persona que vulgui que la decisió sigui
de la població de Catalunya.

-

Quan hi ha un divorci és perquè una de les parts està descontenta amb
la relació i no importa què opini l'altre.

-

Que Catalunya vol poder preguntar a la seva població. Que si les
votacions de les darreres eleccions autonòmiques, on va sortir una
majoria parlamentària, amb voluntat de tirar endavant un referèndum
que pogués dirimir l'opció que plantejaven, demanar l'opinió i votar és
una voluntat que donen suport la majoria dels catalans, les enquestes
parlen de més del 80% de la població que vol votar.

-

Que el Pacte pel referèndum demana que tothom pugui exercir el seu
dret a vot, indiferentment d’allò que vulguin votar. Que, des de la
llibertat de cadascú, cal exercir aquest dret i no s’ha de coaccionar la
població per a què hi renunciïn.

-

Que tota llei ha estat redactada en algun moment i es modifica per
adaptar-se a les realitats que es viu en cada moment.

-

Que parlar de la Constitució està molt bé, però que hi ha altres
legislacions internacionals que Espanya també ha refrendat i per això
consideren que la moció es redacta ignorant expressament aquests
aspectes, que deneguen un dret al qual ells no hi renunciaran.

-

Que tenen dret a decidir i volen decidir, volen votar, els agradaria que es
sumessin.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:
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-

Que creu que a aquesta moció li falta fons polític, perquè quan un es
presenta per ser representant públic en la política és perquè vol canviar
les coses i aquesta moció planteja que res no canviï. Que ningú que
accedeix a la política es pot quedar aturat al 1978.

-

Que des de les seves formacions polítiques sempre han defensat que
aquesta Constitució ja no els va bé. Que no només demanen una
reforma constitucional sinó també un procés constituent i, precisament
això, des de la legitimitat de la ciutadania, que des de cada poble, des de
cada ciutat s’ha de poder fer això: una nova constitució que doni
resposta al segle XXI: a la ciutadania, a les noves formes de relacions
socials, a la digitalització, al món de la globalització, a la separació de
poders, etc., per això no donaran suport a una moció que diu que tot ha
de seguir igual.

-

Que ningú no pot acceptar que en política no es pugui canviar, que s’ha
fet una defensa prou àmplia de perquè són les constitucions, que han de
sortir d’un treball de la ciutadania, refrendades en un parlament i en un
referèndum, i a partir d’aquí prenen legitimitat.

-

Que altres països fan reformes constitucionals constantment, a França o
Estat Units estan acostumats a fer esmenes a les seves constitucions.

-

Que el portaveu de C’s parlava de qualitat democràtica, però que tenen
molts dubtes que la qualitat democràtica actual de l’Estat espanyol sigui
la millor, que ha dit que estaven per damunt de França, i que el candidat
de la dreta francesa havia contractat a la seva dona i els seus fills i va
perdre les eleccions, això sí que és qualitat democràtica, és una
ciutadania ben presentada. Que aquí el partit del president del Govern ha
tingut finançament irregular amb la Púnica, Gurtel i, en canvi, guanya
unes eleccions, per això creu que encara han de treballar molt per
arribar a tenir qualitat democràtica.

-

Que, per exemple, el ministre de l’Interior, parla amb el cap de l’Oficina
Antifrau per dir que "la Fiscalía esto te lo afina" i continua sent ministre,
o quan en el Congrés dels Diputats es fa una recusació al ministre de
Justícia i continua exercint el seu càrrec. Que un Estat espanyol on
continua sense obrir fosses, sense fer recuperació de la memòria
històrica, sense plantejar-se l’anul.lació dels judicis franquistes, etc,
encara li queda molt per tenir qualitat democràtica.

-

Que també diu el portaveu de C’s "...reconèixer que aquesta etapa
d’Espanya ha portat al període més gran de benestar per a la
ciutadania". Que sí que hi ha gent que li ha anat molt bé: Endesa,
Telefónica, Abertis, La Caixa, Red Eléctrica Española, Enagas, etc., també
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a Bárcenas, Jaume Matas, Carlos Fabra, Ignacio González, la família
Pujol, Sandro Rosell, etc. i que n’hi ha d’altres que no els ha anat tan bé:
els pensionistes, que veuen com la seva pensió es congela cada any,
com l’IPC va per davant de la seva regularització, com han d’ajudar els
seus fills i filles i nets perquè arribin a final de mes; els treballadors que
han vist que els seus sous s’han vist minvats en els últims anys, com la
diferència salarial que hi ha entre els beneficis de les empreses es fa més
gran, com molts treballadors i treballadores han vist que el seu conveni
col.lectiu ha estat liquidat per l'última reforma laboral, les famílies que
han estat desallotjades de casa seva, les que han d’anar al Banc
d’Aliments o als Serveis Socials perquè els paguin els subministraments
bàsics, com les llistes d’espera sanitària, o les que esperen la llei de la
dependència que no acaba d’arribar perquè la retallada contínua en els
pressupostos, o que esperen una residència pública per a la seva família.
Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que imagina que la unitat d’Espanya és un tema que treu la son als
ciutadans, però que no cal que pateixin perquè d’aquí a uns mesos
podran votar i tothom acceptarà el resultat, perquè això és el que fan els
estats demòcrates.

-

Que aquesta moció serveix perquè el famós 155, si s’aplica, els catalans
i catalanes que pensen que la sobirania emana del Parlament de
Catalunya, estan temptejant a veure si hi ha un pacte tripartit de l’ordre
que suma onze i poden ser aquí legal a Catalunya, amb la bandera
espanyola més gran.

-

Que diu la moció que la Constitució va ser aprovada per un 88,54% dels
vots, però obvia el rumor de sabres, les manifestacions d’ultradreta, els
atemptats, que acompanyaven la seva redacció, les declaracions filtrades
fa poc d’Adolfo Suárez, que deia que estava obligat a acceptar
institucions anti-democràtiques com és una monarquia o el fet que no es
fes cap tipus de reparació institucionals, ja que es mantenien les elits
econòmiques, funcionarials i estructurals del franquista.

-

Que segons diu la Constitució la sobirania nacional recau en el conjunt
del poble espanyol i aquest és un punt debatut dins de la filosofia
política, és el clàssic legalitat / legitimitat, que tornen al de sempre és un
argument molt avorrit i monòton, l’esclavitud és legal, menystenir i
pegar les dones era legal, la societat avança i també avancen les formes
de fer política, que si bé la legalitat diu quelcom, la realitat i la legitimitat
que se’n deriva de moments democràtics i cívics fa que no la puguin
acceptar, a més per un simple motiu històric i generacional, el 99% que
estan aquí probablement no han votat aquesta constitució, i com deia
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Thomas Jefferson no poden ser esclaus de les constitucions morts, han
de generar nous acords generacionals.
-

Que, parlant de drets adquirits que cal reservar, com per exemple la
divisió de poders, dret adquirit violat pel PP davant la mirada de la resta
de partits de l’ordre, que tots han sentit "esto te lo arreglo...", i que es
pregunta si això és un estat social, respectuós amb els drets humans,
quan precisament Espanya està assenyalada com un dels països amb un
seriós retrocés dels drets humans, o al "Ley Mordaza", que ataca tots
aquells que pretenen dir el que pensen, que també seria llibertat
d’expressió, les infiltracions de policies dins els moviments socials, de les
deportacions en calent, CIE, de llibertat religiosa quan el laïcisme d’estat
està seriosament en entredit, quan l’Església catòlica pot fer i desfer
lliurement, com el cas de la Mesquita/Catedral de Còrdova, llibertat
d’expressió quan artistes i activistes s’enfronten a penes de presó; el
lliure ensenyament quan els professors i professores lluiten per garantir
una educació lliure i de qualitat, quan lluiten per cobrar allò que és seu ;
del dret a vaga, quan els empresaris el coarten amb total impunitat,
quan la policia deté vaguistes sense proves i els humilia davant de judicis
polítics enfrontant-los a un mínim de 4 anys de presó, de propietat
privada quan no es permet l’autogestió, quan es posa traves al
cooperativisme i a l’economia i solidària; l’habitatge quan es permetrà
que bancs i entitats hagin estafat la societat amb les clàusules terra,
quan s’han provocat milers de desnonaments i milers de suïcidis; treball
amb un atur estructural que supera els 5 milions d’espanyols, amb
progressives reformes laborals que han fet perdre drets conquerits que
també eren il.legals, quan no hi ha cap tipus de política que pugui la
pal.liar mecanització del treball; descentralització quan l’eix de carreteres
i comunicacions té una estructura radial que evita la interconnexió de
zones de gran pes industrial.

-

Que li sap greu però l’Espanya que defensen no existeix, que l’Espanya
del "Viva España" que han vist era camuflat un "Arriba España", i això és
el que han tingut davant, que van votar una constitució sota l’amenaça
de continuar amb un règim assassí al qual encara els reten homenatges.

-

Que ells no creuen que Catalunya sigui un destí de dret universal, però sí
que creuen que els catalans i catalanes ja s’han mogut, s’ha erigit com a
força constituent i els permet per primer cop amb més de 40 anys iniciar
un nou pacte entre ciutadans i ciutadanes.

Filomena Cañete (PSC) manifesta:
-

Que estan totalment a favor de les primeres paraules d’Antoni Vélez,
perquè en aquesta ciutat són molt sensibles als efectes terroristes.
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-

Que és una moció clarament partidista i de posicionament ideològic
sense una clara proposta de solució.

-

Que creuen que aquesta moció no implica cap apropament a les
diferents postures sinó més aviat al contrari, s’abona a l’immobilisme per
afrontar la situació de Catalunya respecte a la resta d’Espanya i, per
tant, no vol evitar el xoc de trens.

-

Que, des del PSC sempre han defensat el federalisme com a opció de
consens, de convivència, de pacte i de diàleg.

-

Que podrien estar d’acord amb la idea que vol traslladar el punt 2 dels
acords dient que el model autonòmic d’Espanya ha resultat una etapa
positiva de benestar, però que entenen que aquesta etapa s’ha esgotat i
es necessita reformular acceptant la plurinacionalitat de l’Estat.

-

Que defensen la convivència i valoren la Constitució com l’eina legal
mutable i vàlida per afrontar un nou model, que ni volen trencar ni volen
tensar, sinó dialogar i establir les línies legals necessàries que permetin
una millor i justa convivència.

-

Que la seva postura és més que sabuda. No volem entrar en lluites
estèrils. Reafirmar que defensarem com Ajuntament sempre la legalitat i
votem en contra sent coherents també quan votem en contra les
propostes de votacions il.legals.

Pedro Sánchez (C’s) respon:
-

Que dret a decidir vol dir que una part decideixi el destí del tot, per això
consideren que aquest dret a decidir tal i com està plantejat no existeix.

-

Que hi ha una sobirania nacional i que la Constitució no és inamovible es
pot modificar, però sempre amb un ampli consens i dintre de les
regles que la mateixa constitució preveu per a la seva modificació,
perquè sinó no sap quin és el model: llei secretes, modificacions
reglamentàries que permeten escamotejar el debat de les lleis a
l’oposició, no creu que sigui aquest el model a seguir.

-

A Gregorio Belmonte: que només li ha faltat dir que .."con Franco se
vivía mejor", que ha pintat un panorama desolador.

-

A Antoni Vélez: li pregunta que si creu que si a Catalunya es vota
implantar la pena de mort extralimitant-se en les seves competències la
intervenció de TC trenca la Constitució. Que el TC el que fa és vetllar per
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compliment de les lleis fonamentals. Que la Constitució de Cadis, és
veritat que no va tenir l’oportunitat d’aplicar-se, per això no vol dir que
no fos una bona constitució i que fos un exemple de com ha de ser una
constitució. Que ells consideren que aquesta moció té un sentit en
aquest moment que és recordar que hi ha una il.legalitat i que les coses
es poden fer dintre de d’un marc legal.
-

Que no estan en contra del referèndum, però que s’ha de fer a tot l’Estat
espanyol, són tots els ciutadans els que ha decidir quina ha de ser el
destí del seu país, no es pot dividir la sobirania nacional en parts segons
la conveniència de .l’assumpte a tractar.

-

Que els vol recordar que un dels problemes que moltes vegades s’han
sentit a dir del model autonòmic és el del cafè per a tots, que hi ha
comunitats que no estan d’acord que totes tinguin els mateixos drets,
que quan parlen de federalisme per mirar de solucionar-ho des del PSC
s’ha parlat de federalisme asimètric i al final això vol dir les autonomies
que ja tenen.

-

Que creuen que en aquest moment i en aquestes circumstàncies és
important fer una reflexió sobre el marc legal en relació amb la seva
democràcia i en relació amb la importància que ha tingut la constitució i
que les coses s’ha de fer correctament i que al final la Constitució no és
una cosa inamovible, que hi ha mecanismes, però sempre dintre de la
legalitat.

Andreu Marín (PP) li contesta:
-

Que cuando él decía que algunos son especialistas en lanzar eslóganes y
convertirse en víctimas lo decía por algún motivo y que ha quedado
patente con Antoni Vélez.

-

Que él ha dicho que este desafío separatista es uno de los mayores
desafíos a los que se ha enfrentado el Estado español y ha dicho que
incluso se han enfrentado a desafíos peores y han salido adelante,
gracias al entendimiento del PP y del PSOE, y ha puesto como ejemplo la
Ley de partidos.

-

Que en ningún momento ha comparado el proceso separatista con la
violencia etarra, ha dicho que la violencia etarra era un desafío todavía
peor y lo superaron, queriendo decir que está seguro que superarán este
desafío también.

-

Que le preocupa el sentido de la votación del PSC, que ha visto una
declaración de buenas intenciones, una invitación al diálogo, pero le
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pregunta al partido socialista que reflexione si el día que los separatistas
coloquen unas urnas y hagan una ilegalidad, que van a dialogar, que
entiende que como estado y como defensores de la democracia de la
legalidad tendrán que actuar de alguna forma y espera que en ese
sentido dejen de lado las naciones culturales, la plurinacionalidad y se
sumen apoyando al Gobierno en la acción y en las decisiones que decida
tomar.
A Antonio Vélez
-

Que el Estatuto del año 2006 es inaudito en derecho constitucional,
porque es utilizar un estatuto para hacer una reforma encubierta de la
Constitución, que en todo caso si el Estatuto quiere incorporar una serie
de previsiones lo que primero tendrá que hacer es modificar la
constitución para que ese estatuto con esas previsiones pueda caber
dentro de ella.

-

Que hay un articulo que defiende que el catalán era la única lengua en
Catalunya, cuando saben que el idioma oficial en toda España es el
español, cooficial con las lenguas que haya en las respectivas
comunidades
autónomas,
y
que
evidentemente
es
una
inconstitucionalidad como una casa, no hay debate posible, o cuando
reconocía un poder judicial en Catalunya, cuando el poder judicial está
centralizado en toda España.

-

Que hay una serie de artículos que se sabía que eran inconstitucionales y
aún así se siguió adelante con ello.

-

Que en el año 2000, la Ley Orgánica 4/2000, ley de extranjería del PP, la
aprobaron las Cortes y el TC tumbó algunos artículos por entenderlos
anticonstitucionales.

-

Que no por ello van a despotricar del TC, que el TC, con sus defectos, lo
que hace es de arbitro, entiende que tiene que preservar la Constitución
y habrá leyes que no estarán acorde a la Constitución y cuando no estén
acorde tendrán declarar su inconstitucionalidad, cuando les beneficia y
cuando les perjudica.

-

Que quien ha defendido el modelo turco ha sido él, porque de su
intervención le queda claro que el poder político no tiene límites,
cualquier cosa que se apruebe es legal y válida, y eso es absolutismo.

-

Que entiendo que como vienen de una democracia liberal y beben de las
fuentes de la Revolución Francesa y de los padres de la constitución
americana, los ciudadanos se dotan de unas normas comunes para que
ningún político ni partido pueda estar por encima de ellas y lo hacen
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porque entienden que debemos limitar la política para no ofrecer una
alternativa a la tiranía.
Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que, sobre el dret a decidir, si ho traslladen a una comunitat de
propietaris, que ell té un habitatge, una nòmina, i que amb aquesta
nòmina fa el que li convé i paga la quota de la comunitat com tots els
altres veïns i que la comunitat decideixen tot allò que s’ha de fer on tots
el veïns opinen, però els veïns no poden opinar sobre allò que ell fa a
casa seva, perquè és casa seva i ho distribueix a raó d’allò que té, d’allò
que ingressa i com vol. Que així explica el seu grup perquè Catalunya ha
de votar i no ha de votar la resta d’espanyols, i que això no vol dir que
no sigui solidaris amb la resta.

Antoni Vélez (ERC) respon:
-

Que sobre que el Parlament fa lleis de lectura única, haurien de parlar
amb els seus socis a Andalusia, perquè en aquell Parlament també
existeix la mateixa figura, que parlin també al Congrés que també el PP
és el seu soci preferent i que ja que hi són hi tenen representació ho
poden fer a Astúries, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, etc.

-

Que no creu que els únics llocs on no existeix aquesta figura és a les
Illes Balears i ara a Catalunya, per tant, si tan estrambòtic els sembla,
que parlin amb els dels altres parlaments, és a dir, per alguns és bo i per
a d’altres no, que se’ls veu el llautó.

-

Que el president de la ponència constitucional de Cadis va ser un català,
els primers a marxar d’aquesta ponència van ser els delegats catalans,
que van triar aquest president perquè a Catalunya era l’únic lloc on hi
havia hagut unes corts on sí que hi havia un sistema parlamentari i la
resta territori dels regnes d’Espanya no n’havien tingut, per tant, no tot
neix de la Constitució, sinó que les institucions catalanes són les que
donen llum al seu referent.

-

Que no li parlin de separació de poders quan el president del TC tenia un
carnet de partit polític.

Pedro Sánchez (C’s) contesta:
-

A Isabel Marcuello: que les metàfores són perilloses i que no es pot
comparar un habitatge amb una regió. Que en un habitatge, segons el
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que vulgui fer, li ha d’aprovar la comunitat de veïns, perquè no pot fer el
que li doni la gana per molt que estigui a casa seva, ja que alguna de les
coses que faci poden afectar tots els veïns. Que estar a casa seva no li
dona dret a fer allò que vulgui sense comptar amb els altres.
-

A Antoni Vélez: que estan molt bé els orígens, que li sembla perfecte que
Catalunya hagi pogut oferir a Espanya una base per a la confecció d’una
nova constitució, però això no significa que ara tota la font de dret
resideixi i provingui de Catalunya.

Es desestima la moció amb el resultat següent:
Vots a favor: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
Vots en contra: setze (16) – PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
7. Moció d’ERC, PSC, SAeC, MES i Josefa López, regidora no adscrita,
relativa a la reinversió del superàvit a l’Administració local per a la
millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera va suposar per als municipis una evident pèrdua
d’autonomia en la gestió dels seus recursos. D’una banda, l’estabilitat
pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no
financers, va suposar una forta restricció en els primers anys de
consolidació dels comptes municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del
pagament d’interessos i deute públic, derivada d’una modificació de la
Constitució que posava els interessos dels bancs per davant de l’interès
públic. Finalment, una vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la
reducció de l’endeutament, els ajuntament es troben amb la restricció de la
regla de la despesa que limita l’increment dels pressupostos municipals al
creixement de l’economia en termes de PIB, malgrat que la pròpia evolució
de l’economia ha provocat un increment d’ingressos que podrien ser
retornats a la ciutadania.
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix
aquesta norma com una eina que permet acumular superàvits en etapes de
creixement econòmic per utilitzar-los en etapes de recessió, entenem que la
recuperació macroeconòmica en termes de PIB no s’ha vist reflectida a les
economies domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem
de seguir aportant recursos per donar resposta a les nombroses necessitats
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socials existents, així com a la implementació de polítiques de foment de
l’ocupació i l’activitat econòmica.
D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit
públic sense considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els
diferents nivells d’administració, fet pel qual aquesta distribució resulta
clarament injusta per a les comunitats autònomes i els municipis. En el cas
dels ajuntaments, s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació de la
regla de la despesa provoca que acumulin superàvits estructurals que
després serveixen per compensar l’incompliment dels objectius de dèficit del
propi Estat espanyol.
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys
consecutius acumulant superàvits que després només poden destinar a
reduir endeutament o bé tenir-los aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit
de les administracions locals va ser de 7.083 milions d’euros, un 0,64% del
PIB. La suma dels superàvits dels cinc darrers exercicis és gairebé de
26.000 milions.
En el cas de Sant Adrià de Besòs, aquest superàvit ascendeix a
pràcticament 6 milions d’euros, un 30% del nostre pressupost per a l’any
2017. Una quantitat prou important com perquè pugui revertir en accions
concretes per millorar la vida dels nostres veïns, així com activar el Pla
d’Inversions Local que es va preveure en l’aprovació dels pressupostos, així
com una major dotació per a la convocatòria d’enguany dels pressupostos
participatius.
El projecte de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, aprovat pel
Consell de Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de
les entitats locals, conservant només el petit marge per a inversions
financerament sostenibles i amb l’agreujant que no serà d’aplicació fins que
no s’aprovi de manera definitiva el pressupost, previsiblement al mes de
juny.
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat
pressupostària per evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que
aquestes normes han de ser proporcionades i coherents amb la situació
econòmica de cada ajuntament. En aquest sentit, reivindiquem que els
ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria d’endeutament i
tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus
superàvits i posar-los a disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de
polítiques socials, promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme
aquelles inversions necessàries per al municipi.
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Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de
7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius
de superàvits.
Atès que, en el cas de Sant Adrià de Besòs, aquesta xifra és molt
voluminosa i la ciutadania té moltes necessitats per a les quals es requereix
d’una dotació de molts recursos, donades les circumstàncies produïdes per
la crisi econòmica i el que això ha significat per als veïns i veïnes.
Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el
seu volum d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero.
Atès que l’Ajuntament de Sant Adrià té un endeutament molt baix i es troba
dins d’aquesta circumstància de no poder reinvertir el seu superàvit.
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 no
incorpora canvis en la destinació del superàvit de les administracions locals i
que el marge per destinar a inversions financerament sostenibles es veurà
molt condicionat per l’endarreriment en l’aprovació definitiva dels
pressupostos de l’Estat.
Per tot l’exposat, els grups municipals d’Esquerra Republicana, PSC, SAeC,
MES i Josefa López, regidora no adscrita, proposen al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Instar el Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els
ajuntaments puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits
resultants de la liquidació del pressupost 2016 i que aquesta reinversió
no computi en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni
l’estabilitat pressupostària.
2. Instar el Govern de l’Estat que autoritzi els ajuntaments, amb una ràtio
d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents, a fer ús del
romanent de tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense
que aquestes computin en els càlculs per al compliment de la regla de la
despesa ni l’estabilitat pressupostària, computant només la previsió de
despesa estructural que pugui comportar la inversió.
3. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania,
en forma de millors serveis públics, prioritzant complementar la despesa
ordinària de manera excepcional en partides adreçades a polítiques
d'ocupació i serveis socials a més d'inversions prioritàries, tot garantint
la sostenibilitat de les finances municipals.
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4. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies."
Defensa la moció Rubèn Arenas (ERC) i manifesta:
-

Que ERC sempre ha estat un ferm defensor de l’autonomia local, tant pel
que fa al manteniment i l’ampliació del marc competencial, com també
per la suficiència financera per fer possible l’exercici de les competències
i, en canvi, l’Estat espanyol no ha estat capaç de resoldre els problemes
històrics del sistema de finançament local i ha optat per sotmetre els
municipis al compliment d’estabilitat pressupostària que són massa
estrictes i que limiten enormement la seva capacitat d’actuació.

-

Que, després de cinc anys acumulant resultats positius i contribuint
de manera decisiva en el compliment dels objectius de dèficit, el Govern
del PP, amb el suport d’altres partit, continua sotmetent els ajuntaments
a unes restriccions excessives que no permeten retornar els estalvis a la
ciutadania, i a Sant Adrià té més sentit que mai fer aquesta moció, ja
que ha tingut al voltant de sis milions d’euros de superàvit, que
representa un total del 30% del pressupost i també perquè aquesta
moció ha de servir per ajudar-los a generar el famós pla d’inversions
local.

-

Que es fa molt difícil explicar als veïns que els ajuntaments tenen
recursos assumibles, gràcies a aquests estalvis acumulats i que, en
canvi, no poden dur a terme inversions per al municipi ni implementar
noves polítiques públiques que donin resposta a àmbits tan importants
com el foment d’ocupació o els serveis socials.

-

Que no s’ha d’oblidar que aquests estalvis pertanyen als veïns i que
s’han assolit gràcies a les seves contribucions en forma d’impostos, que
la normativa arriba a ser tan restrictiva que, davant els superàvits
acumulats si optessin per reduir els impostos, també haurien reduir el
nivell de despesa .

-

Que defensen que tots els ajuntaments amb finances sanejades puguin
reinvertir lliurement el superàvit i posar-lo a disposició de la ciutadania,
cobrint les inversions prioritàries, implementant programes de despesa
destinats a pal.liar els efectes de la crisi econòmica.

-

Que, en aquesta línia, ERC ha presentat esmenes als pressupostos
generals de l’Estat demanant la modificació de la disposició addicional
92a per tal que s’eliminin les traves a la reinversió del superàvit.
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-

Que cal recordar que grups com el PSOE i C’s han subscrit sense matisos
aquestes polítiques de contenció pressupostària i d’escanyament de les
finances locals, prova d’això és que no han presentat cap esmena als
pressupostos de l’Estat més enllà de demanar la pròrroga de les
inversions financerament sostenibles juntament amb el mateix PP, per
tant, agraeixen l’adhesió del PSC perquè grups com aquest, que en
l’àmbit municipal sí que estan defensant la lliure reinversió del superàvit
han de fer de mediadors perquè els seu referent a l’Estat espanyol canviï
la seva posició perquè sinó al final acaben sent còmplices d’aquestes
polítiques de restricció pressupostària.

-

Que aquesta és una reivindicació legítima i que cal fer front comú des del
municipalisme per revertir les polítiques recentralitzadores i la pèrdua de
l’autonomia local en la gestió de recursos sempre en benefici dels
ciutadans.

Andreu Marín (PP) manifesta:
-

Que en su moción ERC dice: "En el cas de Sant Adrià de Besòs, aquest
superàvit ascendeix a pràcticament 6 milions d’euros, un 30% del nostre
pressupost per a l’any 2017." Que por experiencia les anima a analizar
los datos y a preguntarse como se estiman esos seis millones de euros,
que piensen el gasto final que comportará Marina-Besòs, el agujero del
Mercado de Abastos, en el mantenimiento de las tres chimeneas, etc.

-

Que no creen que este sea el foro adecuado para presentar esta moción,
en todo caso, este tipo de asuntos deben ser discutidos en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas y haciendo
partícipe a la Administración local.

-

Que deben aprender de los errores del pasado, que han vivido una época
de excesos en las administraciones donde todo se podía subvencionar,
sufragar y cualquier obra, por innecesaria que fuera, siempre valía para
arañar algunos votos a unos y a otros.

-

Que el PP tendrá muchísimos defectos pero lo que no se le puede negar
es su gran éxito en la gestión de las finanzas públicas. Que vivieron el
milagro económico español del año 1996 al 2004, venían de una tasa de
paro del 20% y un déficit del 7, al dejar el Gobierno, en el 2004, el PP de
D. José M. Aznar bajó la tasa de paro al 9% y dejó un déficit del 0,04%.
Que en 2012, tras la experiencia de Zapatero los mercados desconfiaban
de una España que era incapaz de controlar su déficit público, del 9% y
una tasa de paro imparable del 23. Y hoy en 2017, el déficit se situará
entorno al 3% que exige Bruselas, lo que se considera cifra clave en
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términos macroeconómicos para hablar de estabilidad y el paro se
reducirá hasta el 16.
-

Que deben pensar donde estaban y donde se hallan ahora, que hace 5
años nadie hubiera imaginado que se encontrarían en un lugar
privilegiado dentro de las economías de la zona euro, que abandonarían
el debate del déficit sangrante de las arcas públicas para discutir sobre el
destino de superávit, por lo tanto, cuando se hable de gestión económica
es evidente que en el PP son garantía de solucionar los agujeros
económicos que van dejando como herencia, así que, lecciones en
materia económica, a ellos ninguna.

-

Que aquello que funciona es mejor no tocarlo, deben aprender de los
errores del pasado y no volver a la senda del gastar por gastar, y les
recuerda que el artículo 135 de la Constitución obliga a las
administraciones a mantener un compromiso con la estabilidad
presupuestaria.

-

Que cree que el Estado debe controlar las cuentas públicas, debe vigilar
excesos y debe prevenir los futuros endeudamientos que, con la
recuperación económica en marcha, el Estado ha empezado a suavizar
sus criterios de déficit con las comunidades autónomas y está
permitiendo una mayor flexibilidad en el gasto, pero lo que ERC propone
no es una mayor flexibilidad sino una enmienda a la totalidad de lo que
ha sido una buena gestión de las cuentas públicas en tiempos de crisis.

-

Que en esta moción han obviado que si en lugar de utilizar estos
superávits exclusivamente para gastos podrían pensar en el futuro, se
podrían proteger ante una futura crisis, se podría reservar un fondo para
que puedan hacer uso de éste cuando vengan malas épocas, de este
modo tendrían una reserva para garantizar servicios públicos esenciales
en esas épocas y evitar duros recortes de presupuesto.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que el seu grup, a través dels seus responsables d’Hisenda, estan
treballant per trobar un solució al superàvit dels ajuntaments, perquè
s’ha de redefinir la regla de despeses, especialment per a exercicis
futurs, ja que tal i com està plantejada té un efecte pervers, pel que fa a
l’estalvi de l’any limita la despesa de l’any posterior, però que el que sí
que tenen molt clar és que la inversió sostenible és el motor de les
economies municipals, mentre que la despesa sense limitació com
literalment es planteja en aquests acords no els ha portat cap benefici i
sí molts problemes en el passat.
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S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – ERC (2), PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
TERRITORI
8. Dictamen relatiu a l’aprovació inicial de la modificació de
l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
"Fets
1. El Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va aprovar, en sessió
ordinària de data 17 de març de 2005, l'Ordenança municipal reguladora de
la tinença d'animals.
2. La modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença
d'animals persegueix les finalitats següents:
- Incloure a l'Ordenança la regulació dels gossos potencialment perillosos.
- Actualitzar les quanties de les sancions i efectuar alguna matisació . En
concret, vetllar per a què els imports en les sancions referents a gossos
potencialment perillosos sigui sempre superior a la resta per motiu de la
seva pròpia naturalesa.
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.
2. D'acord amb l'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, correspon al ple de la
corporació aprovar inicialment l'avantprojecte de l'ordenança. L'acord
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d'aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s'han de sotmetre a
informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un
dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la
corporació, pel termini màxim de trenta dies per a la formulació de
reclamacions i al·legacions.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els acords següents:

ple de l'ajuntament 29.05.2017

44

1. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora
de la tinença d'animals.
2. Sotmetre l'acord d'aprovació, juntament amb el projecte de la norma, a
informació pública, per a la formulació de reclamacions i al·legacions,
mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis de la corporació i en la
web municipal pel termini de trenta dies a comptar des de la darrera
publicació.
En la publicació d’aquesta anunci al Butlletí Oficial de la Província es
transcriurà el text articulat complert de l’esmentada Ordenança.
3. Establir que en cas de no produir-se al·legacions, l'Ordenança es
considerarà aprovada definitivament un cop transcorregut l’esmentat
termini.
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 de l'ordenança
i la còpia íntegra i fefaent d'aquesta."
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
Andreu Marín (PP) diu:
-

Que hi ha unes conductes en el tractament que són sancionades en
aquesta ordenança, que també són sancionades penalment i que, com
que hi ha un punt de fricció entre la normativa administrativa i la penal,
s’abstindran.

Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que ser progressistes i ser d’esquerres vol dir, entre d’altres coses,
recuperar i conquerir drets.

-

Que, en aquesta societat moderna en la qual viuen, la majoria dels seus
conciutadans tenen una gran preocupació pels drets dels seus animals de
companyia.

-

Que ja sap que Sant Adrià té problemes molt complexos per afrontar
però no per això han d’eliminar la resta.
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Que l’any passat van aprovar un romanent per a animals que només s’ha
executat parcialment i una moció que ha passat sense pena ni glòria, a
causa de la inacció de l’equip de govern en aquest sentit, per tant, és el
moment escaient per demanar solemnement en el Ple d’agafar la
iniciativa envers la política dels animals de companyia, perquè cal una
revisió en profunditat i una anàlisi amb el conjunt dels grups municipals
per abordar-ho.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) manifesta que alguna cosa s’hauria de fer a
les Terres de l’Ebre perquè malauradament encara hi ha correbous que
tenen la condició de festes populars, però que hi ha un maltractament clar
cap als bous.
Ruth Soto (PSC) diu que Rubèn Arenas els ha dit que tenen poca sensibilitat
amb els animals de companyia, que sobre la esterilització de gats tenen un
pressupost anual de 3.500 € , i en aquest trimestre que porten ja s’han
exhaurit.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dinou (19) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: dues (2) - PP
ESPAI PÚBLIC, CONVIVÈNCIA I CIVISME
9. Dictamen relatiu a l’aprovació del Conveni amb l’Ajuntament de
Barcelona per a l’aprofitament de les aigües freàtiques provinents
de l’esgotament Parc Besòs
Retirat.
HISENDA I RECURSOS GENERALS
10. Dictamen relatiu a l’aprovació de la modificació de crèdits núm.
2
Examinada la necessitat de tramitar expedient de modificació de crèdits al
vigent Pressupost General, mitjançant la concessió de crèdits extraordinaris
finançats amb baixa per anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c) del RD
500/90, de 20 d’abril, atès l’informe favorable de la Intervenció de Fons,
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aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament la adopció del
següent
ACORD:
1. Aprovar la proposta de modificació de crèdits núm. 2 del Pressupost de
2017, de concessió de crèdits extraordinaris finançats amb baixa per
anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c) del RD 500/90, de 20 d’abril,
sent l’estat de modificacions el següent:
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Aplicació pressupostària
104 3400 13001

Denominació
Hores extres administració general d'esports

104 3330 63200 20170005 Enjardinament Museu Història Immigració
TOTAL DESPESES EN MÉS

Import
1.200,00
7.564,07
8.764,07

ESTAT DE DESPESES
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Aplicació pressupostària

Denominació

102

9200 15101

Gratificacions a distribuir

104

3330 61900 20170005 Enjardinament Museu Història Immigració

TOTAL DESPESES EN MENYS

ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Article 13 ........................... 1.200,00
Article 63 ........................... 7.564,07
TOTAL DESPESES EN MÉS ............................. 8.764,07
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Article 13 ........................... 1.200,00
Article 61 ............................. 7.564,07
TOTAL DESPESES EN MENYS ...................... 8.764,07

Import
1.200,00
7.564,07
8.764,07
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2. Exposar al públic els presents acords durant quinze dies hàbils, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la
corporació, conforme al previst a l’article 177,2 del RDL 2/2004, de 5 de
març, que aprova el TR de la LRHL.
3. En el supòsit que no es presentin reclamacions contra aquest acord
durant el període d’exposició pública, aquest s’entendrà definitiu sense
necessitat d’un nou acord de l’Ajuntament."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Andreu Marín (PP) manifesta:
-

Que cualquier ciudadano que lea este punto del orden del día no
entenderá de que hablan.

-

Que esto es un expediente de modificación de créditos que afecta al
presupuesto del año 2017, que versa sobre dos cuestiones principales,
una un error en la numeración de la partida de jardines y el pago de una
cantidad de dinero a uno de los trabajadores a sueldo de este
Ayuntamiento, Sr. José Pablo Gómez, que formaba parte del personal de
este Ayuntamiento como monitor de piscina, en régimen laboral, y
posteriormente se le derivó al Marina-Besòs a ejercer como coordinador
de actividades deportivas en uno de los polideportivos más importantes
del Área Metropolitana. Que a este señor se le reservó su puesto de
trabajo sin que mediase excedencia alguna, puesto que ni tan siquiera
era funcionario, en una decisión puramente política, y cerrando el
Marina-Besòs tenían que incorporarlo debiendo inventarse unas
funciones en el polideportivo del Besòs, por tanto, en consonancia con la
línea que mantienen con Recursos Humanos y en consonancia con el
voto que manifestaron en el presupuesto, votarán en contra.

Antoni Vélez (ERC) diu que com ja han reiterat durant tota la legislatura
s’haurien de fer el ítems de l’ordre del dia una mica més entenedors.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dinou (19) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: dos (2) - PP
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11. Dictamen relatiu al reconeixement de crèdits núm. 1
"Vist l’informe emès per la Intervenció de Fons Municipals en relació amb els
crèdits no reconeguts d’exercicis anteriors.
Atès que s’ha comprovat la documentació relativa als dèbits de la corporació
amb els diversos creditors per obligacions derivades d’adquisicions, obres i
altres prestacions contretes amb anterioritat a l’1 de gener del 2017, i no
reconegudes per la corporació.
Atès que, en conseqüència, no es troben en la relació de creditors de les
resultes de despeses de la liquidació del Pressupost General de 2016.
Atesa la necessitat de garantir els dèbits que més avall es relacionen als
creditors que també s’esmenten.
De conformitat amb el que disposa l’article 60.2 del Reial decret 500/90 i a
la base 20.3 de les d’execució del Pressupost General vigent; es proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Reconèixer el deute contret per la corporació amb els creditors i per un
import total de 5.154,94 € segons la relació següent:
Aplicació
pressupostària

Tercer

NIF

Associació
catalana
103.2410.22699 d’agències de col·locació
i empreses de re

G6587285

102.9200.22000 Oligràfic Impressors, S.L.

B64391253

104.3380.22199 Alcampo, S.A.

A28581882

104.3380.22199 Alcampo, S.A.

A28581882

104.3340.22609

Plannig
General
d’espectacles, S.L.

B59144824

102.9200.16200

Campus internacional de
practicas Universitarias

B98475049

103.2317.22199

Corbacho SL Pintura y
decoración

B60494671

102.9200.22200 Vodafone España S.A.

A80907397

Concepte

Import

Quota Associació Catalana
d’agències
de
col·locació 200,00
segon semestre 2016
Subministrament material no
1.040,60
inventariable 2016
Subministrament
material
121,55
divers per activitats 2016
Subministrament
material
265,66
divers per activitats 2016
Lloguer camió pels geganters
181,50
diumenge 2 d’octubre 2016
Curs 2016 Sr. Jose Maria de la
Torre,
Delegat
intervenció
policial davant la delinqüència
30,00
juvenil
i
falsificació
de
documents
Subministrament
material
133,08
divers 2016
Telefonia mòbil consums agost
2.846,62
2015
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Subministrament
vestuari
Promoció
Econòmica
per 335,93
Plans d’Ocupació 2016
TOTAL ......................
5.154,94

B60494671

2. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de Fons perquè en prengui
nota a comptabilitat.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Jesús A. García (PP) pregunta a l’interventor si en su informe tira de las
orejas a los técnicos.
L’interventor contesta que els diu que intentin que això passi tan poc com es
pugui, que si un tècnic encarrega un servei o un subministrament durant
l’exercici, l’Ajuntament ha d’aconseguir que, si pot ser, la factura entri dins
de l’exercici i que també és veritat que en altres ajuntaments fins i tot els
imports són molt més grans.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dinou (19) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: dues (2) - PP
12. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita contra
la morositat comercial del primer trimestre de 2017
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques de l’informe de mesures de lluita
contra la morositat del primer trimestre de 2017.
13. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques del període mitjà de pagament del primer
trimestre de 2017
A continuació, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques del període mitjà de pagament del
primer trimestre de 2017.
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14. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'execució del primer trimestre de
2017 del pressupost municipal
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques de l’execució del primer trimestre de
2017 del pressupost municipal.
15. Donar compte de la tramesa al Ministeri
Administracions Públiques del pressupost de 2017

d'Hisenda

i

A continuació, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques del pressupost de 2017.
16. Restar assabentats del decret de l'Alcaldia, de data 23 de maig
de 2017, d'aprovació de la liquidació del pressupost de la
corporació, exercici 2016
Tot seguit, els assistents resten assabentats del decret de l’Alcaldia, de data
23 de maig de 2017, d’aprovació de la liquidació del pressupost de la
corporació, exercici 2016.
17. Dictamen relatiu a la bonificació de l’ICIO a l’Institut Escola
Sant Adrià
"Fets
1. En data 6 d’abril de 2017, la Sra. Lluïsa Nicolau Galindo, en
representació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, amb CIF S0811001G, va sol·licitar la bonificació dels tributs
municipals per la llicència d’obres del tancament amb mur i tanca de
malla electrosoldada de l’Institut Escola Sant Adrià (expedient 30/17),
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
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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,
històric-artístiques 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 del tancament amb mur i tanca de malla
electrosoldada de l’Institut Escola Sant Adrià (expedient 30/17) d’especial
interès o utilitat municipal i, en 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.
PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
18. Dictamen relatiu a l’adhesió a la Xarxa d’Economia social i
Solidària
"Vista la necessitat actual d’explorar un nou model de desenvolupament
territorial que mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions
socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment
les necessitats de la ciutadania.
Atès que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixen
per l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzen el lucre sinó la
satisfacció de necessitats i la utilitat social, s’organitzen de manera
democràtica i actuen amb compromís social i ambiental, cosa que les fa
especialment indicades perquè els ajuntaments i altres ens locals impulsin
aquest nou model de desenvolupament territorial, en que es poden encabir
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iniciatives de tota mena: cooperatives agràries, industrials, de serveis, de
comerciants i altres professionals; grups de consum agroecològic, projectes
d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme responsable,
associacions i fundacions que treballen en el camp social, finances ètiques,
empreses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de criança
compartida, bancs de temps, monedes socials, etc.
Vist que aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local,
perquè creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten
serveis locals a productors, consumidors i treballadors, i perquè tot això ho
fan, a més, promovent l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.
Atesa, doncs, la voluntat d’aquest Ajuntament de contribuir al creixement
de l’economia social i solidària al nostre municipi i de fer-ho des del diàleg
permanent amb els seus actors i des de la creació d’espais comuns entre
nosaltres que ens permetin compartir línies de treball, bones pràctiques,
reflexions, activitats i recursos.
Vist que aquest Ajuntament ja va donar suport, en data 15 d’abril de 2016,
a la Declaració de Barcelona sorgida de la Trobada Internacional de
Municipalisme i Economia Solidària que va tenir lloc els dies 22 i 23
d'octubre de 2015 i va formalitzar la seva adhesió al procés per la creació de
la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
Vist que durant l’any 2016 una comissió de treball formada per
representants de diferents municipis de Catalunya adherits a la Declaració,
assessorats per experts jurídics i de l’àmbit de l’economia social i solidària,
ha elaborat una proposta de constitució de la nova associació de municipis
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària i un pla de treball
provisional per als anys 2017, 2018 i 2019, en aplicació de l’esmentada
Declaració de Barcelona.
Atès que la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques, de conformitat amb el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 2.6 de la Llei orgànica
1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació i la Disposició
Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, reconeixen el dret de les entitats locals a constituir
associacions.
Atès que, d'acord amb l'article 52. del DL 2/2003, correspon al Ple de
l'Ajuntament prendre els acords relatius a la participació en organitzacions
supramunicipals, i la creació d'una associació formada per ens locals.
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Vist que s’ha rebut un exemplar dels Estatuts de la futura associació Xarxa
de Municipis per a l’Economia Social i Solidària per a la seva ratificació, de
conformitat amb allò que estableixen els articles 52.2.b, 114.3.d del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya d’acord amb els articles 22.2.b) i
47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
Atès que en data 27 de març de 2017 el Ple municipal va adoptar els acords
següents:
1. "Aprovar l’adhesió del municipi de Sant Adrià de Besòs com a membre de ple
dret de la futura Associació Xarxa de Municipis de l'Economia Social i
Solidària.
2. Aprovar la proposta d’Estatuts que regiran l’esmentada Associació, i que
consten com a annex a aquesta proposta de resolució.
3. Designar na Sonia Paredes Poza com a representant titular, i en Marcel
Albornoz Puig com a representant substitut de la Corporació en els òrgans de
govern de l’Associació.
La persona representant substituta només hi assistirà en cas de la no assistència de
la titular i en substitució d’aquesta.
4. Comunicar aquests acords a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a través
de la secretaria tècnica que està assistint el procés de constitució de la
futura associació.
5. Facultar a l’alcalde/alcaldessa o president/a, pel compliment del present
acord, i remetre aquest acord a la sessió constituent que es celebrarà, als
efectes oportuns."

Atesa la necessitat de modificar el punt Tercer de la Proposta de resolució
per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a la Xarxa de
Municipis per l’Economia Social i Solidària
Es proposa al ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Designar en Joan Callau Bartolí com a representant titular, i na Filomena
Cañete Carrillo com a representant substituta de la Corporació en els
òrgans de govern de l’Associació, quedant sense efecte els
nomenaments aprovats anteriorment.
La persona representant substituta només hi assistirà en cas de la no
assistència de la titular i en substitució d’aquesta.
2. Comunicar aquests acords a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a
través de la secretaria tècnica que està assistint el procés de constitució
de la futura associació."
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Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i
PDeCAT (1)
Abstencions: set (7) – C’s (3), MES (1), PP (2) i Josefa López, regidora no
adscrita, (1)
19. Assumptes urgents
No hi ha assumptes urgents.
20. Precs i preguntes
Josefa López (regidora no adscrita) diu:
-

Que en les preinscripcions del curs 2017-2018, hi haurà un excés al
Pompeu Fabra i a Túrbula, que els del primer aniran cap al Catalunya i
que pel que fa al segon, segons normativa, és el titular qui ha de decidir
si vol obrir una altra línia, que li consta que té l’autorització amb tots els
informes favorables, que sap que el director s’ha comunicat amb
l’alcalde, i que, per tant, vol saber quina opinió té davant d’aquesta
situació, si s’ha posat en contacte amb la directora de Serveis Territorials
per parlar-ne i com se solucionarà, ja que el 2 de juny es publiquen les
llistes dels alumnes per al curs 2017-2018, i que aquesta setmana és
clau per a les famílies, ja que necessiten una resposta, els ha de dir si sí
o no, i per què.

L’alcalde diu que sí que s’ha reunit amb l’inspector i van aconseguir un grup
de treball operatiu per a l’any que ve per analitzar la situació
de Sant Adrià. Que ara hi ha dos dies per presentar al.legacions i intentarà
asseure’s abans del dia 2 amb l’inspector, però que Serveis Territorials no li
va donar cap solució taxativa ni cap a un costat ni cap a l’altre. Que l’únic
que li van dir és que Sant Adrià té una sèrie de característiques i li va
demanar un grup operatiu: Ajuntament, Serveis Territorials per analitzar tot
el tema a Sant Adrià.
Xavier Soley (PDeCAT) diu:
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-

Que un any més no hi haurà cap quiosc de platja i vol saber quin és el
motiu, ja que, a part del benefici econòmic que en pot treure
l’Ajuntament, és indubtable que molts ciutadans que van a la platja
agrairien poder tenir-ne un amb condicions.

-

Que s’està fent publicitat de la finalització dels treballs d’enjardinament
dels voltants del Museu d’Història d’Immigració, vol saber si s’ha fet
alguna actuació per substituir la tanca que envolta els jardins.

-

Que vol saber què passa amb la façana de Can Rigalt que continua
emplenant-se de pintades i que, a més, hi ha molts edificis públics, com
per exemple, el Polydor, que s’ha pintat recentment, també han quedat
coberts ràpidament de pintades i vol saber si hi ha previsió de dotar
econòmicament alguna partida o contractar algun equip d’eliminació de
pintades.

José Luis Martínez (PSC) li respon:
-

Que sobre els quioscos de platja, Costes els ha acceptat posar-ne un a la
platja del litoral i dos al Parc de la Pau, però que a aquestes alçades veu
difícil que es pugui fer una licitació.

-

Que sobre les pintades, els plans ocupacionals porten 400 bancs pintats
a la via pública, i quan hi hagi un nou pla d’ocupació pintaran Can Rigalt i
la resta d’edificis que ho necessitin.

Ruth Soto (PSC) contesta que ja tenen pressupost per a la tanca del MHIC.
Andreu Marín (PP) diu:
-

Que en Comisión de Alcaldía de hace dos meses preguntó sobre el
informe técnico económico del Mercado de Encantes, y la pregunta era
que si podía consultar dicho expediente con una persona vinculada al
Partido Popular por motivos de asesoría y aún no le han respondido,
quería saber si sería posible consultar dicho expediente.

L’alcalde li respon que ja li contestarà.
Jesús A. García (PP) manifesta:
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Que quiere saber en que situación se encuentra la instalación de MarinaBesòs que dijeron que se abriría en junio.

Juan Carlos Ramos (PSC) respon:
-

Que després de diverses auditories sobre l’estat de la instal·lació entre
els departaments d’Esports i Serveis Tècnics, han anat sortint coses.

-

Que obriran al juny com a posada en marxa per veure com funciona la
instal·lació, perquè han sortit diverses deficiències que s’esmenaran
durant juny, juliol i agost.

-

Que pel que fa al personal, es farà un contracte menor per a una
persona de manteniment de l’1 de juny al 31 de juliol, una persona per a
la neteja del 19 de juny al 31 de juliol, i personal administratiu de l’1 al
31 de juliol, i més tard es contractarà l’empresa de serveis per fer la
gestió.

-

Que entre d’altres coses s’hauran de retirar els adhesius de l’antiga
gestió de les portes, fer una valoració econòmica per a la compra d’un
nou aparell neteja fons mitjançant renting, compra de pòdiums, material
d’oficina nou, reparació del parquet on s’han trobat goteres, els petits
inventaris de material que s’han de posar a la instal·lació, inici de les
obres d’adequació de la deshumectadora, el nou contracte de vigilància,
que han reduït les obres i a partir de juny serà menor perquè hi ha una
part de la instal·lació que no estarà oberta, el nou pressupost d’alarmes,
reunions amb les entitats esportives per a la reubicació.

-

Que el setembre amb l’empresa de serveis es contractarà a tot el
personal.

L’alcalde diu que a les visites d’obres han convidat a dos membres del
Comitè d’Empresa perquè puguin comprovar que tot és veritat.
Jesús A. García (PP) continua i diu que suposa que ara no es farà cap oferta
d’abonats.
Juan Carlos Ramos (PSC) li respon que es farà a partir del setembre, que
ara és impossible.
Jesús A. García (PP) diu:
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-

Que su grupo está preocupado porque, en la fase de instrucción, la
Fiscalía ha solicitado la presencia del alcalde, de Ricardo Silvestre, del
secretario y de algunos técnicos del Ayuntamiento.

-

Que el alcalde ha sido citado a declarar como investigado y no como
testigo, que quieren manifestar que cuando hablan de justicia, hablan de
personas justas y no de justicieras, que la justicia se aplica en los
tribunales y mediante esa justicia procesal que es algo distinta del valor
ético que comporta la justicia, es decir la justicia no existe como tal sino
que existen jueces y abogados que interpretan la ley, que eso es lo que
se han dado como el marco de convivencia para que no se conviertan en
una jungla donde impera la ley de la selva.

-

Que él tiene sus ideas sobre todo lo que sucedió con el cambio del plan
de usos de las que ya no disfruta ningún vecino de Sant Adrià, las
piscinas públicas exteriores del Marina-Besòs, y que al margen de sus
opiniones, deben ser coherentes y ya los que les precedieron ya no
apoyaron este cambio en el plan de usos.

-

Que su posición, desde que comenzó el mandato, ha sido intentar ser
útiles para dar la estabilidad al gobierno de Sant Adrià, pero ellos para
intentar esa forma de ser de izquierdas, prefieren tenerlos como
enemigos y ustedes como el Mesías que saben hacia donde llevar al
pueblo de Sant Adrià y por ello buscan un poco la complicidad de los
partidos que también se llaman de izquierdas, pero que curiosamente en
el presupuesto dieron abstenciones positivas y sí críticos, y que parece
ser que ahora se van a convertir en justicieros.

-

Que es difícil poner la mano en el fuego por alguien, pero que condenar
con indicios y no con pruebas hace que no pueda prevalecer el estado de
derecho y, por tanto, que se manifieste la presunción de inocencia que
hoy en día está tan en carencia, y por ello, su grupo le pide que en lugar
de usar, como hizo la Junta de Portavoces para hacer una reunión que no
son públicas como lo es el Pleno, se comprometa aquí y ante los vecinos
que están todavía en esta sala a que en caso de que sea procesado
dimita.

Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que ASOA, l’Associació que es feia càrrec dels gats i les esterilitzacions,
ha presentat una instància, que no ha estat contestada, ha dimitit de la
seva responsabilitat i el conveni que tenia amb aquest Ajuntament, entre
d’altres coses, per la manca de pressupost i per la manca de sensibilitat
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de la corporació envers aquestes polítiques dels animals, per tant,
voldria saber com està la situació i que pensen fer-hi.
-

Que no han rebut cap resposta sobre una instància presentada sobre la
Catalana, on els veïns es queixen que entren els gossos en el parc
infantil, no es neteja i reclamen que la policia hi vagi més i que ho faci a
peu per intentar evitar aquestes situacions.

-

Que volen saber si han trobat la factura de l’estudi econòmic que es va
fer de l’impacte del tanatori per saber qui l’ha pagada, si el grup
municipal o l’Ajuntament

-

Que, sobre les notícies aparegudes als mitjans de comunicació relatives
a la condició d’investigat de l’alcalde, ells han de posar llums i taquígrafs
a tot allò que ha succeït en aquest Ajuntament en els darrers anys en
relació a les discoteques, per això avancen que en el proper ple entraran
una moció per reactivar la Comissió d’Investigació que va començar a
principis de legislatura i que ara està en suspens, perquè ells no són
jutges i no els pertoca determinar si els delictes pels que s’investiga
l’alcalde i altres treballadors municipals són certs o no, però que sí que
volen un ajuntament amb les parets de vidre, transparent, i, que si cal ,
depurar les responsabilitats polítiques que se’n deriven, que la conclusió
és que tenen quatre treballadors municipals, un excalde i un alcalde
investigats, i el poliesportiu Marina-Besòs tancat, i que no poden estar
impassibles davant d’aquesta situació, i que creuen que aquesta comissió
i aquesta moció és una gran oportunitat per a l’equip de govern per
explicar-se.

-

Que si fossin ells els qui estiguessin davant d’aquesta situació tindrien
molt clar què farien. Que quan un defensa la seva innocència prendre
decisions pot semblar complicat i, fins i tot, tremendament injust, però
mantenir el president d’aquest ple investigat en una causa, per innocent
que sigui, és un desgast que aquesta institució no es pot permetre,
sobretot, si pensen que s’allarga molt en el temps.

-

Que aquesta decisió no els correspon prendre-la a ells, que entenen que
sense una sentència judicial la pilota no està a la seva teulada sinó a la
del PSC i han de ser ells qui prenguin les decisions quan considerin que
les han de prendre, no obstant això, creuen que és increïblement difícil
tirar endavant un projecte per a Sant Adrià en minoria i amb el cap més
posat als tribunals que en un altre lloc, que aquest consistori necessita
un lideratge fort i inqüestionable perquè s’enfronta a reptes molt
complexos que requereixen de molta solidesa per afrontar.

Antoni Vélez (ERC) diu:
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Que en les darreres setmanes han sortit mitjançant les xarxes socials, de
forma reiterada, el que semblen ser transcripcions de suposades
gravacions fetes durant les comissions informatives, per tant, demana
que l’equip de govern intenti esbrinar, i si cal que presenti una denúncia
davant els Mossos d’Esquadra per saber si a l’Ajuntament hi ha micros,
perquè si aquestes gravacions són certes, tenint en compte que les
reunions són a porta tancada, és força greu.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que un cop acabat el Ple li demana a l’alcalde fer un minut de silenci
perquè ahir hi van haver tres dones assassinades per violència masclista.

-

Que vol saber si és veritat que l'Ajuntament signarà en breu un conveni
per a l'adjudicació d'espais publicitaris monopostes, marquesines,
tanques publicitàries i quina és l'empresa, quin l’import, la durada del
conveni i per quin procediment s’ha fet servir per seleccionar l’empresa
adjudicatària.

-

A Ruth Soto.: que li cauria la cara de vergonya que algú li estigués a
cada ple i a cada comissió demanant les mateixes coses, que a dia d’avui
encara no han rebut resposta del compromís que va prendre la regidora
de Territori el mes passat dient que contestaria la instància, que els veïns
de la Catalana estan esperant, hagi passat o no aquest fet i el seu grup
es va comprometre a donar-los això per escrit, per tant, vol saber si
aquesta setmana tindrà la resposta.

Ruth Soto (PSC) li respon que divendres li va contestar.
Continua Isabel Marcuello (MES) i diu:
-

Que tampoc s’ha posat en contacte per establir una reunió de resposa
als veïns respecte de les accions que es durien a terme per prevenir la
proliferació de rates i escarabats, a la Mina, a Sant Joan, Sant Adria Nord
i platja, per això vol saber quan rebrà als veïns.

-

A José Luis Martínez: que pels voltants de Ramon Llull i Anna Franck en
uns descampats on hi ha homes que van despullats, que per allà hi ha a
prop els passos dels col.legis i que també és veritat que José Luis
Martínez s’ha posat en contacte amb ells i, per tant, imagino que
l’hauran posat en antecedents sobre els últims esdeveniments i si ja han
pres mesures o quines accions han dut a terme.
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-

Que, davant la consideració d’investigats en la causa que coneix el Jutjat
d’Instrucció 2 de Badalona, en relació l’obertura irregular de la zona d’oci
nocturn de l’espai Marina-Besòs, de l’actual alcalde de la ciutat i
exregidor d’Urbanisme, Sr. Joan Callau Bartolí, de l’exregidor dels
Serveis Tècnics i actual director de l’empresa pública EUSAB, Ricardo
Silvestre Nebot, als quals els imputen delictes de prevaricació
administrativa, urbanística i tràfic d’influències, vol donar a conèixer el
posicionament del seu grup envers aquesta greu situació.

-

Que MES Moviment d’Esquerres Sant Adria creuen que la regeneració
política ha de fonamentar-se en la transparència de les administracions
públiques, en les seves actuacions i en l’honestedat del polítics, si volen
que la credibilitat de la ciutadania en les institucions torni a reeixir, és
necessari, entenent que és propi d’un comportament ètic que l’actual
alcalde, Joan Callau Bartolí, presenti la seva dimissió com alcalde
d’aquest Ajuntament, de la mateixa manera que ho hauria de fer
Ricardo Silvestre, actual director de l’empresa pública EUSAB, sense que
això estigui en contra del dret a la presumpció d’innocència que els
empara.

-

Que ni la ciutat de Sant Adrià de Besòs ni la ciutadania pot tenir un
alcalde que està essent investigat, com a presumpte autor de delictes de
prevaricació administrativa, urbanística i tràfic d’influències, investigats
per delictes que atempten directament contra els principis d’ètica
política, d’honorabilitat, honestedat i transparència que han de presidir
les conductes dels membres electes de les administracions públiques i
les actuacions d’aquestes darreres, i que defensen de forma contundent.

-

Que MES Sant Adrià a la Comissió Informativa d’Alcaldia, de data 17 de
maig, va formular una pregunta respecte a les últimes notícies que ja
sortien en premsa, en correus que havien rebut sobre la possible
imputació de l’alcalde i altres membres, què hi havia de cert en tot allò,
quin era el posicionament de l’Ajuntament i si els membres electes
d’aquesta casa consistorial havien de saber alguna cosa i on el govern
municipal va basar la seva intervenció en què no havien havien rebut cap
notificació.

-

Que nou dies després, en reunió extraordinària per parlar sobre el procés
judicial, els va dir que havien rebut la notificació el dimarts o dimecres i
sobre que el estava fent l’Ajuntament sobre això.

-

Que es pregunta si en aquesta la situació Sant Adrià està representada
per un govern compromès amb la transparència, amb un alcalde
investigat liderant-lo i si aquest govern pot portar endavant un projecte
capaç de retornar la confiança de la ciutadania amb la institució.
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-

Que li demana que dimiteixi, cosa que ja li va avançar a la reunió
extraordinària de divendres, que és obvi que una moció de censura que
preveu l’altre camí, no té a hores d’ara els dos terços del Ple necessari
per tirar-la endavant, per això demana la seva dimissió.

-

Que, d’altra banda, és indubtable que la situació de l’alcalde influeix en la
totalitat del govern i en la capacitat d’aquest per resoldre els diferents
reptes i conflictes que té la ciutat, i que aquest Ajuntament ha de fer
política i centrar-se en els interessos col·lectius del municipi.

-

Que vol deixar clar que MES Sant Adrià demana la dimissió de l’alcalde
entenent que és el màxim representant de la ciutat.

-

Que volen creure en la presumpció de innocència de la persona de Joan
Callau, però que Sant Adrià no pot tenir al capdavant del govern
municipal un alcalde investigat, que ells s’han de pronunciar
políticament, la resta ho farà el jutge, el temps i les proves.

-

Que demanen aquesta dimissió perquè entenen que forma part del
procedir correcte en aquests casos i que ha de ser el propi alcalde qui
faci el pas perquè no ha de deixar, mal que li pesi i que consideri injusta
l'acusació, que la investigació que recau a sobre seu permeti que es
qüestioni tot el que faci a partir d'ara l'Ajuntament.

-

Que lògicament de tot allò que es desprengui del procediment judicial,
Joan Callau haurà de fer el que consideri oportú, però ha de protegir
també la institució que actualment representa.

-

Que la resta de formacions polítiques d’aquest ple, molt especialment
aquells que creuen en la regeneració democràtica i en una nova manera
de fer política, no ho han de permetre.

-

Que MES Sant Adrià seguirà defensant els interessos de la ciutat i de la
seva ciutadania, i, en el cas que es formalitzés l’acusació cap a les
persones esmentades, demanarà que l’Ajuntament de Sant Adrià es
personi com a acusació particular per tal de demostrar que la institució
està per sobre de les pràctiques il·lícites que puguin realitzar persones
que utilitzen la política i les institucions en benefici propi enlloc del servei
a la ciutadania, que és el que hauria de ser.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que han detectat de AIRBN, una plataforma que es dedica al lloguer de
pisos, en té quatre a Sant Adrià, que es converteixen en hotel i vol saber
si té llicència.
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-

Que ha llegit que Cafè Mar té la intenció de muntar quioscos de platja a
la Pau, vol saber si s’està preparant alguna licitació.

-

Que quan arriba aquesta temporada hi ha persones catòliques de
l’Església Santa Juliana i Semproniana cada diumenge fan actes al riu, i
que considera que el culte sigui musulmà, cristià o jueu ho ha de fer als
seus temples i no li sembla correcte utilitzar l’espai públic de tots, per
tant, creu que això s’hauria de regular i que si tenen el seu espai que
l’utilitzin, i pregunta si tenen autorització per fer-ho.

José Luis Martínez (PSC) li respon:
-

Que Costes ha aprovat un quiosc de platja al Litoral i dos a la Pau, per
tant, per ara no hi ha res més.

-

Que, sobre les marquesines, fa un parell de mesos es va adjudicar a una
empresa i sobre les pantalles electròniques el departament de
Comunicació està mirant de poder canviar-les perquè estan en molt mal
estat i aquestes es van posar per un conveni anterior.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:
-

Que el seu grup municipal no té una posició sobre aquesta investigació,
perquè fins ara tot el que ha sortit són filtracions, i que ells no
acostumen a fer política a partir de notícies de premsa o a les xarxes
socials.

-

Que confien en l’alcalde, en la seva innocència i també en el seu criteri,
que el tindrà assenyat i adequat per fer el que hagi de fer.

-

Que a la Junta de Portaveus de dijous l’alcalde va donar explicacions i
que creu que des d’aquell dia fins avui no ha canviat res, que l’alcalde va
dir que havia rebut una citació per nomenar un advocat i a partir d’aquí
sabrà de què se l’acusa, per tant, encara no sap ben bé què passa, ni ell
ni els funcionaris, per tant, ells no tenen posició perquè van donar un vot
de confiança a la Junta de Portaveus i que l’alcalde explicarà què està
passant i, a partir d’aquí, es podrà defensar.

-

Que creuen que l’alcalde no ha de fer res per la dignitat política, que
creuen que han d’entendre què és un càrrec públic, què és un regidor i
una regidora d’aquest Ajuntament i que el que no pot ser és que a partir
d’unes informacions que s’han de comprovar es faci política.
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-

Que el que s’està fent és, amb una història llarga com la de les carpes,
assetjament en política, que si aquest és el futur que es plantegen en els
propers anys de la política en un moment en què la ciutadania demana
regeneració, que hi hagi noves formes i això són les velles formes de
tota la vida.

-

Que creuen en la honorabilitat i de l’alcalde i que continuaran esperant.

-

Que li sobta que vinguin al ple en aquestes condicions quan divendres hi
va haver una Junta de Portaveus, cadascú va extreure les seves
conclusions i ara es dediquen a assetjar l’alcalde, quan no hi ha cap
proposta alternativa, només volen que deixi l’alcaldia, per tant, el seu
grup el divendres va donar suport al criteri de l’alcalde.

Marc Alloza (SAeC) diu:
-

Que per problemes tècnics que s’han pogut publicar les liquidacions de
2015 i que espera que es pugui solucionar i que es puguin penjar.

-

Que ja ha sortit sentència ferma sobre les plusvàlues, que diu que les
persones que hagin pagat aquest impost municipal i que hagin venut per
sota del preu de compra, tenen ara tenen determinats drets i que no sap
si s’està preparant alguna cosa, algun protocol per informar les persones
afectades.

-

Que la cessió de la caseta blava estava pendent d’una reunió entre el
propietari i l’alcalde, vol saber si ja se’n sap alguna cosa.

-

Que sobre el recompte dels sense sostre, que a la web sortia publicat
que s’havien comptat 16 persones, que l’any passat n’havien estat 31,
però que no es van comptabilitzar les persones que estaven en
l’assentament del carrer de les Estrelles, i si hi ha alguna estimació de
les persones que dormen dins de les piscines.

-

Que sobre els festivals, al setembre de 2015 van fer una moció que,
entre d’altres coses, acordava el compromís de l’equip municipal de fer
públiques totes les invitacions o entrades que rebia l’Ajuntament,
elaborar un procediment per garantir que les invitacions anessin
directament a la ciutadania, fer públics els ingressos i despeses directes i
indirectes de forma detallada, i que creu que el compliment d’aquesta
moció és molt baix i no deu ser tan complicat fer-ho.

L’alcalde li contesta que això l’any anterior es va fer, es van explicar els
ingressos dels festivals, on va anar a para les entrades.
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Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que per dur a terme el recompte se segueixen uns criteris i les persones
que hi ha als assentaments no se les consideren com a sense sostre,
malgrat tot ja saben que existeixen.

Joan Belda (SAeC) manifesta:
-

Que sempre han cregut que tot el que ha envoltat la gestió de les carpes
i la relació amb l’empresa gestora del Marina-Besòs ha comportat
seriosos problemes legals i polítics per al municipi.

-

Que hi ha dos equipaments municipals tancats i sospitosos habituals.

-

Que, a hores d’ara, es troben un alcalde i un gerent d’empresa pública,
col.locat sense cap procés de contractació, investigats per una peça
derivada d’una causa principal.

-

Que és fonamental i important recordar que el fiscal ha actuat d’ofici
davant el que considera un delicte de corrupció administratiu.

-

Que saben que tot el procés es troba immers en fase d’instrucció , que
anirà entre 1 i 18 mesos i que els delictes dels investigats poden ser o bé
arxivats o encausats.

-

Que no està dins de les seves competències, com a oposició, fer que
l’alcalde dimiteixi, però que sí que li demanen que ho faci després d’un
procés d’autocrítica i que valori l’impacte negatiu d’aquest procés, així
com la incertesa del temps fins a saber la resolució, que cal fer un pas
enrere pel que fa a la representació institucional i que no demanen res
que no s’hagi fet, ja que existeixen precedents tant del seu partit com
del municipi.

-

Que ètica i políticament és inadmissible que un alcalde i un gerent d’una
empresa pública es mantinguin amb les seves delegacions i obligacions
després de ser investigats per un delicte contra l’administració.

-

Que no és la seva obligació jutjat els delictes i no ho faran, però que sí
que creuen que han d’avaluar i condemnar, si s’escau, el cos polític
d’aquestes accions, per això defensen que Sant Adrià no es mereix ni es
pot permetre aquesta situació.
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-

Que li demanen un acte de responsabilitat i de transparència, i que és el
moment de fer un gest polític a l’alçada de defensar la seva innocència
sense damnificar la institució.

-

Que les darreres eleccions municipals van estar marcades per un discurs
de lluita contra la corrupció, per un compromís per la transparència i que
creuen que ara és el moment de demostrar que tots aquests discursos i
compromisos es materialitzen en accions.

-

Que l’equip de govern ha trobat en aquesta legislatura una oposició
fragmentada i crítica, però a l’hora han estat força compromesos amb la
ciutat, s’ha defugit el partidisme i els càlculs electorals, i s’han aprovat
pressupostos amb amplis marges, perquè es pensaven que era el que
més beneficiava la ciutat, per això demanen el mateix compromís
institucional a l’equip de govern, els demanen que posin els interessos de
Sant Adrià de Besòs primer i que defugin un blindatge institucional que
els deslegitima davant del ciutat i que té un altíssim cost polític i mediàtic
per a tots i totes que són aquí, i per a la ciutat.

Óscar Marjalizo (C’S) diu:
-

Que s’ha publicat a la premsa que es crearan places d’agents cívics per a
la Mina. Que fa un anys es va firmar un conveni amb la FAGIC on es
subvencionava amb 40.000 € a canvi d’uns treballs que després se’ls van
convocar a una reunió per explicar què havien fet, que en aquell moment
fa tres mesos no els podien donar una explicació exhaustiva, que els van
convocar per al primer trimestre d’aquest any, per fer-los arribar una
memòria econòmica d’activitats i a hores d’ara encara no en saben res, i
que els agradaria informació del nou projecte.

-

Que, a les properes comissions informatives preguntaran al regidor de
via pública si és cert que s’ha impugnat el concurs de manteniment de
semàfors, i voldrien saber quin són els motius.

-

Que també voldrien informació sobre projectes de reforma de la
Rambleta, c/ Bogatell, etc., en quina situació es troben i quan es posaran
en marxa.

L’alcalde diu que ja els farà arribar el conveni de la FAGIC i que, pel que fa
als altres temes, ja els contestaran.
Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
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-

Que vol saber en quin situació es troba el tancament de la pista
esportiva del carrer Olímpic.

-

Que, sobre la pista esportiva que dona servei a l’Associació de Veïns El
Coloso, voldrien confirmar si és un equipament municipal i quin control fa
l’Ajuntament dels usos que es donen, ja que hi ha veïns que l’utilitzen
per fer festes d’aniversaris els cap de setmana que comporta molèsties
pel volum de la música.

-

Que volen saber si el Refugi pertany a l’Ajuntament o a la Diputació i
quina de les dues administracions marca la programació i les directrius.

-

Que el seu grup a la Diputació de Barcelona ha tingut coneixement de la
renúncia total de l’Ajuntament del recurs concedit en el marc del règim
regulador del catàleg de serveis 2015 del Pla Xarxa de Governs Locals
2012-2015, per a l’actuació Projecte per a infants i adolescents en
situació de risc, volen saber què significa això.

-

Que, sobre la investigació, al seu grup se l’ha ridiculitzat per ser un
martell d’heretges de la corrupció, i que en aquest sentit hi ha gent que
els guanya, perquè a C’s tots els casos que han demanat dimissions
s’han estudiat i els plantejaments s’han fet després d’una reflexió i de fer
una distinció entre allò que són responsabilitats judicials i polítiques, i
l’aplicació del dret a presumpció d’innocència.

-

Que entenen que un polític no té el mateix dret de presumpció
d’innocència que un ciutadà corrent, entre d’altres coses, perquè les
responsabilitats d’un polític no són les d’una persona corrent, però que
això no significa que hagin d’eliminar aquest dret per complet.

-

Que en aquest moment el que tenen és una investigació, és a dir, el
fiscal planteja al jutge que apreciï la possibilitat que s’hagin comès uns
delictes.

-

Que ells entenen que, en el moment en què el jutge determini que hi ha
indicis de delicte i que, per tant, passa a encausar a aquesta persona,
des del punt de vista polític no poden ja concedir la presumpció
d’innocència a aquesta persona com a polític, amb independència de
quina sigui la resolució judicial, ja que el jutge ja està veient que
existeixen indicis, per tant, anuncien que en el cas que hi hagi
encausament s’uniran a la petició de dimissió, i que ara prefereixen
esperar a la declaració de Joan Callau i veure quina és la posició del
jutge i que sigui ell qui determini si creu que hi pot haver alguna cosa o
s’arxiva.

ple de l'ajuntament 29.05.2017

-

67

Que una altra cosa és que ells li plantegin a l’alcalde si considera que
aquesta acusació pugui afectar-li des del punt de vista de l’exercici de les
seves funcions, però això és ell qui ho ha de valorar i, en tot cas,
prendre les decisions oportunes.

Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que, sobre la renúncia de la subvenció de la Diputació, quan va sortir el
Catàleg, des de la Taula d’Infància en Risc es va considerar que el recurs
era interessant per complementar la feina que s’està fent, però
paral·lelament, des de la DGAIA, infància, adolescència de la Generalitat
que està relacionada amb l’EAIA dels municipis, els van oferir una eina
que havien treballat que era un recurs que els pogués facilitar la
determinació de com establir la categoria d’infància en risc. Que en
aquells moments, van considerar que la DGAIA que era una eina que
que havien d’agafar-se i per això van decidir renunciar a l’actuació de la
Diputació.

L’alcalde fa la declaració següent:
-

Que la setmana passada l'Ajuntament va rebre dos requeriments del
jutjat demanant informació sobre diversos aspectes relacionats amb
l'activitat de discoteca del Complex Esportiu Marina-Besòs.

-

Que vaig rebre una comunicació del jutjat on se'm demana que em
presenti amb un advocat.

-

Que, un cop rebuda aquesta comunicació, vaig convocar una reunió amb
els portaveus dels grups municipals.

-

Que tots els grups municipals vàreu tenir acomplida i detallada
informació de tots els expedients en la sessions del mes de setembre i
octubre de 2015 de la Comissió de Seguiment de l'Actuació Municipal en
aquest àmbit.

-

Que els expedients segueixen a disposició de tots els grups municipals
per a qualsevol aclariment o dubte.

-

Que l'Ajuntament
corresponia.

-

Que el meu compromís és informar puntualment els portaveus els grups
municipals, tal i com ja he fet el passat divendres 26 de maig.

ha

fet

correctament

tots

els

expedients

que
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68

Filomena Cañete (PSC) manifesta:
-

Que, davant la posició de determinats grups de demanar la dimissió de
l’alcalde, entenen que aquesta posició ha estat precipitada, ja que es
basen exclusivament en la informació que ha publicat una pàgina de
facebook i el ressò d’algun mitjà de comunicació, per tant, estan prenent
una decisió sense tenir en compte: la informació oficial i real arribada a
l’Ajuntament; la informació de la qual s’ha fet ressò els mitjans de
comunicació ha estat, sens dubte, producte de filtracions, que estan
demanant la dimissió de l’alcalde i posant en dubte la professionalitat
dels tècnics; l’expedient administratiu ha estat revisat i hi consten totes
les llicències, documentació, informes, etc. necessaris, ja que es tracta
d’un acte reglat i al qual tots els regidors i regidores han tingut i tenen
accés.

-

Que divendres en reunió de portaveus van demanar prudència i avui ho
torna a reiterar, prudència i respecte al principi de presumpció
d’innocència.

-

Que el Partit Socialista de Catalunya, en tots els seus nivells orgànics i
l’equip de govern al complert, dona suport a l’alcalde i, per tant, no
acceptarà la dimissió de l’alcalde en aquests termes.

-

Que és de justícia que una persona sàpiga perquè se l’acusa abans que
sigui jutjada, ja que no hi ha res oficial, que fa referència al procés d’un
expedient administratiu, el qual integra totes les llicències, tant de
l’Ajuntament com de la pròpia Generalitat, necessàries per als diferents
actes administratius que s’han dut a terme.

-

Que aquest equip de govern, encapçalat per l’alcalde, està tranquil
perquè sempre ha defensat l’interès general de la ciutat i de la seva
ciutadania, que ha respectat la institució pública que representa aquest
Ajuntament i tot això és producte, precisament, per haver-se posicionat
clarament en defensa dels interessos de la ciutadania. Que si aquest
Ajuntament no hagués tancat en el seu dia les carpes-discoteca, a
petició dels veïns i veïnes, i davant les infraccions comeses, ara no
tindrien aquest problema.

Abans d’acabar la sessió es fa un minut de silenci en record de les tres
dones assassinades per violència masclista ahir.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 23.30
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 accidental, tots els
assistents. Certifico.

