Sant Adrià de Besòs, 26 de juny 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.
Abans de començar la sessió, es guarda un minut de silenci per a les dues
dones assassinades, a Sevilla i a Salou.
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ALCALDIA
1. Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no
han estat prèviament informats per la respectiva Comissió
Informativa
Fets
1. Com a assumptes de l'Ordre del dia de la sessió ordinària convocada en
primera convocatòria per al dia 26 de juny, a les 19 hores, hi consten els
titulats:
2. Moció d’ICV-EUiA per commemorar el Dia de l’Orgull i l’Alliberament LGTBI
que té lloc el 28 de juny.
3. Moció de tots els grups municipals per reactivar la Comissió Informativa
Especial de Seguiment de l’actuació municipal i de l’expedient de concessió
de les carpes del sector Marina-Besòs i ampliar per a tots els casos de
presumptes irregularitats de l’Ajuntament.
4. Moció de MES, PDdeCAT, ERC, Josefa López, regidora no adscrita, PSC,
ICV-EUiA i SAeC per impulsar la creació de places públiques de servei
residencial per a gent gran.

Fonaments de dret
1. La Llei de la Generalitat de Catalunya 8/1987, de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat número 832,
de 27 d'abril de 1987).
2. L'article 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entitades Locales, aprovat pel Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre (Boletín Oficial del Estado número 305, de 22 de
diciembre de 1986) estableix en el seu apartat 3 la possibilitat que el
president, a iniciativa pròpia o a proposta d'algun dels portaveus, pugui
incloure en l'ordre del dia de les sessions assumptes que no hagin estat
prèviament informats per la respectiva Comissió informativa, amb
l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre aquests assumptes
sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió en l'ordre del dia.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
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Ratificar, per majoria simple, la inclusió en l'ordre del dia de la sessió
ordinària convocada en primera convocatòria per al dia 26 de juny de 2017,
a les 19 hores, el punts esmentats anteriorment."
S’aprova per unanimitat.
2. Moció d’ICV-EUiA, PSC i ERC per commemorar el Dia de l’Orgull i
l’Alliberament LGTBI que té lloc el 28 de juny
"El Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es commemoren
els fets del 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la
revolta Stonewall, on per primera vegada es va denunciar la vulneració de
drets i la repressió social contra les persones LGTBI. Aquests fets van
propiciar que s’escollís aquest dia per commemorar, reivindicar i reconèixer
tant la diversitat en l’orientació afectiva i sexual com en la identitat i
expressió de gènere.
Tot i que s’ha avançat força en matèria legislativa arreu del món, encara hi
ha molta feina a fer. A dia d’avui, a 73 estats del món es segueix perseguint
i castigant les persones LGTBI i, el més greu, en 7 estats es segueix
condemnant l’homosexualitat amb la pena de mort. Fins i tot on no hi ha
persecució legal hi ha persecució social. Per això, és un dia per tornar a
recordar i condemnar enèrgicament la situació de violència i discriminació
que estan patint les persones lesbianes, gais, trans i bisexuals a la república
russa de Txetxènia fruit de la persecució organitzada per part les autoritats
d’aquest país. Des del 2009 l’Estat Espanyol reconeix el dret d’asil per
motius d’orientació sexual, però, tot i així, organitzacions com ACNUR
denuncien que actualment hi ha prop de 20.000 peticions d’asil esperant
resposta. Una resposta que pot trigar fins a dos anys davant situacions
personals que son de risc imminent.
També en el nostre entorn més proper hem patit agressions lgtbifòbiques a
municipis catalans com Berga, Barcelona, Sitges i, més recentment, Salou.
A la demarcació de Barcelona és on més incidències per lgtbifòbia es
registren: com més visibilitat més agressions a l’espai públic. És per això
que es fa imprescindible el desplegament i aplicació efectiva a tot el territori
de la llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia per tal de sancionar totes aquelles actituds discriminatòries i
violentes que dia rere dia pateixen les persones LGTBI al nostre país. Així
com és imprescindible consolidar la presència de les persones LGTBI en
espais de rellevància púbica i l’espai públic en general, més enllà del món
virtual i 2.0.
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I és que igualtat legal no vol dir igualtat real. A l’Estat Espanyol, després de
12 anys de matrimoni igualitari i de 10 anys de l’aprovació de la Llei
d’identitat de gènere encara hi ha conquestes a fer en àmbits com
l’educació, la sanitat i el món laboral. Segons estudis recents, més del 80%
de les persones LGTBI amaguen la seva condició al seu lloc de treball.
Cal tornar a reivindicar la valentia i la defensa dels drets i llibertats dels
moviments LGTBI a qui reconeixem tot el treball fet recordant, aquest any,
el 40è aniversari de la primera manifestació LGTBI portada a terme a
Catalunya i a l’Estat espanyol que va tenir lloc a Barcelona.
Volem fer explícita la necessitat i la voluntat de seguir treballant des del
nostre Ajuntament per a eradicar les discriminacions i fomentar el respecte
a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i l’expressió de
gènere. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs se sent orgullós de formar
part d’una comunitat oberta i sense prejudicis on es garanteixen els drets i
llibertats de persones LGTBI en la seva vida quotidiana.
Per tots aquests motius, els grup municipals d’ICV-EUiA, PSC i ERC proposa
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Instar el Govern de l’Estat espanyol a aprovar la proposta de “Ley contra
la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género
y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais,
bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales” (Ley de Igualdad
LGTBI) registrada el passat 4 de maig al Congrés dels Diputats.
2. Instar el Govern de l’Estat espanyol a desplegar i aplicar la Llei 12/2009
que, en el seu article 7, reconeix el dret d’asil de les persones per motius
d’orientació sexual i agilitzar els processos per resoldre les sol·licituds
d’asil de persones provinents de països que persegueixen i/o castiguen
les persones LGTBI.
3. Instar el Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals, i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia en tots
els seus articles.
4. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs elaborarà un pla municipal per la
diversitat sexual i de gènere, que englobi el conjunt de polítiques i
mesures per promoure i defensar la igualtat, i garantir els drets de les
persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals i
prèviament farà una diagnosi en el termini de 6 mesos.
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5. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de desplegar i fer complir la
Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la
bifòbia i la transfòbia a Sant Adrià de Besòs.
6. Commemorar cada any el 28 de juny, Dia de l’Orgull i Alliberament
LGTB , penjant el símbol de l'arc de Sant Martí a la façana del consistori,
així com programant actes adreçats a persones de totes les edats i
fomentant l’organització d’esdeveniments per part d’entitats i ciutadania.
7. Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de
l’Estat Espanyol i a totes les entitats del municipi."
Defensa la moció Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) i manifesta:
-

Que tal com diu la moció, el pròxim 28 de juny es commemoren aquests
fets i serà un dia reivindicatiu per aconseguir la igualtat i tots els drets
de les persones amb diversitat sexual.

-

Que una part important de la moció és la sensibilització i tot el treball
que es pugui fer en educació i el reconeixement d’aquestes persones,
però que bàsicament el que garanteix els drets són les lleis que
s'aproven en els parlaments i que són marc de garantia dels drets i
oportunitats.

-

Que s’insta el Govern espanyol a l'aprovació d'una proposta de llei que
va entrar al Congrés dels Diputats al mes de maig, registrada per
Unidos Podemos, i de la qual pensen que tots els grups parlamentaris
que estan a l'oposició li donaran suport.

-

Que aquesta llei aniria en la línia a la que va aprovar el Parlament de
Catalunya el novembre del 2014 per al reconeixement de les persones i
de les entitats.

-

Que també es demana que es reconegui el dret d'asil de les persones
que estan perseguides per això i al Govern de Generalitat, tal i com
preguntava la regidora de MES, se l’insta perquè desplegui la llei. Amb
aquest efecte s'ha demanat la seva opinió als col·lectius, i el tema en
què feien més èmfasis, era en el desplegament del règim sancionador,
que és un dels elements més important de la llei del 2014.

-

Que hi ha 63 casos oberts de la Direcció General i que només hi ha una
sanció posada a causa de les dificultats que hi ha perquè no hi ha un
reglament sancionador per aquesta qüestió.
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Jesús Á.García (PP) diu que hi estan a favor exepte en els punts 2 i 6.
Isabel Marcuello (MES) manifesta:
-

Que agraeix l’aclariment que ha fet respecte al dubte que va manifestar
a la Junta de Portaveus.

-

Que sempre els trobaran quan es facin mocions com aquesta i que en
altres ocasions ells també l’han presentada.

-

Que és una moció que defensa els drets i llibertats individuals de les
persones i amb tots els recursos econòmics necessaris que siguin
possibles per aprovar lleis com les que el grup d’iniciativa exposen a la
moció i que ara està al congrés dels diputats.

-

Que avancen, tant al ponent de la moció com a la regidora, que
presentaran un pla de treball per sumar esforços en aquest aspecte.

Se sotmet la moció a votació per punts i s’aprova amb el resultat següent:
Punts 1, 3, 4, 5 i 7
Per unanimitat.
Punts 2 i 6
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
3. Moció de tots els grups municipals per reactivar la Comissió
Informativa Especial de Seguiment de l’actuació municipal i de
l’expedient de concessió de les carpes del secor Marina-Besòs i
ampliar per a tots els casos de presumptes irregularitats a
l’Ajuntament
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 11 de maig de 2017 van aparèixer una sèrie d’informacions als
mitjans de comunicació digitals on s’informava sobre unes presumptes
irregularitats en relació amb la discoteca de Sant Adrià “Carpes GhoaBeach
Club”.
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En concret, l’article informatiu apunta que la discoteca situada al front
marítim de Sant Adrià no disposava de permís mediambiental ni de llicència
urbanística ni d’activitats.
Els mitjans també informen d’una petició per part del fiscalde l’anteriorment
anomenada ‘imputació’ per prevaricació urbanística, administrativa i tràfic
d’influències a l’alcalde. Així com altres càrrecs a diversos treballadors
municipals, inclòs el Secretari de l’Ajuntament.
A data 22 de maig s’ha fet pública la condició d’Investigat de l’alcalde Joan
Callau així com el seu antecessor Sito Canga i d’altres treballadors
municipals, per part del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Badalona, i la notícia
s’ha fet pública en mitjans generalistes.
Tanmateix amb les informacions sortides a la llum, amb fort impacte
mediàtic, el dia 19 de juny on un regidor ha estat detingut durant unes
hores pels Mossos d’Esquadra per una presumpta desviació de fons per
activitats il·lícites, així com el gerent del Consorci del barri de la Mina també
investigat pel mateix cas.
Degut al fort neguit social que han produït aquestes informacions i per tal
de garantir el compromís amb la transparència i el bon fer d’aquest
Ajuntament; d’acord amb l’establert a l’article 122 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, tots els grups municipals
ERC, C’S, SAeC, ICV-EUiA, MES, PP, PDECAT, Josefa López, regidora no
adscrita, i PSC proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
1. Acordar activar de nou la Comissió Informativa de Seguiment referida a
l'expedient de concessió de les carpes del sector marina amb l'objectiu
de determinar, si s'escau, irregularitats en la tramitació administrativa de
la discoteca "Carpes Ghoa Beach Club" i determinar, en el cas que hi
hagin irregularitats, les responsabilitats polítiques derivades. Tanmateix,
s'amplia el contingut del seguiment d'aquesta comissió a tots els casos
en els que hi ha persones investigades, treballadors i/o regidors d'aquest
Ajuntament.
2. La Comissió informativa podrà demanar la presència, en les reunions, de
les persones responsables d'informes, expedients i dictamens relacionats
amb la concessió administrativa de la discoteca i altres casos
investigats , així com, de les persones amb responsabilitat política en
aquests expedients i processos sotmesos a investigació.
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3. La primera convocatòria de la Comissió serà convocada per l'alcalde i
s'haurà de reunir en un termini no superior a 7 dies hàbils després de
l'assoliment d'aquest acord. En aquesta primera convocatòria s'acordarà
el funcionament, ordres del dia, número de reunions i terminis de la
mateixa.
4. La Comissió, prèvia consulta i acord entre tots els grups municipals,
escollirà la llista de compareixents tenint en compte el punt 2.
5. La Comissió elaborarà un dictamen que haurà de ser elevat al Ple
Municipal en la sessió ordinària del mes següent a les seves conclusions
encara que això no impliqui cap repercussió jurídica i legal."
S’aprova per unanimitat.
4. Moció de MES, PDeCAT, ERC, Josefa López, regidora no adscrita,
PSC, ICV-EUiA i SAeC per impulsar la creació de places públiques de
servei residencial per a gent gran
"Sant Adrià de Besòs compta a nivell municipal amb 11 places distribuïdes
en 1 habitatge tutelat de 3 places i 8 apartaments individuals. Per accedir-hi
és requisit estar empadronat al municipi, tenir més de 60 anys, escassos
recursos econòmics i poder realitzar totes les activitats de la vida diària de
forma autònoma. Gestió i tramitació va a càrrec dels Serveis Socials
municipals.
Al Barcelonès hi ha 2.862 places d’iniciativa pública, 2.737 d’iniciativa social
i 11.247 d’iniciativa mercantil que fan un total Barcelonès de 16.846. A Sant
Adrià de Besòs hi ha registrades tres residències geriàtriques totes
d’iniciativa mercantil:
•

•

•

La Residència Matacàs, a l'avinguda Eduard Maristany, 65. Permet
atendre a persones beneficiàries de Prestacions Econòmiques
Vinculades al Servei(PEVS)
La Residència Sant Adrià, al carrer Bogatell, 43 altell, concertada,
disposa de 25 places per a residents de les quals unes 14 són
públiques i las resta admeten PEVS.
La Residència Mossèn Anton, al carrer Mossèn Anton, 7 baixos,
disposa de 21 places totes elles acreditades per a atendre a persones
beneficiàries de PEVS.

A l’any 2016 hi havia empadronades 135 persones en aquestes residències.
D’aquestes 130 eren majors de 65 anys el que suposa un 2,1% del total de
la població adrianenca major de 65 .
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El percentatge de persones que viuen soles augmenta amb l’edat fins
arribar a que el 30% de les persones majors de 80 anys (més de 500) viuen
soles.
Per altra banda tenim que Sant Adrià presenta valors inferiors als municipis
veïns pel que fa a la mitjana del valor de les pensions contributives per
jubilació a majors de 65 anys i es troba per sota de la mitjana catalana
(1.046€ desembre 2015) mentre que els preus d’habitacions a una
residencia com la Matacàs arrenca a partir de 1.843,20€/mes.
A Sant Adrià de Besòs comptem amb una població de 6.400 habitants
majors de 65 anys
Atès que Sant Adrià de Besòs no compta amb cap residència pública.
Atès que a Sant Adrià de Besòs només hi ha una dotzena de places
públiques en les tres residències registrades.
Atès que el preu mínim de l’estança en una plaça privada d’una residència
és molt superior a la mitjana de Catalunya de pensions contributives per
jubilació que a la seva vegada és superior al de la mitjana de Santa Adrià de
Besòs.
Atès que la llista d’espera per entrar en una residència pública al Barcelonès
oscil·la entre els 3 i 4 anys.
Per tot això, els grups municipals de MES, PDeCAT, ERC, Josefa López,
regidora no adscrita, PSC, ICV-EUiA i SAeC proposen al Ple de l’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Instar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya a estudiar construcció d'una residència pública
per a gent gran a Sant Adrià de Besòs o bé la concertació de places
públiques residencials per a gent gran.
2. Col.laborar, des de l'Ajuntament, per facilitar, d'acord amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, l'oferiment o recerca dels espais on ubicar aquest nou
equipament residencial, ja sigui a través de la cessió de terrenys de
titularitat
pública,
cercant
entitats
de
serveis
sociosanitaris
especialitzades en la gestió d'equipaments residencials per a la gent
gran, finançant la compra de solars o edificis en construcció, com per
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exemple, l’esquelet de l’edifici en construcció de la plaça del Tèxtil, i
qualsevol altra intermediació que aquest Ajuntament pugui oferir.
3. Estudiar l’increment de major nombre de places públiques en les
residències concertades amb la Generalitat de Catalunya de Sant Adrià
de Besòs.
4. Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la
formalització d'un conveni, on s'acordin aquests compromisos entre
ambdues parts, es concreti el nombre de places públiques necessàries
que caldria posar en marxa i les previsions de calendarització per fer-ho
efectiu.
5. Comunicar aquests acords a les associacions de veïns i veïnes de la
ciutat, a les entitats de gent gran de Sant Adrià i al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya."
Marc Alloza (SAeC) diu:
-

Que aquesta moció és fruit d’un treball conjunt entre MES, PDeCAT, ERC
i SAeC i que s’hi han adherit la regidora no adscrita Fina López i el PSC.

-

Que s’havia ofert la possibilitat de defensar-la a Xavier Soley, ja que és
un bon entès en matèria, amb amplis coneixements i experiència, però
que donades les especials circumstàncies del Ple d’avui per a ell, la resta
de companys d’ERC i MES li han cedit aquest honor cosa que agraeix
sincerament.

-

Que a Sant Adrià es donen una sèrie de factors que potser per si
mateixos no són determinants però que en es seu conjunt considerem
que fan que sigui necessari ampliar el nombre de places públiques de
servei residencial per a la gent gran.

-

Que l’envelliment de la població de Sant Adrià és un fet. D’acord amb les
dades de l’anuari de població del Servei de Padró de l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs, al 2016 hi vivien 6.400 persones majors de 65
anys. El pes relatiu en la població de la gent més gran de 65 anys ha
passat de 7,5% al 1981 al 17,3% en la població al 2016. I ja és superior
en pes al 17,1% de la població de 0 a 14 anys i al 16% que representen
les persones entre 15 i 29 anys. D’aquestes 6.400 a l’any 2017 hi havia
empadronades 133 a les tres residències de gent gran mercantils de la
ciutat.
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-

Que hi ha un important percentatge de persones més grans de 80 anys
que viuen soles. Al 2017, una mica més de la meitat de les 2.918
persones persones que vivien soles eren majors de 60. A mesura que
avança l’edat es va incrementant el percentatge de persones que viuen
soles en la seva franja d’edat arribant fins al 30% a partir dels 80 anys.
Que aquests dos fets no són determinants en si mateixos però
combinant amb la resta de fets s’arriba a la conclusió que sí que es
necessiten més places per a la gent gran.

-

Que el recursos actuals a Sant Adrià tenen un ampli marge de millora.
Que per començar a Sant Adrià de Besòs no hi ha cap residència pública
per a la gent gran. Les referents més properes serien la residència
pública a Sant Roc amb 40 places, la del carrer Cantàbria de Barcelona
amb 80 places, la de la Sagrera a Barcelona amb 96 i la més gran amb
165 a l’Av Ramon Berenguer de Santa Coloma, a uns 40 minuts en
transport públic o 1 hora caminant des de la Plaça de la Vila.

-

Que a nivell municipal per a majors de 60 anys, empadronats a Sant
Adrià, amb escassos recursos econòmics i que puguin realitzar totes les
activitats de la vida diària de forma autònoma es compte amb 11 places
que es distribueixen en 1 habitatge tutelat de 3 places i 8 apartaments
individuals.

-

Que a Sant Adrià de Besòs hi ha registrades tres residències per a la
gent gran però que cap d’elles és pública i que l’única que té concert
amb la Generalitat disposa d’unes 25 places de les quals poc més d’una
dotzena serien actualment públiques. Que els preus d’habitacions en
aquestes residencies sol anar vinculat al grau d’autonomia de resident,
tipus d’habitació, serveis addicionals contractats etc. Que una de les
residències s’anuncien preus tancats per habitació doble a partir de
1.843,20 €/mes.

-

Que els recursos econòmics de la gent gran de Sant Adrià es troben per
sota de la mitjana. Que els preus dins del mercat es podrien considerar
competitius, però topen amb la realitat econòmica del municipi, tal com
diu la part expositiva, d’acord amb un informe també realitzat per la
mesa d’exclusió. Que la mitjana del valor de les pensions contributives
per jubilació a majors de 65 anys no només es troba per sota de la
mitjana dels municipis veïns sinó que que també es troba per sota de la
mitjana catalana que al desembre 2015 era de 1.046€.

-

Que per a l’accés a les places públiques en residències de gent gran hi
ha un llista d’espera que segons el Departament de Treball i Afers Socials
de la Generalitat de Catalunya al juny de 2016 era de 24.401 persones,
totes grans dependents (de grau II o III) determinats pel PIA (Programa
individual d’atenció). Que d’aquestes a unes 5.000 les atenien en una
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residència privada a través de la prestació econòmica vinculada (PEV),
que és una ajuda econòmica per subvencionar, en aquest cas, una plaça
residencial privada mentre no se li concedeix una de pública. El PEV es
calcula en base del grau de dependència i la capacitat econòmica del
beneficiari. Que la llista d'espera varia segons el grau de dependència i el
territori. En el últims 5 anys 22.500 catalans han mort mentre esperaven
rebre ajudes de la llei de dependència (dades del Departament) i que en
aquest moment la llista d’espera és de entre 3 i 4 anys.
-

Que al novembre de 2016 el Departament va anunciar que apostaria per
incrementar en 750 noves places amb finançament públic en residències
per a gent gran i que suposaria una inversió durant el 2017 de 7M€. El
cost mitjà d’una plaça d’aquestes característiques és de 1.700 euros,
dels quals la Generalitat de Catalunya n’aportarà 1.100 i la persona
usuària 600.

-

Que el principal objectiu d’aquesta moció es demanar un augment
sensible de places públiques residencials per a la gent gran a Sant Adrià
del Besòs i que la millor manera per fer-ho és mitjançant la creació d’una
nova residència pública a Sant Adrià de Besòs en primera instància, però
que si es volen ampliar places a curt termini cal tenir en compte la línia
del Departament, pel que la via del concert no és el seu ideal però no la
poden descartar.

-

Que per crear aquest nou equipament residencial demanen al Ple
municipal que doni llum verda a facilitar i posar en funcionament tots els
recursos d’intermediació que té al seu abast per col·laborar amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya en l’impuls d’aquest projecte de creació d’un centre residencial
per a la gent gran a la ciutat.

-

Que en els acords es suggereixen una sèrie de vies a explorar
conjuntament per fer realitat aquesta fita: recerca d’espais on ubicar-lo,
cessió de terrenys, finançament en la compra de solars o edificis en
construcció, etc. Que també es suggereix cercar la col·laboració amb
entitats
de
serveis
sociosanitàries
especialitzades
en
gestió
d’equipaments residencials per a gent gran que podrien aportar des del
coneixement en la gestió, en l’adequació i aprofitament d’espais, etc.

-

Que també proposa la creació d’un conveni amb el Departament per
acordar els compromisos de col·laboració necessaris, que avaluï i
certifiqui la necessitat de places entre d’altres i que vagi acompanyat
d’una calendarització de compliment d’aquest.

-

Que cal recordar que les residències públiques no tenen en compte la
domiciliació del sol·licitant, només es prioritza grau reconegut de

ple de l'ajuntament 26.06.2017

13

dependència i l’estricte ordre de presentació de la sol·licitud en el centre,
per tant, una residència pública a Sant Adrià no garantiria que els seus
usuaris fossin només de Sant Adrià, tenint en compte la demanda
existent en l'àmbit del Barcelonès nord.
-

Que suposo que en l’imaginari de tots els venen a la ment uns quants
espais on es podria ubicar una residència i que potser un dels més
recurrents podria ser l’edifici en construcció de la plaça del Tèxtil. Que
l’esquelet d’aquell edifici és un símbol de la crisi, un símbol d’una manera
general de fer que haurien de desterrar. Que al marge d’això és
físicament una estructura que en no estar finalitzada i no tenir
manteniment pot patir un procés de degradació més ràpid i que a més ja
hi ha hagut problemes d’ocupacions que han obligat a tapiar el perímetre
d’entrada.

-

Que pensen que per la seva ubicació en un plaça tancada al trànsit, amb
un parc infantil pot ser una ubicació ideal, la proximitat a escoles
infantils, a l’escola bressol, a centres culturals, a centres juvenils i a
altres residències i centres de dia pot generar sinergies i vincles de
col·laboració en xarxa molt interessants.

-

Que també van arribar a imaginar un terrat amb horts o jardins a càrrec
dels residents amb la col·laboració de les famílies o voluntaris, van
imaginar una terrassa a l’entrada, van imaginar un centre proper on els
residents formessin part del barri i que estiguessin a la vora del seus.

-

Que un altre lloc, amb permís dels veïns, podria ser l’antic CAP de La
Mina o qualsevol dels solars pendents de construir del barri o la mateixa
fàbrica de cartró o tants d’altres que podrien ser adients.

-

Que, en definitiva, es demana que el adrianencs puguin triar una plaça
residencial pública a Sant Adrià amb la possibilitat real de continuar
residint en el seu municipi i que, per satisfer aquest objectiu, s’apunta
com a més òptima la creació d’un nou centre públic, però sobretot el que
es cerca és que el beneficiari s’ho pugui costejar en la mesura del
possible i continuï vivint en el seu municipi a la vora del seu entorn i dels
seus.

Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
-

Que estan d’acord amb la necessitat de crear places de residència
pública a la ciutat i que el seu grup parlamentari va presentar una
esmena als pressupostos de la Generalitat, a instàncies d’aquest grup
municipal, per destinar una residència pública a Sant Adrià de Besòs i

ple de l'ajuntament 26.06.2017

14

que també estan d’acord en l’optimització de recursos que representen
els concerts.
S’aprova per unanimitat.
5. Dictamen relatiu a l’aprovació del Pla d’Inclusió Social
"Atesa la moció de suport a la creació de la mesa d'inclusió que es va
aprovar al Ple de 26 d'octubre de 2015 que recollia els objectius i estructura
de la mesa d’inclusió.
Atesa la informació recollida durant la fase de diagnosi de la situació de
l'exclusió social al municipi que la mesa d'inclusió va realitzar amb el suport
tècnic i metodològic de la Diputació de Barcelona.
Atès que les conclusions resultants d'aquesta fase de diagnosi van ser
incorporades al document Diagnosi de l'exclusió social a Sant Adrià de
Besòs. Una aproximació a l'any 2015 i al resum executiu dels factors de
vulnerabilitat i presentades el 21 de juny de 2016.
Atès que en aquest acte també es va crear el comitè d’impulsió de la mesa
d’inclusió òrgan encarregat d’impulsar, liderar i garantir el funcionament de
la mesa d’inclusió.
Atès el suport rebut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb
la inclusió, al 2016, de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en el Programa
de Plans d'inclusió social.
Atès el suport tècnic de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament
de la segona fase de la mesa d'inclusió consistent en el disseny de línies
d'actuació i la seva implementació.
Atès el Pla de treball per al disseny de les línies d'actuació, l'elaboració del
Pla d'Inclusió Social i la seva implementació. Pla de treball presentat i
validat pel Comitè d'impulsió el 23 de novembre de 2016.
Ateses totes aquestes consideracions s'ha elaborat el Pla d'Inclusió Social de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. I que el Pla d’Inclusió Social és un
instrument que permet donar una direcció estratègica a les accions
inclusives portades a terme al territori mitjançant un model transversal i de
col·laboració entre administració i entitats.
Atès que Pla d’Inclusió Social de Sant Adrià de Besòs té les seves arrels en
les conclusions obtingudes de la diagnosi del municipi. I que la seva missió
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és treballar per la igualtat d’oportunitats dels ciutadans i ciutadanes del
municipi en tots els àmbits de la vida social i col·lectiva, sempre des d’una
perspectiva transversal i impulsant el treball en xarxa de les administracions
i agents socials.
Atès que aquest Pla d’Inclusió va ser presentat i validat pel Comitè
d’impulsió, òrgan encarregat d’acordar les línies estratègiques i objectius
operatius de la mesa d’inclusió, el dia 6 de juny de 2017.
Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció del
següent
ACORD:
Aprovar el Pla d'Inclusió Social."
Defensa el dictamen l’alcalde.
Isabel Marcuello (MES) diu que està d’acord tal i com vam avançar a la
reunió del comitè d’impulsió amb el treball realitzat i recomanacions de
l’equip tècnics, que els sembla encertada la línia estratègica i els eixos
d’actuació proposats, com són l’educació, la formació i la ocupació, sense
deixar de banda la gent gran i persones dependents i discapacitats.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que volen felicitar totes les persones que han fet possible aquesta mesa
per la feina feta, que va començar en la legislatura anterior i creuen que
és una bona eina.

-

Que per això demanen que en els pressupostos 2018 hi hagi una dotació
pressupostària i que el Pla d’inclusió de l’Ajuntament sigui una peça
fonamental per constituir les accions socials i, sobretot, de cara als
pressupostos d’anys vinents.

Joan Belda (SAeC) diu que se sumen a les felicitacions als tècnics i
tècniques i que desitgen començar a treballar en aquest pla d’inclusió.
Pedro Sánchez (C’s) també se suma a les felicitacions.
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S’aprova per unanimitat.
TERRITORI
6. Donar compte de la sentència núm. 153/2017 del Jutjat
contenciós administratiu núm. 17 de Barcelona, que desestima el
recurs interposat per Innovaciones Calem, SL, contra la revocació
de la llicència d’espectacles de la discoteca Atlàntida
Fets
1. Innovaciones Calem, SL va interposar, en data 11 de desembre de 2015,
recurs contenciós administratiu contra dues resolucions. En primer lloc,
contra el decret de la regidora delegada de Territori, de 14 d'octubre de
2015, pel qual es resol el següent:
“1. Desestimar el recurs de reposició interposat per Innovaciones Calem, SL
contra el decret de la regidora delegada de Territori, de data 7 de setembre de
2015, pel qual es revoca la llicència d'espectacles següent:
Titular: Innovaciones Calem, SL
Llicència: Exercici de les activitats de sala de festes amb espectacle, piscina
recreativa i bar
Emplaçament: Avinguda de la Platja, s/n (Parc del Litoral)”
I en segon lloc, contra el decret de la regidora delegada de Territori, de 7 de
setembre de 2015, pel qual es resol el següent:
“1. Revocar la llicència d'espectacles següent:
Titular: Innovaciones Calem, SL
Llicència: Exercici de les activitats de sala de festes amb espectacle, piscina
recreativa i bar
Emplaçament: Avinguda de la Platja, s/n (Parc del Litoral)
La revocació de la llicència d'espectacles s'adopta sens perjudici del dret de la
persona titular de tornar a sol·licitar novament la llicència d'espectacles.
2. Desestimar les al·legacions presentades per Innovaciones Calem, SL dins del
tràmit d'audiència del procediment de revocació de la llicència d'espectacles.
3. No admetre la denúncia d'una presumpta existència d'un delicte de
prevaricació presentada per Innovaciones Calem, SL davant l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs per manca de competència de l'ens local per admetre
denúncies penals. No posar en coneixement del Jutjat d'Instrucció la denúncia
d'una presumpta existència d'un delicte de prevaricació per manca d'il·lícit penal
en el supòsit de fet.
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4. Denegar la sol·licitud de recusació contra Gregorio Camacho i Alcalde, regidor
delegat de Medi Ambient i Salut Pública.
5. Denegar la sol·licitud de recusació contra Joan Callau i Bartolí, alcalde.”
2. El Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en data 19
de maig de 2017, va dictar la Sentència núm. 153/2017, la qual
desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Innovaciones
Calem, SL, amb imposició de costes a la part actora.
Dictamen
La regidora delegada de Territori porta el Ple de l’Ajuntament l'assumpte
següent:
Donar compte al Ple que el Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona, en data 19 de maig de 2017, va dictar la Sentència núm.
153/2017, la qual desestima el recurs contenciós administratiu interposat
per Innovaciones Calem, SL contra la revocació de la llicència d'espectacles
de la discoteca Atlàntida per incompliment de les condicions de la llicència,
en especial les condicions en matèria acústica, amb imposició de costes a la
part actora."

7. Dictamen relatiu a l’aprovació del conveni per a l’elaboració del
Pla director urbanístic de delimitació i ordenació del Front litoral –
Tres xemeneies, als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona
"Fets
1. Les transformacions urbanístiques en la façana litoral, primer la
vinculada als Jocs Olímpics del 1992 i més tard la del Fòrum de les
Cultures al 2004 han suposat la recuperació del front litoral de l’àmbit
de la desembocadura del riu Besòs, la qual cosa ha potenciat la
regeneració d’aquest litoral i l’increment del seu ús com un dels espais
públics privilegiats de la ciutat. Ara cal fer front a la recuperació del
marge esquerre de la desembocadura del Besòs, concretament el tram
de litoral fortament degradat a causa de l’antiga ocupació industrial on
s’ubica la central energètica de les Tres Xemeneies.
2. Darrerament, amb el lideratge del Consorci del Besòs, s’ha estat
treballant en la elaboració d’estudis i treballs tècnics encaminats a
analitzar la possible transformació d’aquest àmbit com a nou espai urbà
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dels municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona. Així mateix, durant el
mes de març de 2016, els Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i
Badalona impulsaren, amb la col·laboració tècnica del Consorci del
Besòs, un espai participatiu comú per tractar la remodelació urbanística
del front literal. Amb aquest objectiu i amb la voluntat d’incorporar la
visió de la ciutadania, els Ajuntaments van impulsar la creació d’un
Consell Ciutadà format per 100 persones amb gran capacitat de
representació ciutadana i amb representació de diversos sectors, amb
els que es van organitzar 3 jornades de participació, de les quals
s’extragueren cinc aspectes prioritaris a afrontar per la ordenació
d’aquest àmbit:
-

Millorar l’accessibilitat i la connectivitat de tot el litoral, tant
perpendicularment com paral·lel al mar, considerant el tramvia,
voreres per a vianants i el carril bici.
Conservar les tres xemeneies com a equipament emblemàtic,
desenvolupant-hi usos a nivell sociocultural.
Implicació de les institucions públiques en el finançament i control del
procés.
Fomentar una gestió transparent del procés de transformació que
potenciï la informació i la participació ciutadana.
Desenvolupar equipaments i zones verdes, tot dignificant els actuals.
Desenvolupar un urbanisme sostenible i amb misticitat d’usos, tot
donant prioritat a l’activitat econòmica.

3. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió plenària de 26 de
setembre de 2016, va declarar les Tres Xemeneies com a Bé Cultural
d’Interès Local (BCIL).
4. En atenció a l’interès supramunicipal de l’actuació i per facilitar-ne el
desenvolupament urbanístic, en data 27 de març de 2017 el conseller de
Territori i Sostenibilitat, previ informe favorable de la Comissió de Política
Territorial i Urbanisme de Catalunya, va resoldre iniciar el procediment
de formulació del Pla Director Urbanístic d’ordenació del front litoral en
l’àmbit de les Tres Xemeneies, als termes municipals de Sant Adrià de
Besòs i Badalona, per tal d’establir les directrius d’ordenació urbanística i
delimitar i ordenar, en el seu cas, sectors d’interès supramunicipal per a
l’execució directa d’actuacions d’especial rellevància social o econòmica o
de característiques singulars. D’altra banda, va resoldre encarregar a la
Direcció General d’Ordenació i Territori i Urbanisme la redacció del Pla
Director Urbanístic, havent de tenir en compte, en qualsevol cas, el que
estableixi el conveni de col·laboració que signaran la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, els Ajuntaments de Sant Adrià de
Besòs i Badalona i el Consorci del Besòs per tal de concretar la
participació dels ajuntaments en la tramitació del Pla Director Urbanístic i
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regular també els processos de participació ciutadana en l’àmbit dels
termes municipals de Sant Adrià de Besòs i Badalona.
5. El conveni no inclou compromisos econòmics per part de l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs.
6. D'acord amb l'informe jurídic i la memòria corresponent.
Fonaments jurídics
1. D'acord amb el que disposa l’article 140 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 303 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
2. D'acord amb el que disposen els articles 47 i següents de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti el següent
ACORD:
Aprovar el Conveni marc de col·laboració interadministrativa per a
l’elaboració del Pla director urbanístic de delimitació i ordenació del Front
litoral – Tres xemeneies, als municipis de Sant Adrià de Besòs i de
Badalona."
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
Jesús A. García (PP) manifesta:
-

Que lo que hace este convenio es tirar ya del carro por delante de los
bueyes.

-

Que en los antecedentes dice que las tres chimeneas son patrimonio
industrial, cosa que no es cierta y que ni siquiera lo dice el informe de
Diputación, sino que habla de patrimonio histórico.

-

Que la prueba está en que recientemente se ha visto que las tres
chimeneas no fueron construidas para que duraran cientos de años, sino
para que duraran su vida útil, y que ahora la estructura se cae y
arreglarlo costaría aproximadamente 9 millones de euros, y que duda
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que lo vaya a pagar ENDESA, a menos que se llegue a un acuerdo que
sea favorable para esa empresa.
-

Que de tener un patrimonio industrial sería la anterior central térmica y
no la existente ahora mismo.

-

Que es de un gran impacto paisajístico, pero que quizás gente que
quiera vivir allí cerca no sabe si le gustaría mucho no poder ver el mar.

-

Que en la consulta ciudadana que se hizo hace diez años, cuando el
litoral de Barcelona y de Sant Adrià era muy diferente al de ahora, los
vecinos dejaron muy claro que querían que se conservaran la chimeneas,
siempre que ello no costara dinero al heraldo público, y que esto último
está por ver, porque si no se llega a un acuerdo con la empresa
propietaria, se tendría que hacer una expropiación cosa que pagarían
todos.

-

Que en las circunstancias actuales, con actuaciones como la de la calle
Venus pendiente de realizar, reformar y realojar y que no cree que sean
una prioridad del Ayuntamiento las tres chimeneas frente a las personas
que viven en la calle Venus.

-

Que le parece que en este convenio, las personas que lo han redactado
han hecho una declaración de intenciones, pero que se les han ido el
carro y los bueyes.

Antoni Vélez (ECR) diu que esperen que ENDESA, que té uns beneficis
milionaris cada any, respongui a la petició del Consorci del Besòs relatiu a
fer-se càrrec amb un 0,2% dels seus beneficis del 2016 a un manteniment
que ja l'haurien d'haver fet.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que el conveni és una cosa que molts desitgen, no només per les tres
xemeneies, sinó pel reordenament d'aquell sector i que d'una vegada per
sempre es pugui recuperar, ja que aquest és l'únic municipi de la zona, i
potser del Mediterrani, on la costa està feta un desastre.

-

Que en ple s'han aprovat mocions en relació amb la recuperació de la
platja per al gaudi de la ciutadania, a unir Sant Adrià i Badalona pel front
litoral, però que l'aprovació final del pla d'urbanisme es realitzarà amb el
vot dels 21 regidors d'aquest Ajuntament.
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Joan Belda (SAeC) manifesta:
-

Que si bé el document recull les demandes generals del procés
participatiu, que són la creació d’un barri no especulatiu amb la
participació dels agents socials, ells no hi estan d’acord per l’alarma que
els genera la creació d’un nou 22@ i l’impacte que això tindria als barris
propers.

-

Que, malgrat que la Plataforma de les tres Xemeneies considera que això
és un bon punt de partida, ja saben que la forma de modificar un PDU és
tornar-la a aprovar per Ple, i que llavors no tindran cap problema a
votar-hi a favor,però que ara i amb la informació que tenen, el seu vot és
contrari.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que el fet que el pla es desenvolupi des de la Generalitat contribuirà a
accelerar-ho i que els tranquil.litza el fet que l’aprovació definitiva
dependrà dels plens dels municipis afectats.

-

Que és important que aquesta zona es desenvolupi econòmicament per
impulsar el barri de Sant Joan Baptista que és un barri bastant deprimit.

Xavier Soley (PdeCAT) diu:
-

Que el carro davant dels bous l’estan posant els representants del PP, ja
que estan avançant esdeveniments que encara no han passat i que, de
fet, el conveni és per elaborar un pla director i no per definir ni concretar
res.

-

Que això també va per als representants de SAeC, ja que estan una
fase molt prèvia i només és un conveni per fer un pla director on no
s’està definint res.

-

Que el concepte de patrimoni històric es basa en uns informes tècnics,
que la valoració de si és o no històric no és política sinó tècnica i està
previst a molts informes com a la declaració de bé d’interès local.

Jesús A. García (PP) respon:
-

Que los informes técnicos de la Diputación los realiza un técnico, igual
que el encargado por ENDESA que lo han realizado catedráticos de la
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universidad que también son técnicos. Que pregunta porque se tiene en
cuenta el informe de la Diputación y no el informe de este catedrático
donde dice que las chimeneas no tienen ningún valor histórico ni
patrimonial.
-

Que hay puntos en donde se habla de convenios que tienen ya 10 años y
que incluso de menciona a una empresa que ya ni existe.

-

Que a lo mejor existen mejores soluciones, que no sabe qué es un barrio
especulativo, que ha oído hablar de barrios residenciales, barrios
financieros pero nunca de especulativos.

-

Que entiende que se debe hacer lo mejor para Sant Adrià de Besòs y
que conservar las tres chimeneas sin saber lo que se quiere hacer
alrededor, no sabe si será lo mejor.

-

Que se tendrán que valorar las ofertas que hay, por si otras son mejores
que conservar las tres chimeneas, por ejemplo, conservar y aprovechar
mejor el espacio, lo que atraería más recursos a este municipio y
destinar los recursos a lo que de verdad hace falta.

-

Que se está planteando que porque alguien ha dicho que esto es un
patrimonio que se ha de conservar y que cree que existen otras
alternativas que no la que siempre se plantea desde la izquierda.

L’alcalde diu:
-

Que el que s’aprova aquí és un instrument que permeti gestionar la
redacció del PDU i és la combinació d’un compromís que, com a alcalde,
va començar en la legislatura anterior i és que la decisió es estaria a
Sant Adrià de Besòs.

-

Que ha aconseguit tenir les quatre administracions implicades en el
tema: els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià en què hi ha una bona i
fluida relació, la Generalitat i, a través del Consorci del Besòs,
l’Ajuntament de Barcelona.

-

Que aquest conveni és únic perquè un PDU no es vota al Ple ni es fa
participació ciutadana, condició sine qua non d’aquelles que l’oposició
sempre posa en dubte i que aquesta vegada pot dir que ho he fet, és a
dir, que la decisió estigués a prop de la ciutat, que es votés no només
pels 21 regidors de la ciutat, sinó que hi hagués una participació
ciutadana.
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-

Que, de fet, el PDU recull els elements principals de la participació
ciutadana de ser un barri on prioritàriament hi hagi activitat econòmica i
el que aproven avui és un instrument de com tirar endavant això i que
permet que aquí ho puguin discutir perquè s’haurà d’aprovar en Ple.

-

Que agraeix a totes les administracions, especialment al Consorci del
Besòs, que han ajudat molt a tirar això endavant.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – PSC (6), C’s (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC (2),
PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: cinc (5) – SAeC (3) i PP (2)
HISENDA I RECURSOS GENERALS
8. Dictamen relatiu a l’expedient de modificació de crèdits núm. 13
"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,
aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent:
ACORD:
1. Aprovar la modificació de crèdits núm. 13 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
103

2310

48041

Denominació
Entitat Gregal menjador solidari

TOTAL DESPESES EN MÉS

Import
1,00
1,00

ESTAT DE DESPESES
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
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Aplicació pressupostària
103 2310

21600

Denominació
Equips informàtics

TOTAL DESPESES EN MENYS

24

Import
1,00
1,00

RESUM PER ARTICLES
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Article 48 ........................... 1,00
TOTAL DESPESES EN MÉS ............................. 1,00
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Article 21 ........................... 1,00
TOTAL DESPESES EN MENYS ......................1,00

2. Aprovar modificar la base 25a, apartat 2 h) afegint un nou número 26 a les
bases d'execució del pressupost de 2017, amb la qualificació de subvenció
nominativa i de concessió directa la despesa de l’aplicació nova que es crea
a favor de l’entitat Gregal, SCCL, pel projecte menjador solidari Gregal,
d'acord amb el conveni que s'aprovi i que reguli el seu import, quedant
modificada la base 25.2 h) de la següent forma:
"h) Transferencias y Subvenciones a las Familias e Instituciones sin
ánimo de lucro que se indican, por el importe máximo de consignación
que se aprueben para las aplicaciones presupuestarias y por los
conceptos siguientes:
(...)
27 Aportació a l’Entitat Gregal SCCL, amb NIF F08704041, pel projecte
“Menjador Solidari Gregal”, amb la finalitat de donar servei de
menjador i rebost i millorar la qualitat de l’alimentació de les persones
més fràgils provinents de la ciutat de Sant Adrià de Besòs, aplicació
pressupostària “103.2310.480, d’acord amb el conveni o convenis que
aprovi l’Ajuntament, i per l’import màxim que es consigni a
l’esmentada aplicació pressupostària mitjançant els corresponents
expedients de modificacions de crèdits."
3. Exposar al públic els presents acords durant quinze dies hàbils, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la
corporació, conforme al previst a l’article 177,2 del RDL 2/2004, de 5 de
març, que aprova el TR de la LRHL.
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4. En el supòsit que no es presentin reclamacions contra aquest acord
durant el període d’exposició pública, aquest s’entendrà definitiu sense
necessitat d’un nou acord del ple de l’Ajuntament."
S’aprova per unanimitat.
9. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda
Administracions Públiques de la liquidació del pressupost de 2016

i

Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques de la liquidació del pressupost de
2016.
10. Dictamen relatiu a resoldre la concessió del servei públic del
poliesportiu municipal Marina-Besòs adjudicada a GESTIÓN DE
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEPORTIVO GIMESPORT, SA
"Vist que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 22 de desembre
de 2016, va adoptar entre d'altres els següents acords:
“PRIMER.- Trametre l'expedient de resolució de la concessió a la Comissió Juridica
Assessora i suspendre el termini per resoldre el procediment, a l'empara del que
disposa l'article 11 de la Llei 5/2002, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora,
a fi que informi sobre la següent proposta:
“1.- Desestimar les consideracions efectuades en escrit de data 17 de novembre
de 2016 pel Sr. Palacín Isabel, qui actua en nom del concessionari GESTIÓN
DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEPORTIVO GIMESPORT, S.A., les
quals han estat assimilades a un escrit d'al·legacions a l'expedient, pels motius i
d'acord amb els raonaments que figuren en els informes de l'expedient i que es
transcriuen parcialment en la part expositiva d'aquests acords.
2.- Resoldre la concessió de servei públic del poliesportiu municipal Marina
Besòs adjudicada a GESTIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
DEPORTIVO GIMESPORT, S.A., amb confiscació de la garantia definitiva
dipositada pel concessionari per import de 270.455,45 € (45.000.000 ptes.), pels
següents incompliments greus, imputables al concessionari, dels plecs de
condicions que regeixen la concessió:
- Impagament dels rebuts del gas, que ha produït el tall del subministrament
d'aigua calenta sanitària a les dutxes dels vestidors i i punts de consum del
centre, i a l'aigua del vas de la piscina.
- Com a conseqüència de l'anterior, incompliment del deure de manteniment de
les condicions dels serveis que es presten d'acord amb uns paràmetres
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adequats i propis d'una instal·lació esportiva de xarxa bàsica, ja que es tracta
d'un servei bàsic, comportant una perturbació de la prestació dels serveis ja que
no es poden garantir les condicions adequades com estableix el plec de
clàusules que regeix la concessió.
- Incompliment del termini de la concessió, en haver retornat les claus amb
anterioritat a la finalització del contracte de concessió, que acaba a data 9 de
juliol de 2017.
3.- Comunicar a GESTIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
DEPORTIVO GIMESPORT, S.A., S.A., que l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
iniciaria el corresponent expedient de rescabalament pels danys que pogués
produir en l'erari públic l'impagament pel concessionari dels rebuts amb
companyies subministradores de serveis i material de conservació i/o
manteniment de les instal·lacions en cas que aquests proveïdors reclamessin a
l'Ajuntament, essent el pagament una responsabilitat atribuïble al concessionari
en virtut de la clàusula 3.6 del plec de clàusules administratives que regeix la
concessió, i ascendint el deute total del concessionari, conegut per l'Ajuntament,
a un import de 129.144,06 € (euros) a data 21 d'octubre de 2016, dels quals
50.921,71 € (euros) corresponen al deute de subministrament de gas,
coneixent-se les dades a partir d'escrits presentats pel concessionari en dates
13 i 21 d'octubre de 2016.
4.- Comunicar a GESTIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
DEPORTIVO GIMESPORT, S.A., S.A., que en cas que en el termini màxim dels
sis mesos posteriors a l'emissió de la resolució definitiva que extingeixi si
s'escau la concessió, apareguessin nous impagaments o vicis ocults en
l'equipament que fossin conseqüència de les obligacions de manteniment,
reparació i conservació atribuïbles al concessionari, l'Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs iniciaria els corresponents expedients d'execució subsidiària i/o
rescabalament a càrrec del concessionari de la instal·lació.”
SEGON.- Comunicar a GESTIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
DEPORTIVO GIMESPORT, S.A., que l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs iniciarà el
corresponent expedient d'execució subsidiària de les següents obres de conservació,
reparació i millora de l'equipament, la responsabilitat de les quals és atribuïble al
concessionari en virtut de la clàusula 3.8 del plec de clàusules administratives que
regeix la concessió (i que per tant seran efectuades al seu càrrec) per un import total
de 406.854,68 € (euros), inclòs l'IVA, essent les següents:
“TEMES ARQUITECTÒNICS: PEM: 103.810,82€
1. Reparació goteres a la sala de fitness i a les oficines.
2. Substitució dels vidres que cobreixen els passadissos dels vestidors de
piscina.
3. Reparació de les goteres que produeixen les filtracions provocades als
vestidors de la piscina.
4. Reparacions de danys al paviment de parquet de la pista poliesportiva
5. Substitució del paviment de fusta de la sala polifuncional.
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6. Substitució de les planxes del cel ras del passadís d'accés a la sala
polifuncional.
7. Substitució dels panells de DM envernissats que revesteixen els passadissos
accés a la pista poliesportiva.
8. Reparació dels tubs de desguàs i recol·locació de tots els baixants en la seva
trobada amb el col·lector.
9. Reparacions del formigó vist que forma part del parament frontal o ampit de la
coberta situada damunt de la recepció.
10. Reparació de la cornisa de formigó trencada a l'extrem est de la façana sud.
11. Retirada dels bastiments metàl·lics que formen part de la fusteria de la primera
planta i que actualment no fan cap funció de tancament.
12. Reparació de les esquerdes existents al muret de totxo situat a l'extrem de la
terrassa del bar.
13. Reparacions i substitució de tanques exteriors.
14. Reparació de la porta d'accés a les pistes exteriors.
TEMES INSTAL.LACIONS:PEM: 178.746,78€
15. Reforma i ampliació de la instal·lació de protecció contra incendis: instal·lació
de detecció , BIEs i modificacions d'obra per implementació de mitjans
d'evacuació.
16. Instal·lació d'equip de deshumectació.
17. Auditoria de la instal·lació elèctrica”.
TERCER.- Advertir a GESTIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
DEPORTIVO GIMESPORT, S.A. que, atès que no ha prestat els serveis inherents a la
concessió mentre es tramita aquest expedient de resolució del contracte, l'Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs procedirà a la seva execució subsidiària.
QUART.- Notificar aquests acords a GESTIÓN DE INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO DEPORTIVO GIMESPORT, S.A. i a les entitats bancàries CAJA
DE MADRID i BANKINTER, avaladores de la garantia definitiva dipositada en ocasió
de l'adjudicació del contracte, cadascuna per l'import de 135.227,72 € (22.500.000
ptes.).”
Vist que, en compliment del que disposava el primer dels acords, es va
trametre l'expedient de resolució de la concessió a la Comissió Jurídica
Assessora i es va suspendre el termini per resoldre el procediment a fi que
informés sobre la proposta inclosa en aquell acord.
Vist que la Comissió Jurídica Assessora va emetre, en data 4 de maig de
2017, el Dictamen 119/2017, el qual consta en l'expedient, que conclou
informant favorablement sobre la resolució del contracte.
Vist que, per tant, pertoca elevar a definitiva la proposta continguda en
l'acord primer abans transcrit.
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Per tant, atesos els anteriors fets i fonaments de dret, aquesta Comissió
Informativa proposa al Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs l'adopció
dels següents
ACORDS:
1. Desestimar les consideracions efectuades en escrit, de data 17 de
novembre de 2016, pel Sr. Palacín Isabel, qui actua en nom del
concessionari GESTIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
DEPORTIVO GIMESPORT, S.A., les quals han estat assimilades a un escrit
d'al·legacions a l'expedient, pels motius i d'acord amb els raonaments
que figuren en els informes de l'expedient i que es transcriuen
parcialment en la part expositiva d'aquests acords.
2. Resoldre la concessió de servei públic del poliesportiu municipal Marina
Besòs adjudicada a GESTIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
DEPORTIVO GIMESPORT, S.A., amb confiscació de la garantia definitiva
dipositada pel concessionari per import de 270.455,45 € (45.000.000
PTA), pels següents incompliments greus, imputables al concessionari,
dels plecs de condicions que regeixen la concessió:
-

-

Impagament dels rebuts del gas, que ha produït el tall del
subministrament d'aigua calenta sanitària a les dutxes dels vestidors i
i punts de consum del centre, i a l'aigua del vas de la piscina.
Com a conseqüència de l'anterior, incompliment del deure de
manteniment de les condicions dels serveis que es presten d'acord
amb uns paràmetres adequats i propis d'una instal·lació esportiva de
xarxa bàsica, ja que es tracta d'un servei bàsic, comportant una
perturbació de la prestació dels serveis ja que no es poden garantir
les condicions adequades com estableix el plec de clàusules que
regeix la concessió.
Incompliment del termini de la concessió, en haver retornat les claus
amb anterioritat a la finalització del contracte de concessió, que
acaba a data 9 de juliol de 2017.

3. Comunicar a GESTIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
DEPORTIVO GIMESPORT, S.A., S.A., que l'Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs iniciaria el corresponent expedient de rescabalament pels danys
que pogués produir en l'erari públic l'impagament pel concessionari dels
rebuts amb companyies subministradores de serveis i material de
conservació i/o manteniment de les instal·lacions en cas que aquests
proveïdors reclamessin a l'Ajuntament, essent el pagament una
responsabilitat atribuïble al concessionari en virtut de la clàusula 3.6 del
plec de clàusules administratives que regeix la concessió, i ascendint el
deute total del concessionari, conegut per l'Ajuntament, a un import de
129.144,06 € (euros) a data 21 d'octubre de 2016, dels quals 50.921,71
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€ (euros) corresponen al deute de subministrament de gas, coneixent-se
les dades a partir d'escrits presentats pel concessionari en dates 13 i 21
d'octubre de 2016.
4. Comunicar a GESTIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
DEPORTIVO GIMESPORT, S.A., S.A., que en cas que en el termini màxim
dels sis mesos posteriors a l'emissió de la resolució definitiva que
extingeixi si s'escau la concessió, apareguessin nous impagaments o
vicis ocults en l'equipament que fossin conseqüència de les obligacions
de manteniment, reparació i conservació atribuïbles al concessionari,
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs iniciaria els corresponents
expedients d'execució subsidiària i/o rescabalament a càrrec del
concessionari de la instal·lació.
5. Notificar els presents acords a GESTIÓN DE INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO DEPORTIVO GIMESPORT, S.A., S.A., i a les entitats
bancàries Caja de Madrid (Bankia S.A.) i Bankinter S.A., avaladores de la
garantia definitiva dipositada en ocasió de l'adjudicació del contracte.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que s’alegren que hagi finalitzat aquesta part jurídica i volen deixar
constància que al final de tot això, tal i com ha quedat jurídicament,
l’estatus de Marina-Besòs de forma tàcita i completament legal es tracta
d’una municipalització del servei que és el que han estat reclamant
durant tota la legislatura, que l’únic que demanen es que no deixin de
posar energies en la reactivació de la instal·lació perquè ho necessitarà
per poder fer que durant aquesta etapa que ha estat tancat no
repercuteixi negativament.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) pregunta si el deute que deixa GIMESPORT
de Seguretat Social i Hisenda afecta l’Ajuntament.
Pedro Rivero li contesta que l’Ajuntament només s’ha de fer càrrec dels
proveïdors i dels consums dels subministraments.
S’aprova per unanimitat.
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11. Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre
diversos nomenaments interins
Tot seguit, els assistents resten assabentats dels decrets de la regidora
delegada sobre els nomenaments interins següents:
-

Fernando Gascón Marcos, administratiu
David Delgado Marcelo, administratius
Laura López Herrería, educadora escola bressol
Ana Coca Jiménez, tècnic mitjà d’educació
Concepción Gálvez Baixench, administrativa
Vicente Rodríguez Ramírez, subaltern

12. Prendre coneixement de la renúncia del regidor Basilio Perona
Cortés
"Fets
1. En data 19 de juny de 2017 el regidor Basilio Perona Cortés ha presentat
la seva renúncia com a regidor municipal.
Fonaments jurídics
1. L’article 9 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organitzación, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entitades Locales, diu que:
“El Concejal, Diputado o miembro de cualquier entidad local perderá
su condición de tal por las siguientes causas:
1. Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación.
2. Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión
judicial firme.
3. Por extinción del mandato, al expirar su plazo, sin perjuicio de que
continúe en sus funciones solamente para la administración ordinaria
hasta la toma de posesión de sus sucesores.
4. Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno
de la Corporación.
5. Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos
en la legislación electoral.
6. Por pérdida de la nacionalidad española.”
2. L’auto del TC 7/1984 diu que perquè la renúncia produeixi efectes no cal
que sigui acceptada pel ple. No obstant això, la STC 214/1998, d’11 de
novembre, diu que aquesta no és definitiva fins que el ple en pren
coneixement.
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PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
1. Prendre coneixement de la renúncia del regidor Basilio Perona Cortés i
donar-ne trasllat a l’Administració Electoral perquè proclami el seu
substitut.
2. Facultar indistintament l’alcalde i el regidor delegat perquè realitzin tants
actes i gestions com calguin per executar el present acord."
Basilio Perona manifesta:
-

Que quan va començar a exercir el seu càrrec venia d’un moviment
social anomenat 15M, que una immensa majoria de l’Estat espanyol
estava i continua estant indignat.

-

Que en el seu cas, com a miner i gitano, la seva consciència no parava
de fer-se preguntes sobre la política municipal que es duia a terme.

-

Que quan va jurar el càrrec el seu propòsit era poder treballar i aportar
idees per al municipi.

-

Que no és politòleg ni pretén arreglar el país des d’un ajuntament de
35.000 habitants, només pretenia incidir en temes socials.

-

Que, des de l’arribada de la democràcia, només dos regidors gitanos han
pogut exercir aquest càrrec i que en aquest municipi són un número, un
percentatge i sempre que es fa referència al seu poble l’Administració
manipula les dades del cens a la baixa, i que suposa que això és per
debilitar-los.

-

Que quan per la televisió veuen la repressió racial i els problemes socials
que tenen els negres afroamericans als Estats Units es tiren les mans al
cap i la conclusió és que allò passa allà passa i miren cap a un altre
costat.

-

Que exercir la política des de l’oposició és casi impossible, s’ha de treure
temps i esforços des d’allà on no n’hi ha. Que en el seu cas compaginar
la política i el seu negoci ha estat missió impossible, per la qual cosa el
motiu d’abandonar el seu càrrec ha estat el desastre que això suposa i,
sobretot, la dedicació per a la seva família, casa seva, les seves tres

ple de l'ajuntament 26.06.2017

32

filles, el seu fill, el seu gendre, els seus dos nets, germanes, i sobretot,
el pilar més fort de casa seva, la seva dona.
-

Que vol demanar a tots els partits que tinguin en compte les persones de
la Mina, que els han d’oferir llocs en les seves llistes.

-

Que vol donar les gràcies a les persones que van dipositar la seva
confiança a les urnes, que es mereixen tot el respecte del món i una
disculpa per part seva.

-

Que qualsevol persona de la seva Assemblea té la capacitat per exercir la
funció de regidor i que està segur que els que entraran s’abocaran en la
seva tasca.

-

Que vol demanar perdó a tot el consistori, a tots els regidors per si
alguna vegada ha causat algun dany o algun comentari, que com diu el
fandango de Manolo Caracol "Es de sabios perdonar, pero es más sabio
quien lo pide."

-

Que se’n va amb la consciència tranquil.la perquè creu en destí i aquest
posa a cada persona en el seu lloc.

13. Prendre coneixement de la renúncia del regidor Marc Alloza
Quesada
"Fets
1. En data 19 de juny de 2017 el regidor Marc Alloza Quesada ha presentat
la seva renúncia com a regidor municipal.
Fonaments jurídics
1. L’article 9 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organitzación, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entitades Locales, diu que:
“El Concejal, Diputado o miembro de cualquier entidad local perderá
su condición de tal por las siguientes causas:
1. Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación.
2. Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión
judicial firme.
3. Por extinción del mandato, al expirar su plazo, sin perjuicio de que
continúe en sus funciones solamente para la administración ordinaria
hasta la toma de posesión de sus sucesores.
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4. Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno
de la Corporación.
5. Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos
en la legislación electoral.
6. Por pérdida de la nacionalidad española.”
2. L’auto del TC 7/1984 diu que perquè la renúncia produeixi efectes no cal
que sigui acceptada pel ple. No obstant això, la STC 214/1998, d’11 de
novembre, diu que aquesta no és definitiva fins que el ple en pren
coneixement.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
1. Prendre coneixement de la renúncia del regidor Marc Alloza Quesada i
donar-ne trasllat a l’Administració Electoral perquè proclami el seu
substitut.
2. Facultar indistintament l’alcalde i el regidor delegat perquè realitzin tants
actes i gestions com calguin per executar el present acord."
Marc Alloza (SAeC) manifesta:
-

Que, en primer lloc, li agradaria agrair als ciutadans de Sant Adrià que
van anar a votar en les eleccions municipals de maig del 2015 i per
extensió a tots aquells que ho fan en les diferents convocatòries.

-

Que és important manifestar i triar entre les opcions tot i que moltes
vegades els ho posen molt difícil, i també mostrar-se crític, mitjançant el
vot en blanc que té un missatge i una lectura que no haurien d’obviar.

-

Que, per tot això, li m’agradaria fer una crida a la participació de la
ciutadania tant en votacions com en política en general. Que vagin als
seus partits de referència i expliquin perquè els van votar, què esperaven
quan els van votar, què és el que no els agrada, que preguntin que fan i
que deixen de fer, que s’interessin a fiscalitzar les accions dels seus
representants, que aportin, que proposin i que exigeixin pel bé de Sant
Adrià, segur que seran benvinguts, i si venen a Sant Adrià en Comú
encara millor.

-

Que vol agrair a les 1.300 persones que van escollir la seva llista i que
depositant-la en l’urna van posar tot un seguit d’il·lusions i expectatives
a qui espero haver estat a l’alçada i no haver defraudat en excés.
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-

Que és molt difícil saber que és el que un espera quan vota una llista, tot
i que, amb major o menor mesura, hi ha els programes, les trajectòries,
el fets, l’entorn de cada partit, etc., continua sent difícil.

-

Que, per exemple i amb tots els respectes, molta gent es pregunta com
és que si ells son 6 i la resta 15 no els han fet fora. Que altres pensen
que com és que no han entrat a governar si és des del govern que es
poden fer més coses. D’altres pensen que no són tous a l’oposició i
d’altres que són durs, però que el que volia la gent quan va votar tan
fragmentat és una veritable incògnita.

-

Que té una hipòtesis que és que la gent volia i vol que es posin d’acord
per tirar endavant la ciutat, per millora-la, per progressar per a què
viure-hi sigui més agradable i per a què tothom pugui estar orgullós de
la seva ciutat, que creu que això és el que vol.

-

Que també vol agrair als companys dels altres grups municipals pel seu
tarannà, pel seu tracte, per la seva col·laboració quan els ho he requerit
etc. I que, tot i que continuarà en segon línia, espera no perdre el
contacte amb cap d’ells.

-

Que dona les gràcies també als companys de batalla Basilio i Joan que
junts han anat aprenent el funcionament de la institució i del curs polític.
I també a la resta de companys de Sant Adrià en Comú amb qui han
realitzat, realitzen i realitzaran reunions maratonianes per analitzar i
discutir els punts, les mocions i continuar modelant la ciutat que volen i
desitgen, i que sense el seu suport, les seves propostes, el seu tot no té
sentit la tasca dels regidors.

-

Que a partir del proper Ple hi haurà dos nous regidors Alejandro i Maria, i
que espero sincerament que els tractin i respectin tant bé com l’han
tractat a ell. Que són dues persones excepcionals que arriben amb molta
il·lusió i moltes ganes de treballar i fer el millor per a Sant Adrià i que,
juntament amb en Joan, faran un equip igual o millor que el que feien
fins ara.

-

Que, per acabar, vol agrair als amics i, en especial, a la família, a la dona
i als fills en haver suportat les seves absències tant físiques com
psíquiques, el mal humor de vegades, i tota una llista de sacrificis. Que
suposa que tota la resta coneix i de sobres i que està clar que sense el
seu suport durant aquests dos anys no s’hagués ni plantejat anar a
llistes.

Gràcies tot de tot cor.
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L’alcalde diu que en nom de la ciutat els agraeix la dedicació que han tingut
perquè no és fàcil dedicar-se a la política, en el temps que corren.
L’alcalde diu:
-

Que Juan Carlos Ramos (PSC) llegirà una declaració i que demana al
públic respecte per a totes les opinions que s’emetin.

-

Que Juan Carlos és una persona generosa que ha treballat i s’ha implicat
per aquells que ho passen molt malament, per aquells veïns pels quals
viure és un patiment diari, a través de l’esport va encaminar la seva vida
i està intentant retornar-ho a la societat, tot ajudant a nois i noies a tenir
un futur.

-

Que a través de l’esport ha fet que esportistes d’elit i ex-esportistes
s’hagin implicat i hagin dedicat i dediquin temps a la Mina i a la promoció
d’infants i de joves.

-

Que a través de la seva vida esportiva ha reivindicat i treballat per la
restitució del bon nom del barri de la Mina i de Sant Adrià.

-

Que amb el seu compromís públic i polític ha treballat i treballa contra la
desesperança en què estan immersos molts dels seus veïns de barri.

-

Que Sant Adrià és també una realitat molt dura i en la seva gestió
quotidiana d’aquesta duresa s’han trobat sols molts anys.

-

Que durant anys s’han endarrerit decisions que s’havien de prendre, la
crisi, en un barri com la Mina, ha fet estralls, per tant, la tensió i els
problemes han augmentat

-

Que Juan Carlos li ha tocat, encara que no ho sembli i que molts
ciutadans de Sant Adrià ho desconeguin, la gestió més complicada i més
dura que pot tenir aquesta ciutat que és ser regidor del barri de la Mina.

Juan Carlos Ramons llegeix un comunicat:
Ante los hechos que sucedieron el lunes pasado y que pusieron en duda mi
honradez y honorabilidad como cargo público de esta ciudad, quiero
manifestar mi inocencia al tiempo que he de expresar mi perplejidad por los
hechos acontecidos
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Tengo el firme convencimiento de haber ejercido correctamente mis cargos
y atribuciones y de que mis actuaciones siempre han estado guiadas por un
único objetivo, el servicio a los ciudadanos de Sant Adrià, este
convencimiento hace que afronte esta situación con absoluta tranquilidad de
consciencia, en lo referente a mi correcta actuación en todo momento.
Espero poder declarar ante el juez para aclarar los hechos investigados,
poder defenderme de todas las acusaciones y despejar cualquier sombra de
duda sobre mi honorabilidad.
Una de mis competencias es la gestión del barrio de La Mina, un barrio con
el que me liga un muy fuerte componente sentimental y de arraigo, mi gran
estima por el barrio, pese a la complejidad que este presenta, es uno de los
elementos que han marcado mi absoluta implicación en la gestión diaria de
los problemas que le afectan.
Dicho lo cual:
Quiero manifestar ante este Pleno Municipal que hoy he puesto a disposición
del alcalde mi cargo de concejal del Ajuntament de Sant Adrià de Besòs y
que he presentado mi renuncia de todas las responsabilidades que tienen
vinculación con el barrio de La Mina: la concejalía del barrio de La Mina, la
vicepresidencia del Consorci de La Mina y el cargo en el Consejo de
administración de Pla de Besòs.
Asimismo, he puesto a disposición del partido mis cargos orgánicos en el
PSC.
Pese al profundo pesar que me produce, he tomado esta decisión por la
incompatibilidad de ejercerlos, en el momento de mi defensa. Quiero poder
demostrar lo antes posible y ante todo el mundo, mi honorabilidad y
honradez como responsable municipal y servidor público.
Quiero recordar en este pleno dos principios básicos que a menudo se olvida
y que se han de aplicar a todos, también a los responsables políticos: el
derecho a la propia defensa y el respeto a la presunción de inocencia.
Finalmente, quiero agradecer todas las muestras de apoyo que he recibido
estos días por parte de mucha gente que realmente me conoce y por
supuesto del apoyo y del enorme cariño de toda mi familia y a los aquí
presentes.
14. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
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15. Precs i preguntes
Josefa López (regidora no adscrita) manifesta:
-

Que agraeix a Juan Carlos Ramos la seva explicació i el seu aclariment
davant de tots.

En aquests moments, el Ple s’interromp pels aplaudiments de suport del
públic cap al regidor Juan Carlos Ramos.
Josefa López continua i diu que ha arribat l’estiu i Sant Adrià està molt brut,
creu que l’equip de govern ha d’exigir a l’empresa de neteja que faci bé la
seva feina i que la Policia Local que faci complir la normativa de civisme
José Luis Martínez (PSC) li contesta que està a punt d’adjudicar-se el nou
contracte, però que el problema que hi ha és només tenen servei fins a la 1,
i amb el nou contracte està previst que sigui matí, tarda, dissabte i
diumenge. Que ara han aprovat un reforç de diumenges i festius, de juliol a
setembre. I que, per suposat, que els exigeixen que facin la seva feina.
L’alcalde li diu que, per exemple, els contenidors que hi ha al Vivancos avui
els han netejat tres vegades i que la millor neteja és aquell que no embruta,
que si una zona s’ha dedicar a netejar tres vegades, vol dir que si són allà
no poder fer una altra cosa.
Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que la decisió que ha pres Juan Carlos Ramos ha estat valenta i de
responsabilitat política, perquè assumir responsabilitats polítiques és el
que els toca quan els ciutadans els elegeixen per estar aquí, i que una
altra cosa són les responsabilitats, si n’hi ha, a nivell judicial, i aquestes
s’han d’adoptar abans i segurament diu molt a favor seu el fet de poderles prendre ara i, per tant, per poder defensar-se.

-

Que vol saber quin posicionament prendrà l’alcalde davant del
referèndum previst per a l’1 d’octubre, si s’alinearà amb les postures de
companys seus com els alcaldes de Terrassa, de Blanes o de L’Escala o
bé prendrà una posició contra les decisions del govern o contra el 80%
dels catalans que volen votar, i per tant prohibirà exercir aquest dret de
vot a Sant Adrià.
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L’alcalde li contesta que es posarà al costat de la legalitat i, per tant, no pot
prohibir votar o no votar. I que l’alcalde de Blanes ha rectificat i el de
Terrassa demanarà un informe al secretari.
Jesús A. García (PP) diu:
-

Que en Comisión Informativa de Alcaldía hizo una pregunta sobre el
proyecto de Infància en situació de risc, y curiosamente Filomena Cañete
esperó a que terminara la Comisión, y contestó ella en su Comisión a la
la pregunta que él le hizo al alcalde. Que esto le generó cierta curiosidad,
por tanto, solicitó el expediente varias veces, hasta llegar a hacer una
instancia al alcalde ante la imposibilidad de acceder a esa información.
Que un proyecto que es para infantes y adolescentes en situación de
riesgo supone que es necesario. Que no conforme con ello, esperó la
información de la Diputación para contrastar las respuestas. Que llegado
a esa situación, ha podido comprobar que en el expediente que se
solicitó una subvención para una ayuda para ese proyecto se lanzan
varias ofertas a diferentes empresas de las cuales curiosamente alguna
empresa ha concursado para hacer el plan de inclusión social, pero que
se lo lleva es una persona física que se encarga de hacer ese encargo
puesto que se considera que es la mejor persona para realizarlo. Que al
cabo del tiempo se renuncia a la ayuda y le llama la atención porque se
entiende que hay necesidad y que no se puede renunciar a una ayuda,
que toda ayuda es poca. Que las razones de la petición se puede ver que
durante el año se había profundizado en el diagnóstico de riesgo y que la
tarea había coincidido con la puesta en funcionamiento del "crivatge" y
que esa palabra no apareció en la respuesta de la regidora por parte de
la DGAIA, y por esta criba, en función de los datos de riesgo habían
iniciado en profundizar el los planes de trabajo. Pero la respuesta que no
había dado Filomena Cañete en la cual ya indica que la tarea no era la
que Infancia había solicitado que había habido tres bajas maternales en
el equipo y que había distorsionado la dinámica de trabajo del mismo,
pero es que además la profesional contratada que curiosamente había
sido elegida de entre varias empresas supuestamente porque iba mejor
la tarea no había podido dar a término a la tarea encomendada. Que le
ruega que cuando le hagan preguntas intente responder a la verdad y
que no se dedique a decir mentiras o medias verdades.

-

Que entiende que es muy difícil llevar adelante demasiadas delegaciones
y demasiadas tareas. Que sabe que si ya es difícil de por si el barrio de la
Mina, que exige dedicación completa, más los problemas que le ha
generado a Juan Carlos los equipamientos deportivos de los cuales ellos
han considerado que la gestión no ha sido la correcta y se hubiera
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podido hacer de otra manera, también por su parte sabe perfectamente
que ha intentado buscar soluciones a toda esa problemática, pero
lógicamente llevar adelante tareas tan complicadas es muy complicado y
entiende que querer resolver el problema que genera muchas
situaciones en el barrio de la Mina añadido a todas las problemáticas de
los equipamientos deportivos que parece ser que están en vías de
solución, era muy complicado y que le parece una decisión acertada.
Filomena Cañete (PSC) li contesta:
-

Que ja és la segona vegada que el grup del PP la titllen de mentidera.

-

Que sí que li van donar l’expedient, que sí que li va explicar perquè es
va renunciar per optimització de recursos, però que una altra cosa és
que ell ho vulgui embolicar tot.

-

Que va tenir a les mans l’expedient i li van donar les explicacions
oportunes.

-

Que en el seu moment la Diputació donava un recurs per poder fer una
diagnosi a nivell d’infància en risc i, en un princip,i es va valorar que
podia ser positiu per anar fent la feina, però que, posteriorment, la
DGAIA, que és qui té les competències de la Generalitat d’Infància, va
assumir aquesta feina i va posar en marxa un programa que feia
exactament el mateix, i per optimitzar els recursos públics van decidir
que no calia demanar el recurs de la Diputació i doblar una feina que ja
feia DGAIA.

Jesús A. García (PP) dice que es muy fácil para ella dedicarse al victimismo,
que lo hace continuamente, es decir, considera que se ataca su persona,
pero que solamente se dirigen a ella por ser un expediente de Servicios
Sociales del que ella es la responsable. Que lo que ha vuelto a reiterar es
que simplemente la razones que les dio son incompletas, que ya lo pone en
el expediente, que Diputación indica que se contrata a una persona y que
esa persona no puede llevar a cabo la tarea que se le ha encomendado y
por lo tanto, renuncian a la ayuda y que de hecho pone en la solicitud que
renuncian a ese proyecto para abrir un periodo de reflexión y elaborar una
demanda más adaptada para el 2017, que no hay ninguna razón para
renunciar a la ayuda, que es ella quien da esa explicación, lo único que él
dice es que la explicación que da es incompleta porque la pone en el
expediente y le llamó la atención que le preguntara en la Comisión de
Alcaldía y que no le respondiera hasta que esperó que se marchara el
alcalde para responderle en la última comisión cuando prácticamente no
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queda ni el apuntador en las comisiones, por lo tanto, le solicita que en el
futuro no copie a algunos de sus compañeros y les cuente toda la verdad.
Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que li ha sorprès la resposta de l’alcalde referent a l’1O i li recorda que
el PSOE va celebrar el seu primer congrés en la il.legalitat més absoluta i
que un tal Isidoro, que després va ser president del Govern espanyol,
també ho va fer en la il.legalitat, per això vol saber si en aquell moment
creia que la democràcia també dividia la societat, perquè això que la
democràcia i que votar divideix era un comentari que feia molt un
personatge històric que es deia Blas Piñar.

-

Que li preocupa, potser perquè en aquesta ciutat han estat acostumats a
majories absolutes del PSOE i pensen que qualsevol cosa que sigui votar
i arribar a enteses, i que els ciutadans puguin expressar idees que no
pertanyen a l’equip de govern és perillós o divideix la societat.

-

Que la neteja no funciona a cop de whatsapp o de penjar al facebook
que han passat la manega d’aigua per un barri, la neteja ha de funcionar
de forma autònoma, que no pot ser que ha cada ple hagin de dir quins
carrers estan en males condicions i que durant aquella setmana es faci
una actuació en aquell carrer, que la neteja de la ciutat hauria de
funcionar per si sola.

-

Que entén que el problema ve del contracte de neteja i, atès que els
mateixos tècnics en l’explicació que els van donar farà un mes ja van
comentar que la puntuació que havien obtingut les respectives empreses
era molt per sota dels estàndards de qualitat que havien demanat, vol
saber què es farà i si hi ha algun motiu pel qual el contracte de neteja ha
desaparegut de la part assignada de la web de transparència on estan
els contractes públics.

-

Que els vídeos que es fan del ple estan en format ocult, per tant, no es
poden trobar i que només cal treure la pestanya d’ocultació perquè
siguin públics i puguin aparèixer amb normalitat a youtube.

Rubèn Arenas (ERC) manifesta:
-

Que agraeix a Juan Carlos la decisió que ha pres, que l’honora i que
aquesta és la decisió valenta i la que mereix la ciutadania, perquè per tal
de defensar la seva innocència calia preservar la institució i el que
representa, i a tots els ciutadans.
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-

Que fins fa una estona estaven a un regidor de tenir la meitat del govern
investigat, a més d’altres tècnics de l’Ajuntament i que si la ciutadania té
la sensació de desgovern total en el carrer i de projecte polític esgotat,
ara també han de suportar la imatge patètica que han donat de la ciutat
a la premsa i també a les xarxes i els sap molt greu.

-

Que el ha ha passat és molt greu i era intolerable que l’equip de govern
no fes res, no digués, no expliqués res i que mai sabés res, com si tot
això no estigués passant.

-

Que ja saben que és un mal son per a l’equip de govern, però també ho
és per a tots els ciutadans.

-

Que ningú sabia per boca de l’alcalde quina era la seva situació i quins
són els plans de futur que planteja aquest equip de govern per a la
ciutat, i que ells creuen que el Ple és el lloc adient per explicar i donar
compte la ciutadania d’allò que passar i per això, en el seu compromís de
mantenir un ajuntament de parets de vidre, volen deixa clar, aquí en el
ple, la posició d’ERC.

-

Que no s’amaguen i tampoc tenen por i que defensen la presumpció
d’innocència dels investigats i renuncien a fer cap judici de valor sobre la
seva condició.

-

Que tant el comunicat que van fer el dia dels fets com ara en el seu
posicionament públic volen deixar clar que només parlen de les
responsabilitats polítiques que se’n deriven i que afecten a la ciutat, que
la justícia serà la responsable de jutjar la part penal o la responsabilitat
civil si n’hi ha, per això, demanen a l’alcalde que convoqui un ple
extraordinari monogràfic sobre les presumptes irregularitats polítiques de
l’equip de govern, per donar explicacions a la ciutadania sobre la situació
i quines són les decisions que es prendran.

-

Que alguna cosa han de dir i explicar, perquè aquest no és un cas aïllat i
sense repercussió, sinó que hi ha una investigació cada mes, per tant,
donen l’oportunitat que sigui l’alcalde qui convoqui aquest ple
extraordinari, però que si no ho fa, ERC forçarà que es dugui a terme.

-

Que és l’única manera que tenen, com a oposició, a forçar que aquest
equip de govern faci i digui alguna cosa.

L’alcalde li diu:
-

Que, pel que fa al cas que estan investigant, l’oposició ha tingut accés
als expedients, tenen tota la informació i els tècnics els van donar totes

ple de l'ajuntament 26.06.2017

42

les explicacions, però que el que no farà en públic és explicar els
elements de la meva defensa judicial, que els expedients continuen a la
seva disposició.
Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que no esperava menys de Juan Carlos i li dona les gràcies, que fa mots
anys que el coneix.

-

Que segur que no ha estat fàcil perquè les pressions deuen haver estat
moltes i també l’han deixat sol, perquè els comunicats de l’Ajuntament
no l’han ajudat gaire, però sobretot com a ciutadana perquè s’ha de ser
valent

-

Que MES Sant Adrià vol que, davant del Ple municipal, que és el màxim
òrgan de govern de la ciutat, i davant de la ciutadania, es donin les
explicacions necessàries sobre els darrers fets succeïts.

-

Que les preguntes que farà aniran adreçades a l’alcalde perquè és el
màxim responsable d’aquest consistori, ja que és aquí on cal explicar
quina és la situació en què es troben els diferents membres del Govern
municipal, ja que al ple passat van trobar-se partits de l’oposició que
demanaven a l’alcalde que dimitís per la seva situació d’investigat per
part de la Fiscalia, per tal d’eliminar cap mena de sospita sobre el govern
municipal davant d’aquella imputació.

-

Que volen evitar que mentre s’esclareixin els fets ningú pugui dir-los que
la persona que tenen al capdavant del consistori està essent qüestionada
judicialment, per tal de preservar la institució per sobre de les persones,
sempre mantenint la presumpció d’innocència, però evitant que aquestes
sospites puguin causar danys morals o desconfiances en el govern de la
ciutat.

-

Que ara ens troben, que un mes més tard, s’han produït altres fets.

-

Que ells agraeixen, sense prejutjar, el fet que hagi disposat els seus
càrrecs a disposició de l’alcalde i que no creu però que hagi renunciat a
tots els càrrecs que té, vol saber si és així o si ho ha entès malament i
voldria saber què ha fet l’alcalde., si ho ha acceptat o no.

-

Que no només han de pensar en articles de premsa que han estat sortint
aquest dies, sinó en les imatges dels telenotícies, en els treballadors
municipals que van viure els escorcolls, que van haver de col·laborar
amb els Mossos d’Esquadra per facilitar-los la informació que
necessitaven i com els Mossos van marxar de l’Ajuntament amb caixes i
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amb una persona detinguda, en els veïns i veïnes del barri de la Mina, en
definitiva, en tota la ciutadania.
-

Que l’Ajuntament no està funcionant com hauria de fer-ho, que el seu
dia a dia s’ha vist clarament alterat per les situacions viscudes i la
ciutadania també viu amb desconfiança aquests moments, que per tots
ells, demanen que hi hagi transparència i que s’investigui també
internament com han tot allò que s’està qüestionant des de la Fiscalia
per poder recuperar el ritme de treball i de confiança dels treballadors
amb el govern de la ciutat.

-

Que per tot això, vol saber:

Què s’està investigant i per quin motiu.
A la premsa s’ha parlat de contractació fraudulenta de la vigilància dels
pisos de la Mina, i d’altres que van més enllà i vinculen la trama amb temes
de droga. (encara que ella, com a Isabel Marcuello, no s’ho creu).
Que són acusacions molt greus que no poden ignorar i que és normal que
els veïns i veïnes de Sant Adrià ens preguntin què hi ha de cert i què no.
Que com que les persones encausades no són ells és l’alcalde la persona
més idònia per respondre aquestes qüestions que els fan i que es fan.
Quines persones més s’estan investigant, quins són els seus càrrecs i per
quins càrrecs se’ls investiga.
Que s’han quedat perplexos perquè, referent a la vigilància dels pisos de la
Mina, els procediments de contractació i les empreses contractades han
estat qüestionades en més d’una ocasió; i que no ha passat només en
aquesta legislatura, ja ve de l’anterior, altres grups municipals també no
havien denunciat. A informatives, a plens, al mateix Consorci de la Mina, en
executiva i Consell de govern, i que el seu grup ja ho va fer en el Consell de
Govern del 14 de desembre de l’any 2016.
Per això vol saber de quin any són els fets que s’investiguen.
Que al primer any de legislatura també es va tornar a realitzar una
contractació del servei de vigilància, vol saber quin procediment es va
seguir. Quina documentació s’han emportat de l’Ajuntament i del Consorci.
Que si tenen informació sobre si és l’única peça de la instrucció, o hi pot
haver alguna altra peça que afecti a aquest Consistori. Si hi ha alguna cosa
més que el Ple i la ciutadania hauria de saber.
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Que l’alcalde ha estat representant de la Comissió Executiva del Consorci de
la Mina durant diverses legislatures, i des de fa gairebé una com a vicepresident del Consorci de la Mina i pregunta si els pot assegurar aquí, ara i
en aquest ple que aquestes contractacions han estat sempre realitzades
correctament i que no han suposat cap mena d’irregularitat.
Que estan essent investigats en dos àmbits, l’Ajuntament i el Consorci de la
Mina. Que dilluns passat a la reunió extraordinària de Portaveus, també li
van preguntar si havia posat en coneixement dels fets a la presidenta del
Consorci, d’on ells també en formem part, i que és la consellera de la
Generalitat i no va contestar. Que, ara, ha passat una setmana, i suposa
que ja ha contactat i parlat amb la consellera i presidenta del Consorci Mina
i ja estarà assabentada que el gerent del Consorci havia estat retingut i que
s’estan escorcollant les oficines i, si no té mal entès també l’Oficina
Municipal de Habitatge Pla de Besos.
Vol saber quines mesures prendrà el Govern municipal i el Consorci de la
Mina vers les persones investigades o detingudes arrel d’aquestes
actuacions judicials,sobre la gerència del Consorci. Si s’ha convocat o hi ha
prevista la convocatòria urgent d’una reunió extraordinària del Consell de
Govern del Consorci de la Mina. Que si no és així MES, igual que va fer
l’altre dia, li torna a demanar que es convoqui una reunió urgent.
Que el 14 de desembre de l’any passat en el Consell de Govern van
preguntar quin procediment es va seguir per al nomenament del gerent del
Consorci i si hi havia hagut l’acceptació del càrrec com correspon, i sobre els
contractes administratius de control, accessos i vigilància. Que a la primera,
el representant de la Generalitat, Francesc Iglesias va contestar: “Que la
tasca gerencial del Sr Juan Luis Rosique, acumulava un coneixement i
expertesa que era necessària per a la bona gestió del Consorci i que estaven
satisfets de la seva feina i que celebraven que ell professionalment estigués
d’acord a desenvolupar aquesta tasca." Que un gerent que és qui més cobra
de l’administració, que si no ho té mal entès són 111.000 €, per tant, ja pot
estar content. Que a la segona, van esmentar els articles d'investigació
apareguts aquesta setmana, perquè ja van sortir a la premsa l'abril de
2016, que informaven que aquests contractes es van subscriure amb
empreses que no disposaven de l'autorització corresponent com a empreses
de seguretat i que tampoc constaven als registres d'empreses de seguretat
dels governs català o espanyol.
Que la resposta va ser que tot estava correcte i que havia estat supervisat
per l’interventor de la Generalitat, atès que la Conselleria de Benestar Social
era qui en feia el seguiment. Que, de fet, respecte a les característiques de
l’empresa contractada, els van dir que no va ser fins al 2016 que la
normativa va canviar per obligar a disposar d’aquests requisits específics
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també per a entitats com la del Consorci. Per tant, vol saber si els anys
anteriors al canvi d’aquesta normativa com s’havia fet.
Que MES creu que el gerent del Consorci Mina hauria de posar els seus
càrrecs a disposició.
Que ells havien preparat en aquesta intervenció dir que els semblava que
fos contradictori demanar, si ell no ho havia fet, a un alcalde que està
investigat, com el mes passat i càrrec de alcalde perquè també està sent
investigat, i que com el mes passat també li van demanar la seva dimissió
doncs era estrany que aquest senyor, com a alcalde, hagués de treure les
delegacions al regidor, per tant ho agraeixen.
Que reconeixen que aquest govern municipal no pot seguir endavant, que
creuen, com a oposició responsable, que han de començar a treballar
conjuntament amb altres formacions polítiques per tal de formar un nou
govern municipal per a Sant Adrià, on les persones al capdavant de
l’Ajuntament no estiguin investigades, que cal recordar que ara els membres
que estan sent investigats per la justícia.
Que MES farà una ronda de trobades amb els partits de l’oposició per tal de
formar un nou govern per Sant Adrià.
Que ells no presentaran aquesta moció de censura sense haver pogut
consensuar prèviament un programa de govern i un pacte que pugui
permetre dur-la a terme assegurant l’èxit.
Que són conscients del que representen, que no són el grup majoritari a la
oposició, que es necessiten 2 terços dels 21 regidors d’aquest consistori,
que no serà fàcil, però l’oposició no pot estar mirant cap a un altre cantó,
mirant-se el melic i posar com a excusa els seus grans partits, que es tracta
de la seva ciutat, per això fa aquest proposta avui aquí.
Que són conscients que representen 1.114 vots, i són conscients que
responsablement sumaran amb aquells que vulguin treballar per a aquest
canvi de govern, perquè volen que Sant Adrià no s’aturi i menys encara que
es qüestioni el seu Ajuntament.
Que aquests anys hi ha hagut un govern del PSC amb suport puntuals
d’algunes forces polítiques, però no pot continuar així i necessiten un canvi.
Que van canviar d’alcalde dins del mateix grup municipal, ara fa 4 anys, ja
per uns indicis que van acabar imputant l’exalcalde en uns temes de
prevaricació, per tenir ara un alcalde investigat, un regidor en la situació
que està, càrrecs tècnics i gerents investigats i aquesta situació no es pot
aguantar ni un minut més.
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Que és responsabilitat també de l’oposició treballar per deixar enrere
aquesta etapa, demanar apartar de les seves funcions a les persones
implicades i/o investigades per la justícia i preservar la institució i la
corporació municipal que recorden està al servei de la ciutadania gestionant
diners públics i per això cal que ho faci de forma transparent i sense cap
mena de sospita en la seva gestió.
Que volen per a Sant Adrià una gestió política neta i transparent, que
creuen que és urgent aquest canvi de govern municipal i MES està
disposada a sumar.
L’alcalde li contesta que totes les preguntes que ha fet ja se li van contestar
en el seu moment. Que ella és lliure de fer pactes amb qui vulgui i d’intentar
políticament allò que cregui més convenient.
Isabel Marcuello (MES) li demana que contesti perquè no ha respost enlloc,
que ho faci o bé en el ple, perquè ell ha estat responsable durant molts anys
al Consorci de la Mina, i no li ha contestat cap pregunta, ni aquí ni en el
Consorci.
L’alcalde li diu que ella mateixa va llegir les respostes que li van donar al
Consell General.
Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que ja ha passat la revetlla i la primera part de l’època dels festivals que
es fan el municipi i no tenen el protocol davant d’agressions sexuals o
que puguin patir les dones pel carrer, i que s’hauria d’avançar i ara per
ara l’únic que poden fer els minuts de silenci, però que amb un tema tan
greu cal prendre la iniciativa i començar a treballar-hi i ells es posen a la
seva disposició.

-

Que agraeixen, a mitges, el posicionament de Juan Carlos , perquè
creuen que és el mínim que es pot demanar a un regidor amb
delegacions, però que no ha deixat totes les delegacions i que es poden
trobar al proper 4 de juliol amb una tercera part dels regidors de govern
investigats.

-

Que el que va passar la setmana passada no és desconegut per a ningú,
se n’ha parlat molt i és molt greu, i el que encara és més greu és la
manca d’informació, que a nivell de ciutat s’ha creat un bombolla i s’ha
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començat a fer un efecte, perquè no pot ser que El País digui
declaracions com "es farà el que vostè digui", perquè no pot ser
reportatges com el que apareixia ahir a TV3 on es parla de l’historial de
tota aquesta gent contractada, i això genera un greu perjudici per a la
ciutat, que en el cas del seu partit consideren que ha vessat el got.
-

Que el 4 de juliol sabran com anirà la declaració amb el jutge i creuen
que la decisió presa pel regidor, a nivell d’imatge, és positiva, calia deixar
les delegacions, però que en el termini d’un mes han passat de tenir un
treballador d’empresa pública i un gerent investigat, i dos regidors de
l’equip de govern amb una situació política i judicial molt complexa, i que
Sant Adrià no es pot permetre aquesta imatge, per tant, els demanen
que treballin i valorin la responsabilitat en qüestió d’imatge que té per a
la ciutat.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que creuen en la presumpció d’innocència i això significa que el
consideren innocent mentre no es demostri el contrari, però que això no
obsta perquè hagin demanat la seva dimissió, perquè són davant d’una
qüestió de tipus polític igual que en el seu moment van demanar la
dimissió de l’alcalde, ja que en el moment en què el fiscal realitza una
investigació consideren que hi ha hagut alguna cosa que, des del punt de
vista administratiu, no s’ha fet amb totes les garanties o de la millor
manera possible, per tant, hi ha una responsabilitat política i s’alegren
del pas que ha donat.

-

Que, dins d’aquesta responsabilitat política, creuen que l’equip de
govern, ja que aquest Ajuntament és membre del Consorci del barri de
la Mina, ha de demanar també la dimissió del gerent, perquè és la
màxima autoritat des del punt de vista administratiu i qualsevol tipus de
problema que hi hagi hagut ell és el responsable de forma directa o
indirecta.

-

Que en el ple d’aprovació dels pressupostos l’equip de govern es va
comprometre a dur a terme accions per dignificar i dinamitzar l’entorn de
la platja i el poliesportiu, volen saber si se n’ha realitzat alguna, ja que,
entre altres coses, es va parlar d’instal.lar algun tipus de lavabo públic o
d’obrir algun dels quioscos de platja.

-

Que al barri de Sant Joan Baptista en les últimes setmanes s’ha produït
un increment de gent pernoctant al carrer, prop de l’autopista, que quan
ells van presentar la moció per modificar l’ordenança cívica van votar
que no, perquè consideraven que són temes que s’hi ha de donar una
solució social, però que no es pot eternitzar aquests problemes i creuen
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que s’està produint un efecte crida, ja que com que no es fa cap acció,
es considera que Sant Adrià és una zona on es pot anar a dormir amb
absoluta tranquil.litat, la qual cosa afecta a una major sensació de
degradació del barri, volen saber si tenen prevista alguna mesura.
-

Que en el barri de la Mina hi ha un increment de rates i volen saber si
s’hi està fent alguna cosa.

José Luis Martínez (PSC) li contesta:
-

Que per ara no hi ha previst obrir cap quiosc de platja perquè ja no dona
temps de fer cap licitació, i que des del 21 hi haurà dos lavabos un a
cada platja.

Filomena Cañete (PSC) manifesta:
-

Que en Comissió Informativa ja va explicar es van posar en contacte
amb la Diputació per valorar la possibilitat de tenir un recurs que els
pogués orientar per fer el protocol sobre les agressions, que durant mes
és quan s’ha pogut demanar aquest recurs, per la qual cosa, no es podia
arribar a la Festa Major, però que no obstant això, volien alguna actuació
d’una manera més transversal i que es pogués treballar amb els
diferents departaments per instaurar sensibilització i que la gent
comencés a sentir la idea de festes sense agressions sexuals, per això
s’ha treballat conjuntament amb diferents departaments per poder
introduir en el programa de Festa Major alguna campanya per
sensibilitzar totes les persones, però paral·lelament, des del Consell de la
Dona va sortir una comissió que, de manera participativa, està ajudant i
treballant per fer que la imatge d’aquesta campanya pogués sortir d’un
procés participatiu. Que, per tant, per la Festa Major no hi haurà protocol
però sí que en el programa, díptics, campanyes per sensibilitzar la
ciutadania.

-

Que com a portaveu del grup municipal socialista, portaveu de l'equip de
govern i companya del Juan Carlos, que respectar el principi de
presumpció d'innocència obliga a tractar a tota persona com a innocent
si no hi ha una sentència que la declari culpable. Que el respecte a la
presumpció d'innocència d'una persona a la qual s'atribueix la comissió
d'un delicte o falta no queda necessàriament cobert amb l'afegit rutinari
del terme «presumpte» o d'expressions equivalents. que també implica
no construir un discurs incriminador i per suposat no contribuir a judicis
paral·lels. Que tot això implica respectar el principi de presumpció
d'innocència.
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-

Que hi ha una dita que diu: “Lo cortés no quita lo valiente”.

-

Que el 80% de l’oposició no s’ha posat en contacte ni amb ella com a
portaveu ni amb la resta de companys ni amb el mateix regidor , ni tant
sols per preguntar-li com es trobava, i que creu que fora de la vessant
política, també hi ha la humanitat, que quan una família ho està passant
molt malament s’hauria de tenir en consideració.

-

Que apel·lar a la complexitat de gestió d'un barri com el de la Mina, en
que l'atur i la precarietat econòmica afecten a la majoria de les famílies,
un barri on la droga està present en moltes de les seves vessants,
afectant d'una manera o d'altra a molts veïns, no hauria de ser necessari
davant d'aquest Ple, però potser avui convé recordar-ho.

-

Que la Mina és un barri complex, que té una idiosincràsia específica i on
el paper de la mediació i de les persones que són referent del barri, és
una de les eines essencials per resoldre els conflictes o per impedir que
aquests esdevinguin problemes molt més greus, i és el Juan Carlos un
exemple paradigmàtic.

-

Que la trajectòria de tots aquells que s'han implicat a resoldre els
problemes de la Mina, ve marcada sempre per un principi, la seva
profunda estimació per aquest barri i pels seus veïns: han estat
disponibles a tota hora i en qualsevol moment, han parlat, han mediat,
han ajudat tothom i s'han implicat.

-

Que sovint utilitzen aquesta paraula sense donar-li tot el seu profund
significat, implicar-se vol dir estar al servei de tots, vetllar per a què no
es trenquin el equilibris necessaris i també acompanyar a aquells que no
poden fer front al dia a dia per culpa de la precarietat econòmica i per la
seva situació personal o familiar. Que també és parlar amb els pares per
que els fills no deixin d'anar a l'escola i és veure créixer una generació de
nanos que a través de l'esport han aconseguit fites amb les quals ni tan
sols somiaven.

-

Que a Juan Carlos Ramos la seva trajectòria el defineix, la Mina i l'esport
han estat els seus principals focus d'atenció sempre. Que ha lluitat per
que la Mina fos un referent de coses positives, on la disciplina, la
companyonia, la tasca d'equip i les lliços de la pràctica esportiva
superessin els «gaps» als que s'enfronten molts infants i adolescents del
barri. Que ha portat amb orgull, el nom del barri per tot el món i ha estat
fidel a la tasca que es va imposar, fer que els veïns se sentissin
orgullosos del barri i de les seves pròpies virtuts, i de la seva capacitat
de superació davant de les situacions adverses.

-

Que per tot això té tot el seu suport.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 21.20
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari, tots els assistents. Certifico.

