Sant Adrià de Besòs, 27 de juliol de 2017
Essent les dinou hores, a la sala de sessions, es constitueixen, en primera
convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan Callau Bartolí, per tal de
dur a terme la sessió ordinària que correspon al dia d’avui, els membres del
Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per mi el sotasignat
secretari accidental de la corporació, Joan Antoni Pérez Vila. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

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

Regidors:

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

Vist que assisteixen tots els membres del Ple de l’Ajuntament, el president
obre la sessió.
1. Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no
han estat prèviament informats per la respectiva Comissió
Informativa
"Fets
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1. Com a assumptes de l'Ordre del dia de la sessió extraordinària convocada en
primera convocatòria per al dia 27 de juliol, a les 19 hores, hi consta el titulat:
"5. Moció de reprovació del regidor Juan Carlos Ramos Sánchez i l’alcalde Joan Callau
Bartolí."
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 2568/1986, de 28 de
noviembre (Boletín Oficial del Estado número 305, de 22 de diciembre de 1986)
estableix en el seu apartat 3 la possibilitat que el president, a iniciativa pròpia o
a proposta d'algun dels portaveus, pugui incloure en l'ordre del dia de les
sessions assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva
Comissió informativa, amb l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre
aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió en l'ordre del dia.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
Ratificar, per majoria simple, la inclusió en l'ordre del dia de la sessió extraordinària
convocada en primera convocatòria per al dia 27 de juliol de 2017, a les 19 hores,
punt esmentat anteriorment."

S’aprova per unanimitat.
L’alcalde diu que els punts 2 i 3 es debatran conjuntament.
2. Informar de la situació processal de l’alcalde i de Ricardo
Silvestre, així com de la responsabilitat subsidiària que pugui
recaure en l'Ajuntament
3. Informar de les ocupacions massives ocorregudes a la Mina així
com la situació processal del regidor Juan Carlos Ramos i el gerent
del Consorci, Juan Luis Rosique
L’alcalde manifesta:
-

Que ja s’ha parlat molt d’aquests temes, tant a les comissions
informatives com a les reunions convocades amb els portaveus, per tant,
la informació ja la tenen.
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Que la informació processal és sobre un expedient informatiu, és a dir,
sobre una dada objectiva i és la mateixa situació que han parlat a plens
anteriors i que per la responsabilitat subsidiària ni es demana ni se n’ha
parlat.

Tot seguit, llegeix un escrit del Gabinet d’advocats que porta la defensa del
regidor Juan Carlos Ramos i del gerent del Consorci del Besòs:
«El procedimiento en que se investiga a Juan Carlos Ramos y Juan Luís
Rosique son las diligencias previas 473/2017 que se tramitan ante el
juzgado de instrucción nº 4 de Badalona. La investigación se centra en la
contratación de la seguridad para la vigilancia y control de los diferentes
pisos propiedad del consorcio de La Mina y cuya gestión tiene encomendada
y en la adjudicación de las viviendas.
En este procedimiento no se investiga nada relacionado con el tráfico de
drogas, al contrario de lo que ha aparecido en prensa. El procedimiento
investigado sigue su curso y todavía durará algunos meses más. El juzgado
está a la espera que declaren los otros dos investigados y la práctica de las
diligencias que considere necesarias.
Hasta que no acabe esta fase, no se pronunciará el juzgado sobre la
continuación o no del procedimiento contra los investigados, quienes
permanecen, mientras tanto, en esta situación procesal sin que por otro
lado haya existido tampoco un pronunciamiento expreso sobre el
mantenimiento de su imputación.»
-

Que, pel que fa a les ocupacions massives, es va convocar en el seu
moment a la Junta de Portaveus i l’altre dia a la Comissió Informativa
d’Alcaldia es va informar de la situació dels 68 habitatges ocupats a la
Mina.

-

Que ell, els Mossos d’Esquadra, la Conselleria i el president de la
Comissió Executiva del Consorci del barri de la Mina es van reunir amb
els veïns legals per donar-los tranquil·litat i seguretat. Que els Mossos es
van comprometre a prioritzar la vigilància de l’entorn, la Policia Local fa
rondes per les escales per veure com està la situació i el Consorci del
barri de la Mina té un equip que cada matí mira com estan les
conduccions dels serveis d’aigua, llum i gas, i si observen que hi ha
alguna connexió il·legal, ho notifiquen a la companyia que són els qui
han de fer la denúncia.

-

Que el Consorci del barri de la Mina ha contractat una empresa de
seguretat perquè vigili dintre de les escales per proporcional tranquil·litat
als veïns legals.
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-

Que, periòdicament, es reuneixen amb els veïns intentant complir amb
allò que les administracions s’han compromès i que, en cap cas, ningú no
ha negociat amb els ocupants, no els han ofert cap lloguer ni cap procés
per estabilitzar-se.

-

Que quan els jutges ho determinin, volen recuperar aquests habitatges
per destinar-los a polítiques d’habitatge social.

-

Que tots els partits polítics de l’Ajuntament han estat puntualment
informats de les novetats que hi ha hagut fins avui.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) vol saber si no hi haurà el torn habitual de
preguntes.
L’alcalde li respon que aquests punts són informatius i no s’han de votar.
Gregorio Bemonte (ICV-EUiA) diu que necessiten una mica més d’informació
en referència al procés judicial de les carpes, ja que el Ple es feia per
informar d’això i que, per tant, creu que l’alcalde hauria de donar més
explicacions i que després ja tornarà a demanar la paraula per donar la seva
opinió.
Rubèn Arenas (ERC) diu que és cert que aquesta informació ja s’havia donat
a comissió informativa i a junta de portaveus, però l’objecte d’aquest ple és
informar la ciutadania, que l’alcalde doni explicacions sobre la seva línia
d’actuació i quina és la situació dels regidors, tècnics i antics polítics de la
casa que estan investigats i que per això han sol·licitat aquest ple
extraordinari, perquè l’alcalde no ha dit res públicament.
L’alcalde diu:
-

Que en un ple ja va parlar d’aquest tema i que ha donat explicacions als
ciutadans a la carta als veïns del Viure, però que ho pot tornar a explicar.

-

Que es tracta dels expedients de concessions de llicències de les carpes
que es van instal·lar on hi havia les antigues piscines i que se’ls investiga
per prevaricació urbanística en el sentit que es van donar aquestes
activitats sense cap tipus de llicència, cosa que s’ha dit més d’una
vegada que els expedients existeixen amb tots els documents, per tant,
és sobre un tema objectiu.
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-

Que durant el 2015 es va realitzar la comissió de seguiment aprovada pel
Ple i on els tècnics de la casa van donar informació sobre l’elaboració
d’aquests expedients.

-

Que el secretari i els dos altres tècnics de l’Ajuntament se’ls investiga pel
mateix expedient.

-

Que és fàcil comprovar si existeixen o no els informes, les autoritzacions,
els informes de compatibilitat urbanística i la llicència ambiental, encara
que a la premsa es digui que no existeix.

-

Que, com ha dit sempre, és un tema objectiu i quan toqui ja s’explicaran
davant del jutge.

-

Que s’ha demanat a l’Ajuntament la relació d’expedients, qui tenia la
delegació durant d’aquests anys en matèria de llicències i que ja han
enviat la documentació sol·licitada.

Joan Belda
-

Que, si bé s’ha fet lectura del que deien els advocats, ni el seu grup ni la
resta de grups han tingut dubtes sobre el tema del tràfic de drogues,
perquè la informació que ha aparegut tant al País com a TV Badalona,
parlava d’altres temes.

-

Que els agradaria saber, i d’això no se n’ha parlat a comissió informativa,
si és certa la informació que va sortir a TV Badalona on es deia que el
regidor hauria acceptat allò del què se l’acusava i que havia seguit
ordres.

-

Que és això el que a ells els preocupa més enllà d’un tema que tenen
clar que no va per aquí.

Gregorio Belmonte
-

Que a la comissió especial que es va fer dilluns hi van assistir tres tècnics
i que ell, tenint en compte que la investigació va sobre una prevaricació
que consisteix a fer una resolució sabent que està mal feta, va preguntar
directament a dos dels tècnics si s’havien sentit coaccionats per algun
polític a l’hora d’emetre algun informe tant favorable com desfavorable, i
van respondre que no, com consta a l’acta.
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Li pregunta a l’alcalde si ha pressionat a cap tècnic de l’Ajuntament per tal
que faci un informe favorable o desfavorable per donar llicències o activitats
sobre aquest expedient que s’està investigant.
L’alcalde li respon que ni en aquest ni en cap altre. Que tant quan era
regidor com ara d’alcalde l’únic que ha fet és donar instruccions perquè tots
els expedients que es facin estiguin bé i que l’única vegada que es va votar
amb coneixement de causa amb un informe contrari de l’interventor i del
secretari, va ser amb el retorn dels diners de la cooperativa d’habitatges.
Que creu que no es caracteritza per pressionar ningú. Que no ho ha fet mai
ni pensa fer-ho.
L’alcalde contesta a Joan Belda que ha llegit la nota dels advocats perquè la
investigació de Juan Luis Rosique i Juan Carlos Ramos se centra en la
contractació de la seguretat per a la vigilància i control dels diferents pisos
propietat del Consorci del barri de la Mina i en l’adjudicació dels habitatges i
alguns mitjans de comunicació ho lligaven amb el tràfic de drogues. Que
també vol deixar clar que el jutge no ha dictat cap interlocutòria ni res i
que, per tant, el tema del Juan Carlos Ramos i del Sr. Rosique és això i la
resta ja quedarà demostrat.
Juan Carlos Ramos (PSC) diu:
-

Que ell segueix les ordres de l’alcalde sempre que siguin legals i no fa
cap cosa il·legal encara que ho digui la premsa. Que qui s'hi ha de
pronunciar és el jutge i que per això està investigant totes les persones
que pensa que podrien formar part d’una trama.

-

Que el que diu la televisió és mentida. Que la premsa pot dir el que
vulgui però que ell i la seva família ja diran el que hagin de dir després.

-

Que al barri de la Mina no hi ha res per amagar perquè allí tothom sap el
que hi ha i que si volen saber que preguntin al barri, ja que és on tindran
la millor informació. Que el que a ell li sap greu són les conseqüències de
tot això per a la seva família, ja que ell té la consciència tranquil·la.

-

Que, com ja va dir l’altre dia, li han demanat explicacions sobre la seva
feina i que ara falta investigar les dues empreses de seguretat que no
han parlat encara amb el jutge, que no és un problema seu, és un
problema d’ells.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:
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-

Que, després de l’explicació que han rebut de la situació de Juan Carlos
Ramos, la seva preocupació són les ocupacions, ja que és un cop molt
dur per al barri, perquè estan pensades per rellogar aquests habitatges i
que és una situació que es pot complicar molt, perquè algunes de les
famílies ocupants són conflictives. Que, a més, moltes comunitats de
veïns que havien fet un esforç econòmic per tal de sortir del carrer Venus
ara estan molt preocupats per aquesta situació.

-

Que evidentment, aquestes ocupacions responen a una situació que el
barri fa temps que viu, amb batudes dels Mossos d'Esquadra,
detencions, tensions, etc.

-

Que el seu grup, per exemple, sempre es va oposar al tancament de
Serveis Socials al barri de la Mina, que això va ser una errada perquè era
cedir davant els dolents, ja que amb les amenaces contra treballadors i
treballadores de l'Ajuntament van decidir treure el servei del barri i
d’aquesta manera donaven la raó a aquelles persones que pensen que
amb la coacció i la força es poden aconseguir les coses i són precisament
els poders públics els que no han de recular davant de situacions com
aquestes.

-

Que això és un exemple clar de la necessitat de reconduir la situació a la
Mina, ara sense un regidor de barri ni un representant de l'equip de
govern al Consorci del barri de la Mina, i que per això és tan necessària
l'aprovació dilluns de la moció de suport amb altres administracions i
posar-se al barri de la Mina a prendre decisions necessàries i importants
en temes de seguretat, incivisme i de futur.

-

Que, davant de les explicacions que s'han donat de la situació del regidor
Juan Carlos Ramos i de les notícies que s'han conegut, el seu grup
municipal demana a l'alcalde que retiri les delegacions a Juan Carlos
Ramos i que les dipositi en alguna persona que pugui fer feina sense
estar expectant de la seva defensa personal. Que no demanen la retirada
de la seva acta de regidor, sinó de les delegacions i que a partir d'aquí
que l'equip de govern pugui reforçar-se pels reptes que precisament al
barri de la Mina té per endavant.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que voldria que el secretari fes un informe sobre la responsabilitat
subsidiària si les coses no surten bé.

-

Que ja li van demanar en el passat ple que traslladés a la presidència del
Consorci la convocatòria de Consell de Govern extraordinari per tractar
de tots aquest temes i per obtenir les explicacions oportunes del gerent,
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i li agradaria saber si s’ha posat en contacte amb la presidència, què hi
diu la presidenta.
-

Que el Consell de Govern del Consorci del barri de la Mina ha de prendre
mesures pel que fa a la gerència del Consorci, perquè que no s’ha
d’oblidar que Juan Luis Rosique és gerent d’una empresa municipal i s’ha
d’actuar de la mateixa manera que amb la situació que afecta el director
de l’altra empresa municipal EUSAB, SA, tenint en compte que en el
primer cas la denúncia és d’un particular i en aquest segon, el del gerent
de Pla de Besòs, ,és una investigació policial, per tant, el mateix Consell
d’Administració ha deprendre mesures per substituir el gerent.

-

Que des de MES volen separar què és problema de l'Ajuntament i què és
del Consorci de la Mina i això els ho han d'aclarir en un Consell de
Govern.

Rubèn Arenas (ERC) pregunta a l’alcalde com està afectant la investigació
del regidor i de l’alcalde en el dia a dia de l’Ajuntament i si té alguna
afectació en els tècnics.
Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que hi ha dues situacions processals diferents i no es poden barrejar,
malgrat que totes enterboleixen la vida política d'aquest municipi i
afecten la resta d'actuacions d'aquest Ajuntament.

-

Que ser regidor del barri de la Mina no és fàcil i que, probablement, és el
més mal pagat, tenint en compte la pressió que es viu al barri, però que
el que li preocupa és que, vistos els fets que s'hi han succeït últimament,
sembla que hi ha un pols entre determinats clans contra l'administració
municipal i la resta d'administracions per veure qui mana, i que aquest
pols de força perjudica el barri i dona la sensació que qui mana és qui
mana, i sembla que aquesta ocupació sigui un aquí mano jo i no les
administracions.

-

Que ja avança que donarà suport a la moció del pròxim dilluns, ja que
l'Ajuntament per si sol no se'n sortirà i s'ha de fer el màxim perquè totes
les administracions s'impliquin, començant per la Generalitat, la
Diputació, l’Ajuntament de Barcelona per poder posar el màxim d'esforç
a revertir aquesta situació.

-

Que el que s'està investigant a la Mina és si per part de Juan Carlos
Ramos hi ha hagut un tracte de favor o no en relació a alguns d'aquests
grups o clans. Que ell dubta que el regidor s'hagi enriquit mai ni hagi
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posat la mà a la caixa, perquè com ha dit abans, ser regidor de la Mina
no està gens ben pagat
L’alcalde diu:
-

Que l’afectació d’aquesta investigació a l’Ajuntament es podrà comprovar
quan es tracti el punt següent de l’ordre del dia, i que l’equip de govern
es podrà explicar de manera extensa i que l’oposició, amb el seu criteri,
ho podrà valorar.

-

Que el que s’ha de fer, i és una proposta que passarà per ple el dilluns
que ve, és substituir tant les baixes del grup de SAeC, com a Juan Carlos
Ramos al Consell de Govern, i quan estigui fet ja demanarà que es
convoqui una reunió.

-

Que, respecte de la situació de la Mina, la moció del dilluns és fruit de les
dades que allà s'explicaran i que indiquen els dos grans problemes que
té el barri i que difícilment es reconduiran: la pobresa i les drogues. Que
només cal veure els números: l'any 2007 el deute dels veïns era de
250.000 € i actualment és d'1.800.000 €.

Jesús A. García (PP) pregunta al alcalde a qué empresa se ha adjudicado la
vigilancia de los pisos ocupados.
L’alcalde li contesta que creu que és IB2. Que el Consorci de La Mina es va
dirigir al registre d’empreses de vigilància de la Generalitat i que, encara
que en un primer moment no va contestar cap empresa, finalment ha
arribat una oferta d’aquesta empresa.
Jesús A. García (PP) continua i diu:
-

Que había un informe del interventor que probablemente no era tan
favorable, que lo que pasa es que, en general, no se le suele dar mucha
importancia a sus informes, pero este de las carpas indicaba que no
había un estudio económico que generase la justificación de hacer el
plan de usos uso como ocio nocturno y, viendo las consecuencias que ha
tenido, le da bastante la razón.

-

Que ha habido momentos que ha tenido mucho trato con Juan Carlos
Ramos y que ha llegado a la conclusión que es imposible llevar todas las
materias que tiene delegadas con todos los problemas que tienen: la
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situación en la Mina, la explotación de todos los polideportivos a la vez
etc.
-

Que, evidentemente, un barrio como el de la Mina necesita una
dedicación a tiempo completo, pero es que la situación de los
polideportivos también lo necesita y el regidor no puede dedicarse a
todo.

-

Que, lamentablemente, además ahora se encuentra en medio de una
situación judicial, lo provoca que se pregunten si está en una situación
de autoridad para estar gestionando ahora mismo el tema de los
polideportivos.

-

Que, probablemente, se ha llegado a esta situación porque no se ha
podido atender bien todas estas materias.

L’alcalde li respon que el fet de governar sols no és culpa d’ells, que els ho
han ofert moltes vegades i que com ningú ha acceptat s’han hagut de
repartir totes les àrees entre els sis.
Jesús A. García (PP) le contesta que aquí todos los concejales son
conscientes, y se lo han reprochado muchas veces, que se ha ofrecido
estabilidad para poder gobernar con los temas importantes que tiene este
ayuntamiento. Que desde su parte se ha hecho. Que no diga que gobiernan
los seis solos, porque se les ha ofrecido gobernar juntos, y que si es porque
no él no les cae bien, que busquen a otros para gobernar.
L’alcalde diu que això no és així.
Isabel Marcuello (MES) manifesta:
-

Que a comissió informativa es va dir que es mantenien reunions amb els
veïns dels edificis ocupats i el seu grup va manifestar que hi volien
assistir, tant per petició dels mateixos veïns com perquè creuen que el
govern ha de resoldre tot aquest problema i que no els sembla bé que
els hagin deixat al marge. Que seria lògic que un representant de cada
grup pugui assistir a aquestes reunions i que ara caldria que
s'expliquessin els temes que s'han tractat i les accions dutes a terme.

L’alcalde diu que el que es va acordar van ser les responsabilitats de
cadascú, Ajuntament, Policia Local, Mossos d’Esquadra, Consorci, respecte a
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la seguretat dels veïns, la vigilància de les instal·lacions i dels voltants i que
a cada reunió el que es fa és comprovar l’execució d’aquest acord.
4. Informe del pla de treball de legislatura
L’alcalde llegeix l’Informe del pla de treball:
El passat 19 de juliol vàrem presentar amb les alcaldesses de Barcelona,
Badalona, Santa Coloma i Montcada, l'Agenda Besòs, que planteja com a
objectius prioritzar, en l'àmbit del Besòs, les inversions supramunicipals i
que les administracions tinguin en compte les ciutats de l'Eix Besòs que com
vaig exposar és aleshores i també dimarts passat davant del plenari de
l'AMB, és un territori amb masses elements de vulnerabilitat, però també
amb grans potencials i reptes de futur.
Un exemple és el que s'ha anomenat triangle del coneixement del que
forma part l'àmbit del Campus de la UPC Diagonal-Besòs. Com recull
l'agenda Besòs cal millorar les infraestructures, la mobilitat interna entre les
nostres ciutats, l'educació, l'ocupació, l'habitatge i la millora dels polígons
industrials.
Sant Adrià concentra dos eixos estratègics, el format pel Campus i el futur
desenvolupament al seu voltant i l'àmbit de les 3 Xemeneies des d'on s'ha
de projectar un futur basat en la innovació, la recerca, la formació i de
desenvolupament econòmic i de transformació de l'activitat econòmica. En
aquest marc i per aconseguir més recursos formatius i de dinamització
econòmica, hem presentat conjuntament amb l'Ajuntament de Badalona, la
UPC, el Consorci del Besòs i la Fundació B-Tec un projecte per aconseguir
fons europeus PECT.
Davant aquests reptes de futur treballem per a la millora de la formació dels
joves de Sant Adrià i pel foment de l'ocupació i l'ocupabilitat. I treballem
també per que davant les mancances que presenta el barri de la Mina les
administracions supramunicipals, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona
facin un reconeixement explícit d'aquestes necessitats específiques i donin
el seu suport en la gestió diària del barri i realitzin aportacions econòmiques
que permetin als seus ciutadans superar les dificultats diàries a les que
s'enfronten.
Els eixos centrals de l'acció de govern són:
•
•

Mantenir l'estabilitat econòmica i pressupostària de l'Ajuntament amb
rigor econòmic
L'atenció als més vulnerables, el foment de l'ocupació i el suport a
l'educació, que inclou Serveis Socials, Habitatge / Pla de Besòs,
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l'ocupació, Promoció Eonòmica, programes socials del Consorci de la
Mina 2015-2017, Educació o Pla d'Inclusió.
Una ciutat per conviure. La via pública i les millores als barris, un model
de ciutat sostenible
Construir una ciutat equilibrada, la promoció de la ciutat i la seva
projecció, la convivència i el civisme, la participació i la solidaritat.
La cultura i l'esport. La protecció de la infància i l'oferta per als joves, la
informació i la difusió.

Tot i la duresa de la crisi en els darrers 5 anys (2013-2017), el govern
municipal ha congelat taxes i impostos.
Respecte a l'IBI i per tal de contrarestar la pujada que va suposar la revisió
cadastral (2012), s'ha reduït any rere any el tipus aplicable (que és l'únic
element de l'impost en el que pot incidir l'Ajuntament). Així s'ha passat del
0,87 del 2012 a l'actual del 0,65 per 2017.
Tot i això s'han ampliat les franges de bonificacions impositives segons
ingressos pels usuaris d'ajuts a domicili.
S'ha ampliat la forquilla d'ingressos per accedir a les bonificacions de l'IBI.
Des del 2011 es realitza un pla de sanejament dels comptes municipals, per
tal d'ajustar-nos a la realitat de la baixada d'ingressos, conseqüència en
bona part de la disminució de les activitats relacionades amb la construcció,
per això es va aprovar un crèdit de 5.000.000€. Aquesta quantitat ja està
pràcticament amortitzada en la seva totalitat, i resten pendents únicament
198.000€ que s'amortitzaran en el segon semestre d'enguany.
En els exercicis 2008-2009 l'Estat va reclamar 815.000€ com a resultat
d'una liquidació més elevada de les liquidacions de les aportacions als
ajuntaments. L'any passat es van acabar de retornar aquestes liquidacions.
A l'inici d'aquesta legislatura el 2015, el deute viu era de 5.441.710€. A final
d'aquest any 2017, l'Ajuntament només tindrà un deute de 1.330.626€.
S'ha amortitzat més del 75% del deute en la primera part de la legislatura i
estem en condicions d'amortitzar de manera immediata el deute pendent si
hi ha un acord entre els grups, la qual cosa situaria a Sant Adrià entre els
poquíssims municipis amb deute «0». Actualment el deute per habitant és
xifra en uns 36€.
Aquesta contenció del deute i l'amortització continuada els darrers anys, ha
suposat una baixada de la despesa dedicada a amortitzacions i interessos
bancaris. S'han pogut mantenir els serveis sense necessitat d'incrementar
els impostos. És més, les 3 àrees considerades com a prioritàries en aquests
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darrers anys: Serveis Socials, Educació i Promoció Econòmica, han
incrementat el seu pressupost any rere any, sent l'Àrea de Serveis Socials
amb un pressupost per sobre dels 4.000.000€, la principal àrea de despesa.
En conjunt totes aquestes polítiques econòmiques contrasten amb la resta
d'administracions que han basat les seves polítiques fiscals i econòmiques
en una pujada sistemàtica d'impostos i unes polítiques de retallades en
serveis bàsics a la ciutadania.
Gràcies a totes aquestes mesures econòmiques que ha dut a terme l’equip
de govern, l’Ajuntament disposa d’un superàvit part del qual es podrà
destinar a despeses d’inversions, un cop aprovat fa uns dies, el pressupost
estatal i la corresponent llei d’acompanyament, que marca els criteris per
realitzar aquesta despesa.
A Serveis Socials, a l’apartat Habitatge, hem creat la Taula d'habitatge dins
del Pla d'Inclusió.
Es continua treballant per reforçar el Servei de Mediació amb les entitats
bancàries per tal d'evitar desnonaments de grans tenidors.
Impuls a la proposta territorial, conjuntament amb Santa Coloma, Badalona
i Montcada, per portar a terme l'execució d'un recurs que afronti la situació
del sensellarismes i la vulnerabilitat habitacional d'urgència.
Treball continuat en la recerca d'habitatge públic per lloguer social amb
conveni amb l'Agència d'Habitatge per la cessió de vivendes buides de grans
tenidors al municipi.
Implementació del programa de pobresa energètica conveniat amb l'AMB i
constant interlocució amb les companyies subministradores per tal d'evitar
els talls de subministraments.
Consolidació del programa projecte Àngels fent extensives les actuacions
inicials de millora dels espais als habitatges de gent gran a petits
arranjaments a famílies vulnerables i amb dificultats econòmiques.
Continuïtat i ampliació del programa del parc d'habitatge compartit.
Actualment la ciutat destina a lloguer social 643 habitatges, el que
representa un 4,4% del parc total del seu habitatge, un percentatge que es
situa molt per sobre del de la majoria dels municipis catalans.
El Pla de Transformació del barri de La Mina que preveu l'enderroc del bloc
del carrer Venus a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, no s'ha dut a
terme en la seva totalitat, atès que la Generalitat ha retardat repetidament
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la decisió sobre el futur del bloc, el que ha paralitzat moltes actuacions
pendents al barri de la Mina i s'ha agreujat de la situació de les famílies que
hi viuen.
Quan semblava que la situació del barri de la Mina mostrava una tendència
a la normalització, la crisi iniciada el 2008 va fer tornar a situacions d'anys
enrere reproduint problemes que esdevenen crònics. Les conseqüències
inacabables de la crisi per als ciutadans més desafavorits i vulnerables, fa
que Sant Adrià de Besòs hagi d'assumir despeses i deutes d'aquests veïns
per tractar de mantenir les prestacions comunitàries.
Sant Adrià, mitjançant l'empresa Pla de Besòs-Oficina Local d’Habitatge,
gestiona els habitatges de lloguer social i el manteniment de totes les
escales del parc públic del barri.
L'import de les rendes de lloguer s'adequa a la situació socioeconòmica de
les famílies, articulant-se un sistema d'ajudes i subsidis per determinar la
renda a pagar. En conjunt del total de pisos destinats a lloguer social un
76% de les famílies paguen, en funció de la seva situació, entre 0€ i 150€ al
mes.
La suma de totes aquestes despeses i les dificultats de moltes famílies per
fer-hi front han generat un dèficit a l'empresa Pla de Besòs, que tot i això
ha continuat assumint les prestacions bàsiques comunitàries d'aquestes
llars. Pla de Besòs només ha pogut fer front a aquest dèficit amb les
aportacions del pressupost municipal, generant un desequilibri econòmic a
les arques municipals. L'esforç econòmic que duu a terme l'Ajuntament any
rere any permet que es continuïn prestant aquests serveis bàsics
comunitaris com assegurances, subministrament elèctric, ascensors, etc.
Entre les prestacions de serveis que es duen a terme s'inclouen un seguit
d'ajuts i subsidis al lloguers d'aquests habitatges en funció de la renda i de
la situació familiar. Els imports de les rendes que paguen els adjudicataris,
s'adeqüen a la situació socioeconòmica que afecta a un nombre important
de famílies de la Mina que es troben en risc d'exclusió social.
Altres xifres són especialment significatives: el deute pendent de les famílies
amb Pla de Besòs a desembre de 2016 és d’1.810.000€ corresponents a
1.101 habitatges i locals (38% del total). Pel que fa al desglossament
d'aquest import: 1.140.000€ són en concepte de despeses comunitàries
dels habitatges, 517.000€ per rendes de lloguer, 113.000€ per quotes
d'amortitzacions i 46.000€ per despeses comunitàries de locals. 171 famílies
de les 179 amb contracte de lloguer dels habitatges propietat de
l'Ajuntament reben ajudes. El 2016 les ajudes atorgades per l'Ajuntament
mitjançant l'Oficina Local d'Habitatge va ser de 445.000€. Una mitjana
anual de 2.605€ per família, amb un import màxim anual de 3.300€.
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Mitjançant la intermediació de l'Ajuntament el 2016 es van suspendre 18
desnonaments al municipi, hi va haver 8 acords hipotecaris i 9 acords que
han permès aconseguir un lloguer social.
Hem posat en marxa de la campanya «Tracta'm Bé» de sensibilització
respecte al maltractament de la Gent Gran, que s’ha fet conjuntament amb
l'entitat Amics de la Gent Gran amb l'objectiu de signar un conveni de
col·laboració d’acompanyaments a la Gent Gran.
Hem posa en marxa del protocol d'assetjament escolar propiciant una major
coordinació amb els serveis d'educació.
Augmenten les aportacions als centres oberts que treballen amb infància
vulnerable.
Hem posat en marxa del projecte Horts Urbans a la Mina com a projecte
educatiu del barri amb la participació directa del PEMB.
Altres actuacions destacables dels Serveis Socials han estat : el treball
conjunt i intens des de la Taula de Drogues per coordinar actuacions del
trasllat del local de venopunció al nou ambulatori del barri de la Mina; s'ha
assolit un compromís amb el conseller de Salut per tal que a partir del 2018
la despesa directa de la gestió de la sala de venopunció serà absorbida en la
seva totalitat per la Generalitat i un programa potencialitats davant la crisi,
que és un projecte conjunt dels departaments de Serveis Socials, Promoció
Econòmica, CIOD i CAP de Dr. Barraquer amb l'objectiu de treballar la
recuperació de l'autoestima i la motivació de les persones que arriben als
serveis en situació desestructurada amb l'objectiu d'explorar les seves
potencialitats i empoderar-les per preparar-les a fer front novament al dia a
dia en el context actual en el que hi viuen.
Hem posat en marxa de la campanya de Festes sense agressions sexuals
que s'enceta enguany de cara a la Festa Major 2017, i inici del treball
conjunt amb Diputació de Barcelona del Protocol d'actuació davant
l'assetjament sexual en actes festius.
Recuperació de l'observatori de les dones en els mitjans de comunicació.
Formació adreçada a la recerca de feina i a la millora sociolaboralContinuïtat i ampliació del programa de millora sociolaboral. Formació i
qualificació amb recursos propis municipals.
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Continuïtat dels programes de Formació-Ocupació destinats a col·lectius
amb dificultats d'inserció laboral: joves, dones, majors de 45 anys i
recuperat novament el programa per a persones perceptores del RMI.
Conveni Rossinyol: experiència pilot amb el suport de la Diputació de
Barcelona que implica a alumnes de la UPC que tutoritzen alumnes de
primària i secundària dels centres escolars de Sant Adrià amb dificultats
socials i d'aprenentatge i que comporta una beca pels participants tant pels
universitaris com pels alumnes de primària i secundària.
Consolidació del programa de Medi Obert a la Mina impulsat per la Taula de
Joventut i focalitzant el següent pas en la posada en marxa d'una estructura
d'Escola d'oportunitats.
Coordinació en les actuacions en relació a les polítiques actives d'ocupació a
nivell supramunicipal amb Generalitat, Diputació i especialment l'AMB. Sant
Adrià en col·laboració amb l'AMB és dels pocs municipis que aposten
simultàniament per tres línies de programes que afronten la desocupació: el
programa de suport a la contractació, el programa de suport a
l'autoocupació i els Plans d'ocupació.
En els darrers dos anys s'han contractat 146 persones a les que caldria
sumar 24 més un cop finalitzat el procés de selecció i que començaran a
treballar a partir del 15 de setembre. Amb els plans d'ocupació s'han
explorat noves experiències d'ocupació i qualificació com: el Pla d'ocupació
de Monoparentals (dones amb càrregues familiars). Al setembre comença
un pla d'ocupació destinat a treballar per la millora dels espais dels polígons
industrials a través de petits arranjaments i manteniment. I, mitjançant un
pla d'ocupació, l'elaboració d'un cens de gent gran que viu sola per poder
elaborar un programa comunitari que ajudi a aquestes persones a millorar la
seva interacció amb el barri i amb la ciutat.
Consolidació de la feina d'abast territorial respecte a l'emprenedoria i la
creació d'una incubadora d'idees.
Especial atenció al col·lectiu major de 45 anys i amb aturats de llarga
durada amb el programa d'empoderament que ajuda en la vessant de la
motivació personal per afrontar de manera intensiva la recerca de feina.
Es preveu realitzar un conveni que faciliti l'accés dels universitaris de la UPC
del Campus Diagonal-Besòs, al Servei d'Informació i Orientació Laboral
municipal per tal que puguin inscriure's en la borsa de feina.
Adhesió a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Sostenible, per tal
d'impulsar l'economia col·laborativa.
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En l’àmbit del desenvolupament econòmic i per afrontar els reptes de futura
a la ciutat, l’Ajuntament de Sant Adrià ha liderat la presentació d'un
projecte per obtenir fons europeus (PECT) conjuntament amb l'Ajuntament
de Badalona, el Consorci del Besòs, la UPC i la Fundació B-TEC. Aquests
Fons Europeus permetrien, entre d’altres coses, posar en marxa diferents
projectes al municipi en relació amb l'eficiència energètica i mediambiental i
el projecte d'una escola d'oportunitats destinada a joves que no han assolit
els estudis bàsics però que necessiten de noves oportunitats de futur.
En els darrers dos anys s'ha fet una aposta clara per anar en la línia
d'estabilitzar la plantilla municipal i s'han fet un total de 28 convocatòries
d'oferta pública, ofertant un total de 53 places. L’Ajuntament ha augmentat
la dotació d’efectius de la policia local amb la incorporació de 8 nous agents
(2016) i tres agents més es troben en procés de nova incorporació.
En l’àmbit de formació i inserció sociolaboral, el Consorci del barri de la Mina
ofereix els següents programes: Serveis d’informació i orientació laboral,
Club de feina, Itinerari d’inserció per dones, Joves aprenents; Apropa’t a la
feina; Programa ocupacional “accés” per a persones amb malaltia mental i
Programa ocupacional “Situa’t” per a persones amb problemes de
drogodependència.
Al 2015 van estar ateses i informades 1.165 persones, de les quals 950 han
seguit itineraris individuals d’inserció S’han inserit 311 persones (que han
generat 386 contractes) el 33% dels 950 participants han obtingut algun
tipus de contracte. Inserció formativa: 132 persones i pràctiques en
empreses: 82 convenis de pràctiques, participant dones i joves, que han
representat el 9% dels participants en 21 empreses. Els perfils eren
dependent/a, reposador, cambrer/a hotel, operari/a manteniment bicing i
neteja especialitzada. Les empreses col·laboradores que té el Consorci són
11 noves empreses el 2015 amb un total de 129 empreses amb conveni
amb el Consorci.
Al 2016 les persones ateses i informades han estat 1.246, de les quals 881
han seguit itineraris individuals d’inserció. 309 persones s’han inserit
laboralment que representa el 35% dels 881 participants en els itineraris.
Inserció formativa: 142 persones i pràctiques en empreses: 19 convenis de
pràctiques, participant dones i joves, que han representat el 2% dels
participants en 6 empreses.
També cal destacar altres programes del Consorci de la Mina: Conciliació
vida familiar i laboral; Desenvolupament econòmic local: Dinamització
comercial; Participació i desenvolupament comunitari: suport educatiu per la
Comunitat Gitana; Millora de la convivència i el civisme: suport i
assessorament a les juntes d’escala i mediació de conflictes comunitaris,
intervenció integral en el bloc del carrer Venus; Suport Social i educatiu:
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Dinamització juvenil “espai jove”, projecte de segones oportunitats juvenils
(iniciat el 2017) i Espai públic i civisme: Formació comunitària de Brigada de
manteniment.
El suport a l’educació per garantir la igualtat d’oportunitats amb l’augment
de les partides per comprar llibres i material escolar, per activitats
pedagògiques i reforç escolar.
El Programa Escola Municipal
diversificació de temes.

de

Famílies:

ampliació

d’activitats

i

Continua l’esforç pressupostari per manteniment de l’Escola Bressol i
l’Escola Municipal de Música.
Increment del pressupost destinat a neteja a les escoles.
Impuls i creació amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat d’un
grup de treball conjunt per a la millora dels serveis educatius a Sant Adrià.
S’ha assolit la creació d’un espai tècnic conjunt amb els Serveis Territorials
de la Generalitat per treballar i revisar la planificació escolar.
Pressió al Departament d’Ensenyament per abordar i resoldre l’absentisme
escolar.
Treball conjunt amb el Departament per definir i programar més cicles
formatius de diversos àmbits.
Acollida matinal a l’Institut Escola Sant Adrià.
Creació amb el Departament d’Ensenyament de l’Institut Escola Sant Adrià
a partir del CEIP Mediterrània i l’Institut Fòrum.
Contractació en conveni amb el Departament d’Ensenyament d’un promotor
escolar per al treball de l’absentisme a l’institut escola Sant Adrià.
Contractació del servei de suport d’un educador social per a intervenció en
secundària: convivència escolar.
Disseny i inici del programa Escola d’Oportunitats.
Reorganització de l’OME amb una dedicació tècnica específica amb reforç
administratiu.
Digitalització de la guia d’activitats, reconversió en Programa d’Activitats de
Suport al Currículum.
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Andreu Marín (PP) interromp l’alcalde i li diu que porta 20 minuts parlant i li
pregunta si la seva intenció és allargar el tema per evitar la moció de
reprovació.
L’alcalde li contesta que van demanar un informe de gestió i és el que està
fent. Que volen demostrar tot el que s’està fent. Que quan els regidors de
l’oposició tenen la paraula no els posa límit de temps.
Andreu Marín (PP) diu que en el Ple d’ordenances no el va deixar parlar més
de tretze minuts.
L’alcalde li diu que primer acabarà de llegir l’informe.
Realització del Servei de Continuïtat educativa per estiu a l’Escola Garbí
(escola bressol)Especificació d’espais tècnics per al treball al Pla Educatiu
del Barri Mina
Creació de l’espai de xarxes d’educació (Facebook).
Ampliació de l’horari en contracte de neteges d’escoles.
Especialització de personal de Brigada per al seguiment i realització de
manteniment edificis escolars en coordinació tècnica amb el Servei
d’Educació.
Realització d’activitats extraescolars en suport a l’aprenentatge (programa
d’èxit escolar).
Instauració de la Cantata Escolar.
Suport a les activitats escolars (carnaval, graduacions, festes de fi de curs).
Programa de beques i suport a l’escolarització (ajuts materials escolars,
etc.).
Participació a la Taula de Joventut.
Implementació d’un pressupost participatiu per a Educació.
Desenvolupament i desplegament del projecte educatiu de l’escola JM
Céspedes.
Hem instaurat en aquest mandat una mesa d’inclusió que és un espai de
reflexió i treball conjunt entre administració i agents socials amb l'objectiu
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final de sumar esforços per millorar la resposta a la ciutadania en risc
d'exclusió social.
Quant a Planejament urbanístic: aprovació definitiva del Pla especial al
centre comercial dels carrers de la Platja-Torrassa-Ramon Viñas- Av. Eduard
Maristany, per implantar nous usos; aprovació definitiva del Pla de Millora
Urbana pel Fusion for Energy; aprovació definitiva del Pla especial al front
del polígon Monsolís per implantar nous usos comercial i d'oficines;
aprovació definitiva de la Modificació del PGM a Via Trajana, 4a fase; treballs
pels PDU metropolità; treballs per la modificació del PGM del Front Litoral;
treballs pel PDU de les 3 Xemeneies; treballs per l’ARE de la fàbrica de
cartró i treballs per PMU en l’antiga Schott Ibérica; execució de tres edificis
del Campus Universitari; execució i llicència nou CAP de la Mina; llicència de
tres edificis d’habitatges del barri de la Catalana; projecte de la nova escola
de Via Trajana; enderroc de la nau industrial ocupada del camí de la
Verneda; desmantellament i enderroc de les instal·lacions d’ENDESA, en les
3 Xemeneies; estudi de residència universitària al Campus Diagonal-Besòs;
promoció del Port Fòrum, amb llicència al Cafè del Mar i a Scapes Rooms;
rehabilitació de l’Escola Pompeu Fabra; estudis per a la implantació d’un
hotel davant del Port Fòrum; estudis per a la implantació d’edificis
d’habitatges i d’hotel en el barri de la Mina; execució de la rehabilitació
Casal de la Dona, 1a i 2a fase; execució de la rehabilitació de Can Rigalt, 1a
fase; execució de la rehabilitació del pavelló Marina-Besòs, 1a fase;
execució de les noves tanques de la pista esportiva del carrer Olímpic;
execució del Mercat Municipal, instal·lació de les concessions dels
paradistes; nova coberta pels mòduls de la gent gran al Besòs; creació de
l’Aula d’Educació Ambiental.
Quant a Espai Públic: projecte d’urbanització del carrer Josep Royo,
Rambleta, carrer Maragall i carrer Barcelona; projecte de la nova façana de
la deixalleria municipal; projecte d’urbanització del carrer Pereda; projecte
de la xarxa ciclable en el carrer Carmen Amaya; projecte per l’excés de
l’esgotament de l’aigua freàtica al riu; finalització de l’execució de les obres
d’urbanització del carrer Girona; execució del clavegueram del carrer Mare
de Déu del Carme entre el carrer Lleida i Girona; execució de
l’enjardinament del MhiC; execució de la urbanització del carrer Lleida i inici
de les obres del carrer Tarragona; execució de l’espina del Campus
Universitari i enjardinament provisional de l’edifici B; execució de la 2a fase
d’obres del carrer Onze de Setembre; recuperació del carrer Santa Caterina;
inici de l’execució de la urbanització del carrer Bogatell; 3a fase de les obres
d’urbanització de la Catalana i el nou pont sobre el tren per connectar amb
la platja i el Campus; execució de les obres d’urbanització de la plaça de
Salvador Dalí (entre els nous blocs de la Catalana); reparació d’urgència del
col·lector de Llevant; nous jocs infantils al Parc del Besòs; millora dels
accessos al riu amb el carril bici; execució del carril bici al Campus
Universitari, biciparc; creació del Parc d’esculls; millora de l’enllumenat
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públic; millora dels camins en el parc de la Pau, amb nova urbanització i
actuacions amb ADIF per a la construcció d’un mur que impedeixi que s’hi
aboquin deixalles
Pel que fa a la Gestió: declaració de BCIL de les 3 Xemeneies i de la sala de
turbines; suspensió de llicències per a pisos turístics; projecte de
peatonalització del centre del municipi; aprovació del Pla d’accessibilitat;
elaboració del Pla de Mobilitat Urbana, Pla de gestió integral del riu Besòs;
manteniment de les rondes i ampliació en la rotonda d’Eduard Maristany;
treballs per la titularitat de la N-II i implantació de carril bici i nous
contractes dels serveis públics, com neteja viària, recollida d’escombraries i
voluminosos, neteja d’edificis, manteniment de l’enllumenat i de la via
pública.
Josefa López (regidora no adscrita) interromp l’alcalde i li diu que creu que
és un bon moment per explicar tot l’expedient del crematori.
L’alcalde continua:
Contractes de subministrament de serveis: aigua, llum, gas i
telecomunicacions; llicència, comunicacions i declaracions responsables, i
programa de control d’activitats; llicències extraordinaris per a tres edicions
del Barcelona Beach Festival, dos del Primavera Sound, dos de Love Land;
estudis pel desenvolupament d’activitats extraordinàries; renovació anual
del pla d’usos de platges i nous Pla d’usos; gestió per a la reducció de la
contaminació mitjançant accions coordinades amb l’AMB; regulacions amb
ordenances i reglaments, com els del club cannàbics, de gossos perillosos,
de la venda no sedentària i del mercat d’abastaments; subvencions amb la
Diputació, subvencions amb la Generalitat per al Pla de Barris, ICAEN,
PECT, FEDER i ve amb l’AMB.
Quant al Consorci del Besòs, hi ha tres fulls però que no els llegeix.
Hem fet un Pla de gestió Integral del riu Besòs, hem participat en la creació
del Parc d'Esculls; en l’elaboració del mapa estratègic de soroll amb
l'aglomeració de Barcelona.
Pel que fa a l’educació ambiental: Programa escolar “Estimo la Terra” 1.500
alumnes cada curs: Jugateca ambiental, amb 1.100 participants l’any;l’Aula
Ambiental al Parc del Litoral; els cicles d'activitats a parcs; instal·lació de
caixes niu per ratpenats; instal·lació de nius de falciot a Can Rigalt; Fira del
Medi Ambient; activitats durant la Setmana Europea de la ; contracte de
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manteniment de enjardinades i avaluació del risc; podes, plantacions i
gestió integral de plagues; façana verda a la Deixalleria Municipal.
Quant a la Protecció de la Salut: control de les activitats de distribució i
venda d'aliments en establiments; auditoria dels procediments de Seguretat
Alimentària; control de plagues urbanes; prevenció i control de la
legionel·losi; cens d'animals domèstics; llicències de gossos; Ordenança
reguladora de la tinença d'animals; Jornada de l'adopció; control de les
zoonosis; programa d'hàbits de vida saludable com Cuina sense pares a Al
Mercat Municipal amb 110 alumnes; cicle de Xerrades amb la Fundació
Hospital Esperit Sant i Fira de la Salut.
Pel que fa al Comerç: promoció i seguiment del X aniversari de la Fira de
Comerç; coordinació i seguiment de l' elaboració de l’App per dinamitzar el
comerç local; suport als comerciants i ajuda a la creació de la nova
Associació de comerciants; suport a una fira d'exposició de tapes dels
restaurants del municipi; seguiment i coordinació de la Fira d'Artesans;
liderar i coordinar la iniciativa municipal de tres edicions RUTA tapa; cens de
comerços coordinat amb Policia Local del districte 1 i 2.
Com a Promoció de ciutat : participació com a ciutat a 2 edicions del saló de
turisme de Barcelona B-Travel; engegar i preparar juntament amb Esports,
Cultura i Comunicació continguts d'una pàgina web de turisme; promocionar
activitats al Port Fòrum; suport a la iniciativa del Port de la participació
anual "Marina Day" i suport a projectes nous que portessin dinamització a la
ciutat.
Pel que fa al Mercat d’Encants: ordenar els paradistes que tenien uns
impagaments alts i estar al damunt per no augmentar el deute; fer el
seguiment dels seus pagaments; reunions de coordinació per ordenar i
millorar el mercat setmanal i exigir i fer el seguiment que els paradistes
exposin seu carnet anual.
Quant al Servei de Mediació, Consum i Civisme, en el període 2016 i fins a
juny 2017 s’han realitzat 139 mediacions comunitàries i s’han tramitat 811
reclamacions de consum. En intermediació hipotecària hi ha hagut 63 casos
gestionats, 28 desnonaments suspesos per intermediació i 0 desnonaments.
Hem desplegat de l’Ordenança de Bon Veïnatge i Bon Ús de l’Espai Públic,
reforçada per una campanya de comunicació amb el repartiment de díptics,
la feina de difusió de 4 agents cívics durant 8 mesos. Campanya de gossos,
conjuntament amb la Policia Local i agents cívics. Els projectes que estan en
marxa són: Policia mediadora, estem treballant en un protocol de
col·laboració entre el servei de mediació i la policia local per tal de esdevenir
referents municipals en aquest tipus de col·laboració, i Gestió del bon
veïnatge al barri de la Mina, concurs el contracte per la gestió del civisme i
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el bon veïnatge al barri de la Mina, contracte que ha estat guanyat per
l’entitat FAGIC, l’objectiu del qual és la difusió de les campanyes de civisme,
la detecció i correcció de les conductes incíviques i vetllar pel compliment de
les ordenances municipals.
Pel que fa a la Policia Local, garant de la convivència i la seguretat
Com ja hem comentat, l’Ajuntament hem comprat 8 motos, tenim càmeres
personals per defensa, les armilles i hem augmentat en 8 la plantilla i tres
agents més es troben en procés de nova incorporació. Hem posat en marxa
la Policia de proximitat que és un servei a torn partit.
A Solidaritat hem seguit durant aquesta legislatura els objectius marcats en
el seu moment juntament amb el Consell Municipal de Cooperació i
Solidaritat de Sant Adrià de Besòs, com la sensibilització, difusió i donar a
conèixer les desigualtats que hi han entre els països del Nord i del Sud. Com
es porta fent durant uns anys, s'han organitzat les Jornades Solidàries, amb
el tema sobre les persones refugiades i la Festa del Comerç Just. A mitjans
de l'any 2015 es va donar a conèixer la crisi de les persones refugiades.
L'Ajuntament a través de la Regidoria de Solidaritat de seguida es va fer
ressò d'aquesta crida que ens feien des de diferents organitzacions. Com a
novetat, es van aprovar mocions a favor de les persones refugiades i de
l'acolliment d'aquestes. També un cop al mes es convocava als ciutadans i
ciutadanes a participar de la concentració a favor de les persones
refugiades. L'any 2016 ha estat l'any dedicat a les persones refugiades. Vam
tenir una família siriana de cinc membres durant uns mesos en un pis del
barri del Besòs, als que es va donar facilitats d'empadronament,
escolarització i altres formacions i activitats al municipi. En aquests
moments aquesta família no hi és, però al mateix pis hi ha una família
equatoriana de tres membres. S'ha donat un nou impuls al projecte del Cafè
Sant Adrià, tenint ara mateix dos punts de venda més i s'ha estat, com a
novetat també, durant tots els divendres del mes de maig del 2017 al
mercat municipal, donant difusió del que és el Comerç Just i del Cafè Sant
Adrià. Aquest any 2017 ha estat molt important la col·laboració amb el
MhiC, fent algunes activitats conjuntes com és l’exposició sobre Els Murs de
la vergonya. També es fan activitats amb la Biblioteca Sant Adrià, com
activitat important una exposició sobre persones refugiades a l'Institut
Manuel Vázquez Montalbán. Pel que fa a projectes, s'ha seguit amb les
subvencions a projectes de cooperació de les entitats locals de Sant Adrià,
però s'ha tingut una partida per projectes d'emergència a part de la
específica del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
A Cultura hem instaurat el Programa Rutes Culturals. Creació, posada en
marxa i funcionament de la Comissió de Patrimoni. Reestructuració i
adequació tècnica de l’espai escènic (sala d’actes) del Casal de Cultura.
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Programa de residència cultural per a artistes (cessió d’espai d’assaig i
creació a canvi d’actuacions). Programa “Bosc de Columnes”, que és el
repintat artístic de l’espai de columnes de sota de l’autopista. Convenis de
col·laboració amb els espais d’activitats de l’Ateneu Adrianenc i espai
parroquial de Sant Adrià Nord. Assessorament i col·laboració amb les
comissions ciutadanes de festes dels carrers de Sant Joan Baptista per a al
realització de les festes de Sant Joan. Implementació del Programa
Refugiart, ús del Refugi Antiaeri com a espai d’activitats. Adhesió al
programa “Nit dels museus”. Campanya de teatre amb consell de Solidaritat
“Teatrea”. Promoció i realització d’intervencions artístiques als espais
ciutadans. Seguiment i participació a la Taula de Cultura del barri de Via
Trajana. Suport a les Festes de Barri. Inclusió dels conjunts musicals de
l’Escola Municipal de Musica a la Festa Major. Suport i impuls a la creació de
la Colla Castellera local. Impuls de la creació d’un espai de coordinació per a
les entitats de cultura i tradició catalana i suport a l’activitat “Adrifolk”.
Adhesió al Cicle de Cinema. Creació de l’Aula d’Art, espai de formació en
arts plàstiques (pintura, escultura, manualitats, etc). Creació del Twitter i
Facebook de cultura i als espais culturals (ccBesòs).
A Infància i Joventut participació al Programa de creació artística Cabal
Musical.Ampliació de l’horari del centre Polidor a dissabtes tarda. Programa
de tutoratge per a grups musicals “Coatching musical”. Creació del festival
de músics locals Polisons. Creació i implementació del programa d’oci juvenil
alternatiu. Instauració de les jornades d’activitats juvenils “Akihabara” i
“Hanami”. Programa de suport i formació per a delegats als centres de
secundària. Impuls del programa “Aprenc a participar” per a alumnat de
secundària. Instauració, amb altres serveis municipals, de l’eina de
coordinació transversal “Taula de joventut”. Iniciació del programa de
Garantia social per a Joves, amb la dedicació d’una tècnica específica des
del Consell Comarcal. Creació de els assessories de treball i de programes
europeus. Suport i col·laboració amb les entitats socials educatives i juvenils
per la programa Casals d’Estiu. Realització d’un programa específic
d’activitats juvenils per a la festa major en col·laboració amb entitats
juvenils a l’entorn del centre Polidor. Continuació del programa “Aula
d’estudi” que es realitza des de fa 15 anys. Creació d’espais a les xarxes per
al contacte i comunicació amb joves: web Sabjove, Facebook i Instagram.
Esports és un del temes importants d’aquest mandat, on la gestió de les
instal·lacions ha estat un dels seus problemes i dificultats a superar. Tenen
el Programa escoles d’iniciació esportiva: total 60 nens/es. Activitat física
per a la gent gran : 258 participants. Natació terapèutica: 260. Vela 300
escolars participants. Pla d'activitat física esport i salut. Es porten a terme
diverses campanyes de manera gratuïta per augmentar el nivell d'activitat
física de la població. Campanyes d’estiu: Campus d'estiu al CEM Besòs, 225
nens. Campanya Estiu Fantàstic, s'organitza a la Zona Esportiva Mina i el
Poliesportiu Ricart el mes d'agost fins al 10 de setembre amb 300
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participants, dels quals 100 nens tenen beca de menjar. Campus de
Tecnificació de Bàsquet al Poliesportiu Ricart. Campus de Tecnificació de
Rugby i de Futbol Sala, col·laboració tècnica i suport. Programa de préstec
de material esportiu. Consell Esportiu Barcelonès Nord que donen suport a
l'esport escolar. Conveni amb la UPC per a l’organització d'activitats al
Pavelló de la Mina. Hem fet el Pla Director de l’Esport, en que hi he
participat. Hem creat el Centre de Tecnificació de Gimnàstica i Lluita.
Pel que fa a instal.lacions esportives estem en procés de recuperar la gestió
del Poliesportiu de Marina Besòs. Aquesta setmana s’ha obert l’oferta
econòmica de la gestió del personal i aviat es podrà adjudicar i esperem que
ja pugui començar al setembre. Les obres realitzades, per un import de
192.305,55€(IVA exclòs) i 232.689,72€(IVA inclòs), han estat instal·lació
d'equip de deshumectació, auditoria de la instal·lació elèctrica i reforma i
ampliació de la instal·lació de protecció contra incendis.
Avui mateix s'ha rebut l'informe amb el projecte de reforma realitzat per
l'AMB del poliesportiu Ricart i el poliesportiu Besòs ha sortit de la crisi en
què estava i té un desenvolupament normal. Que també han fet actuacions
a totes les intal.lacions esportives, tant a la Zona Esportiva Mina, com als
camps de futbol del Besòs, al poliesportiu del Besòs i el camp de futbol Ruiz
Casado. Hem fet un munt d’esdeveniments esportius. Tenim 47 entitats
esportives i gairebé 1.673 esportistes que fan waterpolo, futbol sala, futbol,
bàsquet, karate, hoquei, volei, natació, tennis, escacs, korbfball, handbol,
ciclisme, petanques, billar, submarinisme, lluita, gimnàstica i aeròbics.
Des del Servei d’Esports s’organitza formació per a entitats, per a
esportistes, entrenadors i membres de juntes. Cercles comparatius
Diputació de Barcelona.

Un cop ha llegit tot l’informe, l’alcalde diu:
- Que això és tot el que l’Ajuntament realitza.
-

Que el futur de Sant Adrià és lligar el coneixement i la investigació amb
la formació i l’ocupació on hi ha els polígons industrials.

-

Que fins ara, amb tota la crisi que hi ha hagut, el que han fet ha estat
resistir i protegir les persones més desfavorides, però que a partir
d’aquests moments la UPC, les Tres Xemeneies, i si ve Berska seran els
eixos de millora del futur de Sant Adrià.
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Que, pel que fa al tanatori, hi ha un informe a favor i un en contra, que
en aquestes moments hi ha un període d’al.legacions i que no es pot dir
res més, per ara.

Josefa López (regidora no adscrita) diu:
-

Que és molt difícil fer un resum i que feina sí que en fan, però que, a
vegades, els ciutadans poden tenir la sensació que l’administració és
molt lenta i que la situació no és tan immediata com el ciutadà voldria, i
que li agradaria que fos més ràpida del que és.

Xavier Soley
-

Que tot això que ha dit no és el pla de legislatura que li van demanar.

-

Que també ell ho sabria això de demanar informació a tots els tècnics de
l'Ajuntament de tot allò que estan fent i després allargar el discurs.

-

Que si amb això vol convèncer l'oposició, ell no acaba de veure a on és el
pla.

-

Que potser el que sí que s'ha d'aplaudir és la feina que fa l'administració,
però que l'impuls polític que és el que hauria d'haver-hi quan es parla
d'un pla o projecte, aquí no es veu enlloc.

-

Que amb això es veu que hi ha funcionaris que treballen molt, però que
el que no es veu és feina política i un projecte de ciutat.

-

Que es pregunta on és l'impuls polític que necessita aquest Ajuntament,
ja que la burocràcia funciona sola i que l'alcalde s'ha equivocat
d'enfocament.

Andreu Marín (PP) manifiesta:
-

Que ha estado hablando cuarenta y tres minutos y treinta y cuatro
segundos.

-

Que les pude leer el listín de la Telefónica, pero que su problema se se
puede resumir en dos palabras: confianza y credibilidad.

-

Que ha empezado hablando de tasas y bonificaciones y le recuerda que
el PP le presentó una ampliación del 50 % en viviendas de protección
oficial y que el equipo de gobierno decidió no incluir esta propuesta en
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las tasas y que después se les llena la boca hablando de vivienda de
protección oficial.
-

Que también propusieron bajar el impuesto de vehículos especiales para
mayores de 65 años y menores de 30, y que tampoco fue incluida. Que
se propuso ampliar la bonificación al 70% en la transmisión de inmuebles
a parejas y tampoco se incluyó. Y que si quiere vuelve a traerle sus
alegaciones.

-

Que se ha pasado de puntillas por un asunto que siempre comenta Pedro
Rivero y que es el superávit de 5 o 6 millones de euros de la
administración que aún no se sabe cómo se ha calculado ni de dónde ha
salido.

-

Que tampoco se ha hecho mención del disparatado gasto en personal
que se tiene en el Ayuntamiento. Que en cada ejercicio aumenta y
aumenta, teniendo un gasto de 15 millones de euros sobre un total de
34 millones, lo que significa que casi un 50 % de lo que se ingresa va a
personal.

-

Que también se ha pasado de puntillas por el tema de la pobreza
energética, y que por ello le ha hecho llegar a Filomena Cañete una
instancia en la que solicita saber qué importe ha destinado AMB a este
Ayuntamiento para la pobreza energética y cuánto se ha gastado, ya que
le consta que no se ha usado todo el importe recibido.

Antoni Vélez (ERC) manifesta:
-

Que és una falta de respecte el que ha fet l’alcalde, perquè un informe
de gestió no es basa a elaborar i crear, sinó que en què s’ha fet i com
s’ha fet. Que si el concepte de transparència és aquest, ho respecta,
però que està molt lluny dels estàndards que haurien de tenir a la
política actual.

-

Que s’hauria de ser rigorós i no parlar de coses que no existeixen, com
la pàgina web de turisme; l’aplicació de turisme; la remodelació de la
Rambleta: parlar de la recollida de la brossa com un èxit; que no hi ha
hagut cap aportació d’altres administracions a Pla de Besòs, quan aquest
mateix dimecres a comissió informativa s’ha dit que si que n’hi havia
hagut; parlar que l’edifici Venus no s’ha enderrocat perquè la Generalitat
no ho ha volgut, quan el 28 de gener del 2016 l’alcalde va dir que el bloc
de Venus no anirà a terra i que volien canviar el pla de reforma de la
Mina, etc.
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-

Que l’alcalde ha dit moltes més coses, però que demana que si es fa un
informe de gestió es sigui rigorós amb la informació que es dona.

-

Que ja saben que el tarannà d’aquest govern és que s’estan fent les
coses o que estan fetes, però que tots saben que les aplicacions de les
mocions deixen força que desitjar i que moltes de les idees que s’estan
fent mai s’acaben d’executar.

Rubèn Arenas
-

Que confonen la quantitat de feina que fan els funcionaris d’aquest
Ajuntament amb la qualitat i la quantitat de feina que hauria de fer
aquest equip de govern, per tant, queda patent que no hi ha projecte
polític.

-

Que vol agrair a la resta de partits que els hagin donat suport en la seva
proposta de forçar un ple extraordinari, que sempre han pensat que les
explicacions cal donar-les a la ciutadania i que el ple és l’espai ideal per
fer-ho davant de situacions greus com la que estan vivint en aquest
Ajuntament.

-

Que no negarà que el primer impuls que els va motivar a forçar aquest
ple extraordinari va ser la necessitat que la ciutadania rebés informació
directa de l’alcalde sobre la seva situació processar i quin futur li espera i
també que aclarís en quina situació queda el regidor JuanCarlos Ramos,
després de la gran confusió que es va produir en el darrer ple ordinari,
on la gent va marxar sabent que el regidor havia presentat la seva
renúncia, però no sabia quina part se li havia acceptat i quina no.

-

Que, per això, van decidir incloure aquest punt perquè des de fa temps
que denuncien la manca de projecte polític del partit del govern i de
l’equip de govern.

-

Que el PSC fa tems que havia entrat en coma, però que ara agonitza i ha
portat aquest Ajuntament a la paràlisi.

-

Que les urnes els van fer passar d’11 a 6 regidors i ara 2 es troben
investigats i que l’alcalde n’és un.

-

Que el projecte de ciutat està extremadament debilitat i els ciutadans
són els principals damnificats de la manca de capacitat del govern per
redreçar el rumb i governar la ciutat, se n’han sortit en les votacions,
però cada vegada li resultat més difícil sobreviure.

-

Que ERC, com a oposició, ha arribat el més lluny que han pogut.
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-

Que, en aquests dos anys, la ciutat s’ha embrutit; ha patit diverses crisis
al barri de la Mina, l’última i més greu amb ocupacions massives que
dificulten el futur de l’edifici Venus i de les famílies que hi malviuen; que
han vist l’augment de toxicòmans al mig del centre de la ciutat,
l’augment de robatoris a les botigues. Que mai abans no s’havia vist un
Sant Adrià tan brut, tan abandonat i tan depauperat.

-

Que per als qui estimen Sant Adrià els costa reconèixer-la i que la ciutat
del futur, la que volen per als adrianencs i adrianenques que vindran està
molt lluny del que és ara.

-

Que, en aquests dos anys, han pogut comprovat la poca traça o poca
voluntat d’afinar en els detalls.

-

Que han passat de ser una ciutat amb quatre equipaments esportius a
una ciutat amb un equipament i mig.

-

Que el CEM Besòs aguanta, però també penja d’un fil.

-

Que han vist morir el poliesportiu Marina-Besòs i com es matava
qualsevol esperança de reobrir la totalitat d’equipaments del Ricart.

-

Que al Mercat Municipal, dues crisis més, una per la concessió de
parades i el seu concurs, i després el Reglament.

-

Que des que van entrar a l’Ajuntament el 2015 senten parlar del
contracte de neteja i no serà fins dilluns que es posarà a votació la seva
aprovació.

-

Que el mite del cavall d’Àtila diu que per on trepitjava no tornava a
créixer l’herba i que pensen que per allà on passa aquest equip de
govern és sinònim de fracàs o de crisi.

-

Que podrien fer una llarga llista de despropòsits. el futur de l’edifici
Venus més enlaire que mai, l’augment de la venda de drogues, manca
d’efectius i organització de la Policia Local, manca de de projecte cultural
de ciutat, incapacitat de dinamitzar els polígons industrials, una política
de promoció econòmica millorable, manca de transparència i d’obertura
cap a la ciutadania, manca de sensibilitat i de polítiques actives
animalistes, un calaix ple de mocions per executar, un crematori que no
vol ningú i que sembla que no es pot fer, etc.

-

Que sempre que han necessitat l’ajut de l’oposició l’han tingut, com a
mínim, ells sempre han estat fent oposició constructiva, no són
obstruccionistes i no amaguen la bona relació personal que tenen.
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-

Que, políticament, també d’altres administracions han estat donant
suport a l’acció municipal, que potser ha mancat lideratge, valentia o
força, però que la situació del govern municipal i d’aquest Ajuntament és
insostenible i que cal fer-ne net.

-

Que els ciutadans tenen la sensació que qualsevol cosa que no pertanyi
al dia a dia i que no es faci per pura inèrcia es converteix en un problema
insalvable per a aquest equip de govern i hi ha la sensació de desgovern.

-

Que els reptes són majúsculs i els calen regidors compromesos i
autènticament centrats a resoldre aquests reptes de futur que planteja la
ciutat de Sant Adrià, però sobretot cal que aquests regidors tinguin clar
cap on caminen, quin és el destí, i que l’equip de govern, ara mateix,
camina en cercle, per no dir que va cap enrere.

-

Que mentre tinguin la majoria d’aquest ple tenen el deure moral de ferho i els ciutadans la necessitat imperiosa d’un govern i una oposició que
deixin de parlar de jutges, judicis i d’altres termes jurídics i que parlin
d’allò que preocupa la la gent i dels reptes que planteja la societat i el
país on viuen.

-

Que cada minut que dediquen a parlar de la presumpta corrupció és un
minut que no parlen de resoldre els problemes de la ciutat.

-

Que l’equip de govern ha d’explicar quin és el seu full de ruta per als
propers dos anys, amb qui compta per dur-lo a terme i quines persones
hi estaran al capdavant, quina serà la prioritat o prioritats i com es
pensen realitzar. Que ja no valen excuses ni plans d’inversions locals que
serveixen perquè alguns aprovin el pressupost per després enviar-lo al
calaix de les mocions aprovades i que no s’executen mai.

-

Que si necessiten ajuda, aquí els tenen com sempre, però que no
converteixin aquest Ajuntament en allò de "qui dia passa legislatura
empeny."

Isabel Marcuello (MES) manifesta:
-

Que l’alcalde que ha desaprofitat una molt bona oportunitat per explicar
el pla d’actuació i què vol l’equip de govern per a la ciutat.

-

Que en el ple de juny de 2016 es va aprovar, per majoria i amb dues
abstencions del PP, una moció impulsada per MES on s'acordava que en
un període de 6 mesos l'equip de govern presentaria als grups
municipals i als ciutadans el pla d'actuació municipal.
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-

Que ha fet falta un ple extraordinari perquè l'equip de govern presenti un
esborrany d'alguna cosa que, com a molt tard, a principis de març ja
s'hauria d'haver tingut damunt de la taula, però que ha explicat què
està fent l'administració i on hi falta el to polític.

-

Que les mocions són l'únic espai que tenen els grups municipals per
forçar el govern a fer certes coses, que durant aquests anys s'han
aprovat moltíssimes mocions que no s'han complert o que ni tan sols
s'han iniciat, unes altres que s'han oblidat i d’altres que s'han iniciat
solament amb bona voluntat.

-

Que alguna d’aquestes actuacions són: no es disposa del nou reglament
orgànic municipal; no s'han reunit per tractar el pla inversions amb
càrrec a pressupost 2017 i queda poc més de 4 mesos per finalitzar
l'any; els polígons industrials, l'actuació a la Rambleta, els poliesportius
municipals i moltes altres actuacions acordades amb algun regidor i que
el seu grup als plens de pressupostos o de taxes va votar a favor,
precisament perquè creien que allò que s'havia acordat anava a tirar
endavant; un estudi i/o reglamentació de pisos turístics: veure quants
n’hi ha perquè en tres barris s'estan incrementant considerablement
aquest tipus de pisos i aquesta situació s'ha d'estudiar; un pla d'usos
d'elements publicitaris, perquè al final els monopostes que aquestes
empreses publicitàries instal·len, creixeran com a bolets i no hi ha cap
pla que ho ordeni tot això; les convocatòries per concurrència
competitiva; els consells territorials, econòmics i socials; les audiències
públiques que no diu de fer-la cada tres mesos però sí una vegada a
l'any; l’ordenança de civisme i convivència que no s'aplica i que això és
un gran problema d'aquesta ciutat: que no s'apliqui l'ordenança; que en
més d'una ocasió ha dit que falten que es pengin els convenis que manté
aquest Ajuntament a la pàgina web, i que la transparència també és que
tots els regidors aquí asseguts posin les seves dades personals en
aquesta web; que no s'ha sentit dir gens, almenys per informar, sobre el
pla d'energia sostenible de Sant Adrià, que recollia quaranta accions, i
que apostava per una planificació d'actuacions en favor de les energies
renovables i que li agradaria saber quines accions s'han dut a terme i
com estan en aquest moment; que en matèria de polítiques d'estalvi i
eficiència energètica, voldria saber quant s'ha estalviat o quines accions
s'han dut a terme en aquesta legislatura; que, pel que fa a la lluita
contra els factors de risc quant a contaminació acústica, lumínica,
paisatgista, ambiental, atmosfèrica i els seus efectes sobre la salut.

-

Que, en resum, aquest govern no tira i el més trist és comprovar,
després de dos anys de legislatura, que no tirarà, que falta lideratge
polític, manca de credibilitat, falta compromís, manca de capacitat i falta
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de coratge. I que tot el que li falta a l’equip de govern ho acaben patint
els ciutadans de Sant Adrià.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:
-

Que després d’escoltar el balanç de gestió tenen la sensació que l’equip
de govern està superat.

-

Que ha llegit una llarga llista d’actuacions, les quals unes funcionen des
de fa temps, unes altres que s’han posat en marxa, d’altres són d’altres
administracions i a les quals l’ajuntament es suma i, i en altres casos són
els funcionaris que ho fan funcionar.

-

Que l’alcalde està superat precisament perquè li falta aquesta visió de
saber quins són els projectes que es necessiten iniciar abans d’acabar
aquesta legislatura i que és aquí on roman la responsabilitat política, en
el fet de reunir-se amb els tècnics, dir-los cap a on volen anar i que
després desenvolupin els projectes seguint aquestes directrius polítiques.

-

Que l’alcalde ja ha indicat que els eixos de l’estabilitat política sempre
han estat pensant en els més vulnerables: educació, serveis socials, etc.

-

Que està molt bé tenir un superàvit, però que encara no se sap quin serà
el seu destí.

-

Que el seu grup va fer un seguit de propostes per al pressupost 2017 i
que lamentablement encara no s’han reunit per a l’acord d’inversions.
Que ja sap que li diran que fins que el govern de l’Estat no ha aprovat els
pressupostos, no es pot saber en què es poden gastar els diners, però el
que sí que és pot fer és treballar en assumptes més importants: la
Rambleta, el Memorial del Camp de la Bota, etc., cosa que no s’ha fet,
segurament perquè estan superats pel dia a dia.

-

Que és important tenir una bona estabilitat econòmica, però que tenir
beneficis no és l’objectiu d’un ajuntament, sinó invertir en temes socials,
urbanístics i d’equipaments i que, per tant, no és dolent que
l’Ajuntament demani un crèdit per abordar-los.

-

Que el govern està desbordat i es reflecteix en exemples com les
reunions mantingudes amb veïns de la Catalana i de la Mina, on els veïns
van sortir amb la sensació que no s'havia donat resposta a cap de les
seves propostes que el seu grup municipal va traslladar a les comissions
informatives, com són la situació de l'arbrat a la Catalana o el que ha
passat amb la caseta i que el seu grup va donar suport al pressupost
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2017 amb intenció que es pogués comprar un local social pel barri de la
Catalana.
-

Que al barri de la Mina la reunió va quedar en res, ja que no hi ha hagut
cap resposta per part de l'equip de govern i, per tant, la sensació que
tenen els veïns organitzats i que tenen algunes propostes és que no
existeix una celeritat a la resposta o una taula de treball que les
desenvolupi. Que l'alcalde dirà que sí que s'ha donat resposta, però el
que necessita la gent és treballar conjuntament amb les associacions i
entitats que estan organitzades.

-

Que també han proposat per aquest pressupost una ampliació dels
projectes educatius de l'Escola de Música, perquè creuen que l'escola pot
donar per més i no ser només una escola de música per alguns alumnes
i que encara no han tingut cap proposta tècnica per abordar això.

-

Que l’educació ha estat un tema força treballat des de fa anys, però que
no es pot anar a un Consell Municipal d'Educació i que quan la gent
pregunti quina és la idea de l'Ajuntament no saber què dir, que això sí
que dona la sensació que estan desbordats.

-

Que les mocions necessiten una certa celeritat alhora de treballar sobre
els temes acordats i no haver de recordar constantment aquelles
mocions que estan al calaix.

-

Que els agradaria arribar a la Festa Major amb un protocol sobre
l'assetjament sexual.

-

Que s'aproven temes de gran calat que després es deixen aparcats i no
s'acaben de posar en marxa com pot ser el Pla de mobilitat que es va
aprovar i del que encara no s'ha fet cap acció concreta.

-

Que ara, amb les inversions, seria un bon moment per veure quines
coses són més urgents de fer, cosa que encara no s'ha debatut amb
l'equip de govern ni els han fet cap proposta. Que amb La Rambleta
tampoc ningú no els ha preguntat com es vol arreglar i que si en un futur
volen que aquestes qüestions siguin consensuades i que estaria bé poder
parlar-ne.

-

Que els polígons industrials són privats i que encara que està bé que
l'Ajuntament faci alguna inversió, com és territori privat els propietaris
haurien de fer una contribució especial. Que d'aquest tema es va parlar
fa dos anys i que ja no se n’ha tornat a parlar més i per molt que ara
l'alcalde hagi parlat dels polígons com a part dels eixos, encara no s'ha
presentat cap proposta ni se sap si seria viable o quan costaria.
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-

Que està clar que el dia a dia els ofega i que no són capaços de tenir una
mirada més endavant.

-

Que el contracte de neteja parla per si sol. Que fa molts mesos que
estan esperant i la ciutat s'ha anat embrutint, falten contenidors... però
hi ha altres qüestions que no només depenen del contracte de la neteja.
Que està clar que la ciutat ha retrocedit pel que fa a reciclatge, ja que no
se selecciona la brossa adequadament i els veïns han perdut aquesta
batalla. Que la proposta de l'Ajuntament hauria de ser recordar i
conscienciar la ciutadania en aquesta qüestió vital i fonamental.

-

Que, a l'apartat d'inversions el seu grup municipal pensa que no només
s'ha d'invertir en pedra, sinó que també s'hauria de proposar certes
inversions que millorin tot el que són les qüestions del consum i de les
energies renovables en els equipaments municipals i que això reflectiria
una consciència per part de l'Ajuntament en aquests temes, consciència
que les traslladaria a la ciutadania, a més de suposar un estalvi i una
millora mediambiental per a tothom.

-

Que la inclusió d'aquest punt al ple els sembla molt encertat i que espera
que al torn de paraula del PSC també s'afegeixin algunes de les
propostes que han fet.

-

Que hi ha alguns dels reptes que es podrien iniciar en aquests pròxims
dos anys de legislatura. Que no saben la fórmula per portar-les a terme,
però sí que saben que s'han d'abordar de manera urgent:
•

•
•

•
•

Via Pública: s’ha de tenir una ciutat endreçada i neta, amb una
mobilitat segura i adaptada a totes les persones amb mobilitat
reduïda.
És fonamental fer campanyes potents de civisme.
Que són conscients que s'estan fent passes per millorar el
funcionament de la Policia Local amb acords laborals, la incorporació
de nous agents i d'un nou cap de Policia Local que està transmetent
que sap el que fa i que, a més coneix la ciutat, i del qual s'intueix que
té un projecte, però que s'ha de fer un pas, i que no val la política del
regidor José Luís Martínez Cardoso de "lo que todos decidamos".
L'equip de govern ha de tenir un projecte de Policia Local
consensuada amb el seu cap i tenir clar quines accions es volen dur a
terme, perquè la policia és fonamental per aquesta ciutat i
actualment hi ha una sensació que falten coses per fer i per discutir.
El tema del barri de La Mina s’hauria d’abordar en aquests dos anys.
Millorar la política comunicativa de l’equip de govern i no és una
qüestió de fuetades com es fa amb la moció del dilluns, moció que es
vol que sigui conjunta i s’ha presentat com una moció del PSC. Que
donaran suport a la moció fent algunes aportacions, però que aquesta
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no és la manera, ja que si es vol que sigui una moció de ciutat
s’hauria de treballar amb una més de temps, amb més tranquil·litat i
presentar-la com una moció de tothom.
Que tenen una proposta de gestió de l’equipament del poliesportiu
Marina-Besòs que no coincideix amb la de l’equip del govern que vol
treure una licitació de la seva gestió. Que ells proposen crear un
institut municipal d’esports que pugui gestionar tots els poliesportius
municipals, però que, en tot cas, és importantíssim que en el cas del
Marina-Besòs, el Ricart i el de La Mina, es pugui fer.
Una altra proposta és sobre un tema del que no es parla molt, com és
la reestructuració de serveis socials i que són de l’opinió que hi hauria
d’haver més treballadors a peu de carrer.
Que creuen que s’hauria de fer una auditoria de RRHH en aquest
Ajuntament per tal d’identificar quines necessitats de personal hi ha
per poder proporcionar serveis a la ciutadania i executar les
propostes polítiques.
Que en el seu dia es va fer una moció on es proposava fer una
residència pública de gent gran al municipi i que es podria fer a
l’edifici de l’antic CAP de la Mina o a la plaça de Tèxtil.
Que, sobre el Front litoral, és cert que s’ha iniciat un equip de treball
amb la Generalitat on s’han traslladat les propostes del procés
participatiu, però que s’hauria d’acabar de veure com el Front Litoral
va guanyant pes i, sobretot, amb la participació de manera que no
tingui la ciutadania la sensació que en l’últim moment fan un procés
participatiu.
Que es va dir que aquest any també es faria la proposta de fer
algunes de les inversions per pressupost participatiu i encara no
tenen cap document de com es podria fer o en quina línia o la seva
concreció.
Que quan formaven part de l’equip de govern es van fer algunes
audiències públiques que havien anat bé. Que no ha de fer por buscar
més participació perquè precisament s’ha de millorar els processos
comunicatius.

Que aquesta és la seva aportació en aquest Ple extraordinari on han
reflexionat sobre el que creuen que no funciona i han aportat idees,
reflexions i que són els reptes polítics que ells veuen.

Joan Belda (SaeC) manifesta:
-

Que això ha estat un intent de boicot del Ple extraordinari.

-

Que mai un partit que ha fet tantes coses ha tingut dos investigats, ha
tingut crisi rere crisi en tots els plens i ha tingut una oposició tant al
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carrer com al ple municipal que és contrària a la gestió que estan fent
diàriament.
-

Que ells se sumen a donar les gràcies als tècnics per la seva feina, però
que la iniciativa política ni es veu ni sembla que arribarà.

-

Que s’ha mentit molt quan s’ha parlat del compromís amb Venus i això
ha estat sagnant.

-

Que l’alcalde s’ha atribuït la iniciativa de del moviment social, de partits
de l’oposició, d’espais supramunicipals i també del treball dels tècnics.

-

Que, un cop més, es demostra que no hi ha idees noves i que això va
dirigit als militants socialistes, i que les idees noves requereixen
persones noves.

-

Que no es pot aguantar una acció tan lamentable com la que han vist
aquí, que era el moment de convèncer la gent és en aquesta sala de
quines coses s’estaven fent i que es treballava en una línia política, la
qual ja s’hauria d’haver tingut perquè estava demanada per una moció i
no s’ha presentat.

-

Que avui havien de convèncer la gent que els atura pel carrer i els
demana que facin una moció de censura i que el que han fet és una cosa
que no s’havia vist mai, han intentat rebentar el ple que presideix
l’alcalde, i que no mereix que li diguin res més.

-

Que els dos anys de gestió han estat anys de crisi rere crisi, la seva
posició a l’inici era de mantenir-se a l’oposició i ser constructius, però
que acció rere acció veuen una manca de diàleg, una manca de
transparència increïble, que la major acció de transparència que s’ha fet
en dos anys ha estat retransmetre la neteja dels carrers.

-

Que ja en tenen prou, que ells no participaran d’aquesta broma i no
aprofitaran aquest espai per explicar el que el seu grup faria, ja que era
el lloc perquè l’equip de govern expliqués què han fet en aquests dos
anys.

Óscar Marjalizo (C’s) diu:
-

Que esperaven que aquest punt s’hagués enfocat des d’un altre punt de
vista.

-

Que s’han de felicitar pel treball que han fet els tècnics, però que això és
més aviat un treball de notificació interna per a l’equip de govern de tot
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allò que s’ha fet, però que es pot guardar en un calaix per a les properes
eleccions municipals i demostrar el que han fet.
-

Que des del primer dia que va començar la legislatura els ha donat la
sensació que quan van saber la composició del ple ells havien tirat la
tovallola.

-

Que no saben si és perquè en legislatures anteriors que han tingut una
majoria absoluta que els ha permès treballar una sèrie d’àrees concretes
i amb persones concretes i , ara, el fet d’haver-se de repartir aquestes
àrees en sis persones ho han vist molt complicat, però que una cosa no
treu l’altre.

-

Que no es veu reflectit en les seves propostes el dia a dia de la ciutat.
Que s’ha parlat de neteja, de civisme, de propostes que es van negociar,
no només per aprovar el pressupost de 2016, sinó que no s’han tirat
endavant.

-

Que hi ha moltes coses que s’han de millorar i que no reflecteixen tot
això que avui s’ha dit aquí.

L’alcalde respon:
-

Que quan va començar la crisi l’equip de govern, format pel PSC i ICVEUiA, van acordar que les prioritats serien Serveis Socials, Educació i
Promoció Econòmica i que això ho ha fet, que es tractava de resistir i per
això van prioritzar aquests temes.

-

Que quan la situació ha millorat ha arribat el moment de de l’espai
públic, perquè l’ús de la ciutat ha canviat amb els anys.

-

Que quan diuen espai públic es refereixen a civisme, seguretat i neteja
i que li agradaria que coneguessin ciutats com aquesta amb tanta policia
local tants treballadors socials com tenen.

-

Que això és direcció política, que és veritat que hi ha coses que
funcionen soles, però si no hi ha direcció política no es va enlloc. Que si
no hi ha direcció política els tècnics tampoc fan la feina, per exemple, per
direcció política van decidir muntar el Servei de Proximitat de la Policia.

-

Que quant a la neteja, s’ha endarrerit no per decisió o indicació política,
sinó per qüestions tècniques i que tots saben perfectament que és un
tema molt complex.
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-

Que a nivell intern han determinat que la prioritat és l’espai públic en
aquestes tres dimensions.

-

Que té la sensació que hi ha grups polítics que ja portaven escrita la
seva intervenció i que hagués dit el que hagués dit, haguessin afirmat el
mateix, i que això se’n diu paripé, que és la qualitat de preguntar i
aparèixer i no de fer.

-

Que pel que fa a la manca de lideratge, ja ha dit que el futur de Sant
Adrià passa per la Universitat, per les 3 Xemeneies i per l’Eix Besòs, que
en tots els àmbits políticament han estat actius. Que, amb les 3
Xemeneies, si hi ha hagut un alcalde que ha estat actiu per tal de
concentrar les quatre administracions amb el PDU ha estat ell. Que,
quant a la UPC,, abans que la universitat comencés a funcionar estaven
treballant conjuntament per presentar les subvencions al PERM, i això
també és direcció política.

-

Que el problema de la Mina és quan la Generalitat es va comprometre
amb els veïns de Venus amb el metre per metre i el conseller triga dos
anys a decidir què es fa i aquí hi ha l’arrel dels problemes del barri de la
Mina. Que qui havia de decidir què es feia no era l’Ajuntament de Sant
Adrià i que fins que no es van posar molt pesats no van contestar.

-

Que el 29 de novembre de 2016 envia el primer escrit a l’alcaldessa de
Barcelona i el 4 d’abril n’hi envia un altre, que ha parlat del tema de la
Mina amb el president Puigdemont, amb el vicepresident Junqueras, amb
el conseller d’Interior, amb la Diputació de Barcelona, que al
començament del mandat pensava abandonar el Consorci de la Mina, i
que juntament amb el secretari general van aconseguir que s’hi quedés,
això també és acció política.

-

Que, per tant, direcció política sí que en tenen.

-

Que per exemple, a partir del setembre hi haurà el projecte executiu de
la Rambleta, que primer el sotmetran a la consideració dels grups i
després consultaran els veïns.

-

Que aquesta ciutat té unes necessitats més enllà del seu volum i han
demanat a la Diputació de Barcelona una anàlisi de les necessitats de
despesa amb la necessitat organitzativa, per poder saber si està ben
dimensionat o no i quines són les falles organitzatives.

-

Que a tot allò que es comprometen ho acaben fent, que poden tardar
més o menys, que moltes vegades és per la capacitat, que no vol dir que
els tècnics no treballin, sinó pel volum del personal, i que és molt més
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per

exemple,

-

Que el primer que han de fer és donar compliment al pressupost
municipal i que marquen les prioritats a través d’aquest.

-

Que Sant Adrià és una de les ciutats més accessibles i que això és fruit
de l’acció del govern, és a dir, que va aconseguir que les línies de bus H10 i H-14 travessessin el municipi. Que, com a criteri polític, sempre a
l’espai públic, des de fa anys, van marcar que haurien de tenir la mateixa
voluntat urbanística a tots els barris, la mateixa que a Barcelona i a cada
modificació que feien havien de fer accessibilitat i per això el pla de
mobilitat urbana diu que on tenen menys guals és als polígons
industrials.

-

Que tenen una Guàrdia Urbana amb un període vacacional propi d’una
ciutat industrial, que era quan les ciutats quedaven buides el juliol i
l’agost, que amb els anys la ciutat ha canviat, i ara l’ús intensiu del mes
de juliol és tremend, per tant, les situacions han de millorar.

-

Que han estat impulsors i dinàmics amb el Consorci del Besòs i els han
ajudat a la transformació de la ciutat.

-

Que en el futur de Sant Adrià es dibuixa el coneixement i la formació i
que segueixen mantenint la protecció als menys desfavorits, perquè
aquesta crisi està deixant ciutadans al darrere i estan intentant veure
com poden incidir amb aquesta formació d’aquests ciutadans, s’ha de
tenir en compte que tenen 250 PIRMI, tenen catorze treballadors més
de serveis socials que altres municipis, per això han de protegir i intentar
impulsar les oportunitats.

-

Que si es materialitza l’arribada de Berska, que no depèn d’ells, l’únic
que poden fer és facilitar, agilitari vehicular a través de l’Àrea de
Promoció l’ocupació, la dinamització de polígons, etc., com estan fent
amb el Port.

-

Que amb les 3 Xemeneies, que és el futur, ja va dir un dia que el
compromís del mandat anterior rea fer participació ciutadana i ho han
fet, i que
és la primera vegada que un PDU signa un conveni on es
compromet a cada fase passar-ho per l’Ajuntament i fer participació
ciutadana i això és iniciativa política.

-

Que ells tenen present els seus compromisos i moltes vegades la
velocitat no depèn de l’acció política sinó del volum i l’organització, que
treballen molt i que n’hi ha que treballen molt més enllà d’allò
que fa qualsevol funcionari.
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Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que és fals i demagògic dir que l’arrel dels problemes del barri de la Mina
és la Generalitat i que és el pitjor començament per intentar buscar al
ple de la setmana que ve una moció amb el màxim consens..

-

Que durant els darrers anys ha estat l’Ajuntament qui ha tingut un
especial interès a no tirar endavant el projecte de finalització del Pla de
transformació del barri de la Mina.

-

Que, de la mateixa manera que diu això, també culpa la Generalitat que
en el seu moment en l’anterior legislatura va fer seguidisme d’una
voluntat política d’aquest Ajuntament i els va donar la raó i que creu que
la Generalitat tampoc no va actuar bé.

L’alcalde li contesta:
-

Que només ha dit que la Generalitat ha trigat dos anys a donar una
resposta i que això és objectiu, entre si es tirava o no es tirava es va
parlar entre el 2012 els va reunir el conseller Santi Vila i la consellera
Neus Munté els van reunir, juntament, amb el Consorci, la Plataforma i
l’Associació de Veïns i els van dir que no hi havia diners per enderrocar
l’edifici.

Jesús a. García (PP) diu:
-

Que el alcalde ha dicho que el objetivo del equipo de gobierno es el
cumplimiento del presupuesto municipal y no lo entienden.

-

Que se ha centrado en el problema del edificio Venus de la Mina como si
fuera el único que hay.

-

Que se ha dejado de hablar de infinidad de cosas.

-

Que parece un gobierno adolescente que siempre busca a una
administración para echarle las culpas.

L’alcalde li contesta:
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-

Que així com la neteja és municipal, ells no tenen competències en
educació, però que van molt més enllà d’allò que marca la llei en
competències municipals en educació.

-

Que també ha estat iniciativa seva instar al Departament d’Ensenyament
de la Generalitat que faci un canvi per millorar la situació educativa al
barri

-

Que el problema del barri són múltiples i de tota mena, són educatius,
són laborals, són de pobresa, són de formació, són d’habitatge i tot això
és el problema de la Mina.

5. Moció de reprovació del regidor Juan Carlos Ramos i l’alcalde
Joan Callau
"En data d’agost de 2014, l’equip de govern va procedir al tancament de la
sala de fitness i la piscina del complex Ricart, prometent la seva reobrertura
en el mes de gener de 2015. El poliesportiu Marina Besòs es troba tancat
des de finals del 2016.
Donat que l'adjudicació a les empreses concessionàries ha resultat
desastrosa, deixant uns compromisos de pagament per part de l'ajuntament
que eviten dedicar més esforços a les necessitats socials del municipi
afegint a més plets contenciosos administratius i denúncies que han
provocat el processament judicial de l'alcalde Joan Callau com investigat pel
canvi en el pla d'usos de les piscines públiques que van conduir al
desenvolupament d'activitats d'oci nocturn amb greus perjudicis al veïnat,
principalment de Sant Joan Baptista.
Davant de les constants sol·licituds i advertències dels grups municipals del
consistori des de l’inici de mandat, sobre les diferents solucions existents,
desoint les mateixes i abocant els equipaments esportius a la situació
actual.
Davant de la investigació del regidor Juan Carlos Ramos per la seva
presumpta implicació en un cas de desviació dels fons públics relacionats
amb la seguretat privada que vigilava els pisos públics del barri de la Mina,
que ara han estat massivament ocupats. Tenint en compte que després de
la seva declaració al jutjat, se li mantenen els càrrecs pels quals se
l’investiga.
Donat que l’alcalde, Joan Callau, és la màxima autoritat política de
l’Ajuntament, es troba en situació d’investigat i es preveu una instrucció
llarga del cas.
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Per tot l’exposat,
Els grups municipals proposen al Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
adopti els següents acords:
ACORDS:
1. Reprovar el regidor Juan Carlos Ramos i l'alcalde Joan Callau a causa de
la seva deixadesa de funcions, la seva deficient gestió i la seva implicació
processal en casos de presumpte desviament de fons públics en un cas i
de prevaricació administrativa, urbanística i tràfic d'influències en l'altre.
Així mateix, instem a l'equip de govern a adoptar totes les mesures
necessàries per a promoure una major transparència i professionalitat en
la gestió municipal així com en la informació proporcionada als grups
municipals i al conjunt de la ciutadania.
2. Demanar que aquesta reprovació sigui entesa com a la voluntat
expressada de la ciutadania envers els seus representants i les persones
reprovades cessin immediatament dels seus càrrecs públics a
l’Ajuntament de Sant Adrià i a totes les administracions on estan
representats, impedint així que es malmeti més l’imatge institucional del
consistori i de les institucions polítiques en general.
3. Instar al Govern municipal i a la Presidenta de la Comissió especial a
impulsar amb els mecanismes que tinguin al seu abast, el bon
funcionament de la mateixa a fi i efecte d’esclarir tots els informes i
actes administratius que han dut a l’Ajuntament a aquesta situació."
Andreu Marín (PP) manifesta:
-

Que no está de acuerdo con algunas de las intervenciones que se han
llevado a cabo, pero lo principal es tener voluntad de hacer oposición y
es lo que han echado en falta por parte del resto de partidos durante
esta legislatura.

-

Que este pleno extraordinario es un pleno de reivindicación para el PP, se
confirma que este grupo ha ido en la dirección correcta durante estos
dos años, siendo los únicos que tenían la osadía de votar en contra de la
gestión socialista.

-

Que prometieron estabilidad y generosidad, pero no hubo reciprocidad
y Pedro Rivero les cerró la puerta en sus narices.

-

Que hace unos meses presentaron una moción de reprobación del
equipo de gobierno, especialmente en las áreas de deportes y hacienda,
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por la gestión de los polideportivos municipales y se quedaron solos, ya
que nadie votó a favor y hoy se incorporan elementos de aquella moción
en la exposición de motivos de esta reprobación, el tiempo acaba
dándoles la razón.
-

Que hoy algunos querrán erigirse como representantes de la oposición,
lo cual le parece correcto, pero que ellos llevan media legislatura
denunciando que este equipo de gobierno tiene un proyecto agotado.

-

Que, por lo que respecta al partido socialista, hace siete años tenía 15
de los 21 concejales, en la anterior legislatura empezaron con 11 y
acabaron con 7, y en la actual, ya solo quedan 6, que esto parece la
historia de los "10 Negritos" de Agatha Cristhi.

-

Que es evidente que hay un desgaste por parte del equipo que ha
gobernado 30 años esta ciudad.

-

Que ellos no pretenden ser jueces, que ellos creen en el artículo 24 de la
Constitución sobre la tutela judicial definitiva, que entre otros aspectos
reconoce la presunción de inocencia y que la culpabilidad o inocencia
de Joan Callau o de Juan Carlos Ramos la decidirán los tribunales, que no
obstante han echado en falta explicaciones de ambos concejales
respecto a su situación procesal, especialmente por lo que respecta a
Juan Carlos Ramos.

-

Que la opacidad que han venido denunciando por parte del Ayuntamiento
ha sido máxima en relación a este tema, con mutismo con referencia al
gerente del Consorcio, o con funcionarios investigados que no
comparecían en las comisiones a las que eran requeridos, por ello si hoy
se ha convocado este pleno extraordinario y se ha impulsado esta
moción de reprobación se debe a la falta de decencia de este equipo de
gobierno.

-

Que han sido capaces de poner de acuerdo al PP con ERC, con C’s, con
MES y con Podemos por lo que se lo tienen que hacer mirar y hacer
autocrítica.

-

Que, como ha dicho, no son jueces ni les van a imponer ninguna pena,
pero esta situación de tensión, con un imputado por mes, está afectando
al prestigio de la institución, por ello, la postura que defienden
es que el alcalde y Juan Carlos Ramos deberían apartarse
provisionalmente de sus cargos hasta que finalice la de sus casos y en el
supuesto se abriera juicio contra ellos pedirían su dimisión, y les gustaría
que se comprometiesen a ello.
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-

Que tampoco saben que decisión tomó el alcalde cuando Juan Carlos
Ramos hizo el amago de poner sus cargos a disposición de éste, que
suponen que si le retiraba sus atribuciones también debería él quitarse
las suyas, puesto que se encuentran en la misma situación procesal,
investigados/ imputados.

-

Que lo más reseñable es como está afectando políticamente este tema al
Ayuntamiento.

-

Que algunos de los temas que están encima de la mesa son:
polideportivos, 3 Xemeneies, Front Litoral, pisos ocupados en la Mina,
suciedad
en
las
calles,
contrata
de
basuras,
seguridad,
tanatorio/crematorio, incivismo, etc.

-

Que no son pocos los problemas a los que se enfrentan, en cambio
tienen la sensación de que el alcalde solo intenta sobrevivir y Juan Carlos
Ramos tres cuartos de lo mismo, y que Filomena Cañete está tachando
fechas en el calendario esperando que llegue el día de la aceptación de
su dimisión.

El públic interromp el ple i Andreu Marín demana a l’alcalde que posi ordre.
L’alcalde diu que s’han de respectar totes les opinions.

-

Que, por ello, emplaza al PSC y especialmente a los que están
investigados a reflexionar si su salida del gobierno es más beneficiosa
para la ciudad que su permanencia en éste.

-

Que han llevado a esta ciudad a una situación de desprestigio que no
recordaba en los 21 años que lleva en esta ciudad, incluso han llegado a
a considerarla el Bronx de Barcelona.

-

Que entiende que ya no pueden dar más, que son extemporáneos y que
son la fuente del problema.

-

Que emplaza al resto de la oposición a que esto no se quede aquí, que a
partir de setiembre sigan fiscalizando la gestión de este equipo de
gobierno, que saquen la utilidad de una comisión de investigación que se
ha convertido en una telaraña, que ha sido secuestrada igual que lo ha
sido este pleno extraordinario, que en definitiva devuelvan el honor a
esta ciudad, por ende, votarán a favor de la reprobación.

Rubèn Arenas (ERC) manifesta:
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-

Que ells creuen en la presumpció d’innocència, que no els agrada
aquesta situació i que ells no són dels "quan pitjor millor" i que aquí han
vingut a fer política,

-

Que, des d’ERC són molt clars, per a ells l’ètica i civisme són uns valors
que regeixen la seva acció política i que una investigació és prou
important com per abandonar els seus càrrecs públics, que si fossin ells
que estiguessin en aquesta situació els assegura que ja haurien plegat.

-

Que tant a l’alcalde com a Juan Carlos Ramos ja els han dit en altres
ocasions, per responsabilitat política, per defensar la seva honradesa i la
d’aquesta institució, que cal que deixin les seves delegacions i càrrecs i
estan segurs que seria bo per a ells, per al seu partit i per aquest
Ajuntament.

-

Que deixar els càrrecs públics no és un gest d’acceptació de la
culpabilitat, és un gest de decència, de transparència i d’honradesa, que
pot semblar injust, però que, per al bé de la institució i la salvaguarda de
la seva imatge pública, cal prendre decisions que seran complicades
individualment, però que beneficien tot el conjunt, que no fer-ho, fins i
tot, perjudica els tècnics de la casa, que viuen amb preocupació cada
decisió que han de prendre i que aquesta situació paralitza totalment
l’Ajuntament.

-

Que no es poden permetre, amb el govern dèbil que tenen, que dos dels
seus edils estiguin amb el cap posat en la seva defensa jurídica en lloc
d’afrontar els problemes i reptes de futur de la ciutat.

-

Que no sap amb quina autoritat pot un alcalde enfrontar-se a les
ocupacions massives del barri de la Mina si ha de fer front a una
reprovació a un ple extraordinari forçat per l’oposició.

-

Que, pel bé de la ciutat, per tal que Sant Adrià afronti els grans reptes
lliures de motxilles i amb la frescor i força necessàries, per brindar-los
l’oportunitat de treballar bé la seva defensa fora del focus mediàtic i
també, perquè no dir-ho, per viure una mica més tranquils i prendre
perspectiva després de tants anys al govern de la ciutat, és el moment
de fer un pas al costat.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que està una mica farta del càrrec de confiança home, nomenat per
l’alcalde, que està assegut al final de la sala. Que al ple passat ja va
passar que un dels càrrecs de confiança va escridassar-la i va començar
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a formar aldarulls perquè la gent cridés més, que pot agradar o no el seu
discurs, però que els càrrecs de confiança tenen una altra feina. Que el
seu sou el paguen els ciutadans d’aquesta ciutat, per tant, ha de ser
correcte. Que avui l’ha tornat a escridassar i que això no li pot permetre,
això és de pocavergonya, que està cobrant dels ciutadans i ha de fer la
seva feina. Que ha de ser respectuós, que ella no li tornarà a permetre,
que avui fa una denúncia pública i que la propera vegada dirà el seu
nom.
-

Que aquesta moció recull tot allò que ella ha estat dient en les sessions
plenàries de maig i juny. Que ja van dir que preservar el nom de la
institució era important, que l’equip de govern, amb dos dels seus
membres immersos en una investigació, no pot fer front com caldria als
reptes per al bon govern de la ciutat.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que abans de res els agradaria aclarir alguna cosa, en cas que la moció
no prosperi, els agradaria afegir que aquest grup compta amb tres
regidors que ara mateix no poden participar de la votació, ja que seran
nomenats en el pròxim ple, que fa aquesta aclariment perquè si la moció
no prospera i es vol fer un joc d'enginyeria política i dir que no s'ha
aprovat la reprovació, que tinguin molt clar que els seus dos companys
votarien a favor. I que el conjunt de l'Assemblea de Sant Adrià En comú
té clar que aquesta reprovació és completament necessària i adequada.

-

Que quan van plantejar els objectius i el posicionament respecte a
aquesta moció tenien molt clar que reivindicarien el mateix que en els
dos plens anteriors: que tot càrrec polític investigat havia de ser apartat
fins que s'aclarís la seva situació processal, però que els gravíssims
casos d’ocupacions massives a la Mina i les accions posteriors els
obliguen a anar més enllà.

-

Que Sant Adrià en Comú considera el govern del PSC responsable
indirecte de les ocupacions produïdes al barri les últimes setmanes per la
relació declarada en premsa i manifesta amb els clans que vigilaven
aquests pisos, per no donar una alternativa a molts d'aquests ocupants
que ho són, principalment, per la seva gravíssima situació d'emergència
habitacional, per haver mantingut 8 anys tancats uns pisos públics i pel
càstig institucional a què són sotmesos els veïns i les veïnes de Venus
que porten més de 15 anys esperant que se solucioni la seva situació.

-

Que són inadmissibles els delictes que se'ls imputen, que respecten la
presumpció d'innocència, que han d'entendre el mal institucional que fan
les accions que se'ls atribueixen al gerent de Pla de Besòs i al regidor

27.07.2017

47

Juan Carlos Ramos, que les seves accions han generat un clima
d’impunitat i una nova guerra entre pobres, que, com sempre són els
que més pateixen aquest tipus de situacions.
-

Que aquest ple extraordinari és fonamental perquè tota la informació
rebuda sobre la situació del regidor delegat i el gerent els ha arribat per
una informació en premsa, que ara es veu que és falsa. Que, d'acord a
aquesta informació, el regidor assumeix els actes que se li imputen i
justifica que seguia ordres, ordres de qui i amb quin objecte? Que el
regidor es mantingui en la resta de delegacions és un insult al conjunt de
la ciutadania i un nou desprestigi institucional per al municipi.

-

Que ara, després de 40 anys governant de forma pràcticament
ininterrompuda són conscients que la Mina requereix un tracte específic.
Que tot el que ha passat en aquesta legislatura havia succeït també amb
anterioritat: venda de drogues, enfrontaments o marginalitat.

-

Que li agradaria saber quin tipus de missatge hauran rebut la resta
d'alcaldes i alcaldesses de l'AMB quan es presenta l’alcalde demanant
ajuda i a això es refereixen amb el desprestigi institucional.

-

Que creuen que també succeirà amb la taula de seguretat, un espai del
qual no participen perquè en paraules de l'alcalde, són accions
coordinades que requereixen d'un petit cercle de confiança. Que li
agradaria saber quina confiança poden tenir a Sant Adrià amb un alcalde
investigat i que no s'aparta dels seus càrrecs a un regidor processat.

-

Que el cas de les piscines del Marina Besòs pel qual l'alcalde encara no
ha declarat, que com sempre fan valer la presumpció d'innocència, però
que han d'entendre que des de la seva posició hi ha excessius elements
que els conviden a dubtar.

-

Que, per exemple, l'estreta relació de l'empresari, també investigat,
Emilio Fernández amb aquest Ajuntament. Que estan desitjant avançar
en la comissió extraordinària per poder preguntar als polítics per aquests
temes, perquè algun dia hauran de parlar del projecte de cogeneració
esportiva que es va presentar en l'últim ple de la legislatura, per la qual
contractava a una empresa propietat d'Emilio Fernández i d'un dels fills
de l'anterior alcalde que va deixar de funcionar misteriosament després
només dos anys d'ús.

-

Que també podrien parlar de Ricardo Silvestre, un altre dels investigats
pel cas, que actualment està contractat com a director tècnic per
l'empresa municipal EUSAB per realitzar un treball que no es realitza,
cosa que entenen com un cas flagrant de portes giratòries.
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-

Que són elements que, units a la contínua falta de transparència i de la
inoperància política, els porten a reprovar a aquest govern que apareix
més en els mitjans pels seus problemes amb la llei que per accions que
reverteixin els problemes dels ciutadans i ciutadanes.

-

Que des de la seva entrada els han vist aliar-se per retardar l'obertura
del Ricart, els han vist tancar altres pavellons, desobeir el mandat
democràtic del ple a través de les mocions d'aquest grup i de qualssevol
dels altres grups municipals.

-

Que avui voten a favor d'aquesta moció no només en nom dels seus
votants i dels activistes de la seva Assemblea, sinó també en nom de
molts altres veïns i veïnes de la ciutat que van confiar en ells en les
anteriors eleccions, socialistes d'ideologia, que defensen una forma de
fer política i no a uns polítics, que volen que el partit que els representa
deixi de semblar-se al que governa Espanya i s'assembli a aquest partit
republicà i d'esquerres amb el qual s'identifiquen.

-

Que no es poden permetre més aquesta situació, que la seva oposició
pot ser dura, també vehement a l'hora de defensar la seva ideologia,
però han donat suport les seves polítiques sempre que s'han destinat a
millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes, que han aprovat els últims
dos pressupostos municipals i no han vingut a fer partidisme, per això,
perquè busquen arribar a acords amb totes les forces progressistes de la
ciutat, els demanen que sàpiguen fer un pas enrere i permetin que el
debat polític se centri en com superar des del municipalisme les
polítiques d'austeritat i retallades en comptes de centrar-lo en atacs i
retrets per ser incapaços de fer un pas enrere per la imatge de la ciutat i
el compromís amb els seus votants i la resta de gent de Sant Adrià.

Óscar Marjalizo (C’s) diu:
-

Que no modificaran la seva posició dels últims plens, quan el seu grup ja
va demanar la dimissió de l’alcalde i del regidor, així com també ho van
fer en l’últim Consell d’Administració de Pla de Besòs perquè fos apartat
de la seva activitat Juan Luis Rosique, com també ho han fet amb
Ricardo Silvestre, que això no vol dir que ells culpabilitzin ningú, ni jutgin
a ningú, que ells creuen que tota persona és innocent fins que es
demostra el contrari, però davant la gravetat dels fets existeix una
responsabilitat política i el millor per a la ciutadania i per al bé del
municipi és que donin un pas enrere i torni a donar els passos que han
donat fins ara en aquests dos anys.

-

Que, com a dit Joan Belda, ells també han donat suport a les
ordenances, pressupostos, etc., perquè creuen que no és incompatible

27.07.2017

49

amb la manera de treballar de cada partit, que quan s’ha parlat de la
fiscalització de l’oposició cap a l’equip de govern, que ells aquest treball
el fan, fan propostes i intenten arribar a un acord que no sempre es
dona, però que el que no faran és bloquejar gratuïtament aquest equip
de govern.
Josefa López (regidora no adscrita) diu:
-

Que vol explicar el punt 3, perquè vol recordar que el passat 26 de juny
es va presentar una moció de tots els grups municipals per reactivar la
Comissió Informativa Especial de les carpes Marina Besòs, on
s’especificava la metodologia a seguir, per recollir informació sobre la
gestió dels poliesportius ampliant els últims esdeveniments de la Mina.

-

Que aquesta comissió, que la presideix ella, encara està oberta per això
no ha donat suport a aquest ple extraordinari.

-

Que dilluns passat van ser convocats els tècnics i, com a presidenta, va
tenir la sensació que, en general, no tots ni totes, hi havia poca
participació dels partits polítics, i que tant de bo hi haguessin hagut
tantes preguntes com n’hi ha hagut avui en aquest ple.

-

Que tenint en compte que s’ha reactivat a petició de tots no sap per quin
motiu no participen més, que té la sensació que tenien intenció que no
funcionés aquesta comissió, perquè el seu objectiu estava en aquest ple
extraordinari d’avui.

-

Que tal i com està redactat el punt 3 vol explicar que la seva funció com
a presidenta és la de moderar i convocar, però no executar.

-

Que cada representant de la comissió ha de saber el punt d’implicació
que vol tenir a la comissió, però que vol deixar clar que com més
implicació millors conclusions podran realitzar.

-

Que no està d’acord en la realització d’aquest ple perquè no s’han acabat
els temps marcats per tots ells, que encara falta convocar els polítics que
es farà el 18 de setembre, que hi ha un procés informatiu obert que és la
comissió, que és una gran eina si entre tots tenen ganes i hi confien, que
l’han de saber utilitzar, no han de deixar que desaparegui com
últimament s’està fent.

-

Que un cop acabada poden informar la ciutadania de les qüestions
administratives, la gestió dels poliesportius i sobre els últims
esdeveniments de la Mina, que no s’han respectat els temps, no s’ha
respectat la comissió que és el número tres de la moció.
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-

Que els tècnics que no es van presentar a la comissió tenien deu dies per
justificar la seva absència i si no hi ha cap justificació ells poden
demanar legalment quines són les conseqüències per no assistir a una
comissió.

-

Que no poden defensar la gestió dels poliesportius, ni en les carpes del
Marina-Besòs ni en la gestió d’adjudicació en la vigilància dels pisos de la
Mina, que poden reprovar la gestió administrativa, però mai una situació
processal.

-

Que s’ha convocat aquest ple molt de pressa, sense comptar els temps i,
evidentment, faltant dos regidors de l’oposició.

-

Que s’ha convocat tan ràpid que no hi ha cap alternativa de govern, que
no hi ha cap intenció de fer un pacte de ciutat en què es posi d’acord
l’oposició, que no hi ha cap idea per fer una moció de censura, que la
gestió està malament però que cal ser una mica pacient i esperar, ja que
no hi ha cap alternativa.

Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que aquesta reprovació s’ha fet abans abans d’hora, ja que l’alcalde no
ha anat a declarar i Juan Carlos Ramos sí, però no se’n sap res més.

-

Que la reprovació hauria de ser en relació amb la política feta per l’equip
de govern sobre els poliesportius i sobre la mala gestió al barri de la
Mina i no sobre les persones que estan sent investigades, per tant,
haurien de ser curosos i respectar el principi de presumpció d’innocència,
encara que això no vol dir que si s’obre el judici i s’imputa els investigats
la situació llavors canvia.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que van donar suport a aquesta proposta perquè era necessari i que hi
havia uns punts que els semblaven interessants, coma ara demanar
explicacions de la situació processal i la proposta política o de gestió de
l’equip de govern, per tant, hi van donar suport sense cap mena de
dubte i a més està satisfet que se celebri aquest ple municipal.

-

Que ells han assistit a totes les comissions informatives especials, que
dilluns van anar a llegir l’expedient motiu de judicialització, van fer
preguntes a la comissió informativa i avui també han fet algunes
preguntes i, a més, li han demanat a l’alcalde que expliqués alguna cosa
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més, quin és l’expedient que està en judicialització, per tant, ells ara el
que saben és que el jutge ha demanat informació sobre aquest
expedient, que investiga l’alcalde i a diversos funcionaris i el que hi ha és
un seguit de documents que s’han enviat per aquest Ajuntament al jutjat
i a partir d’aquí el jutge estudiarà aquestes qüestions.
-

Que les conclusions que ells han tret de les respostes dels tècnics
d’aquesta casa és que no han estat coaccionats per fer els expedients i
l’alcalde els ha dit que no ha coaccionat mai els tècnics per fer informes
favorables o desfavorables.

-

Que, per tant, tenint en compte que l’alcalde ha d’anar a declarar i que
els funcionaris de la casa han de passar a fer les seves explicacions, no
comparteixen aquesta reprovació.

-

Que el segon punt se l’han preparat, que el que han fet és analitzar
quina és la situació, quines són les propostes i que també han fet
propostes en aquest ple.

-

Que el PSC no ha estat encertat, que la presentació que ha fet l’alcalde
ha estat massa ferregosa en la seva presentació i que creuen que el seu
model de govern està superat.

-

Que quan una persona està superada per la feina, per situacions
personals, per situacions familiars, el que s’ha de fer és aturar-se, veure
on són els problemes, potser buscar ajuda, etc., per tant, ells també
reproven algunes polítiques que s’han fet i que, segurament, el que
necessita aquest govern és alguna teràpia o alguna ajuda externa o
interna, com sigui, però que és important que s’abordi.

-

Que això és una mica el que ells han fet, han fet propostes i han escoltat
a tothom, que ho han dit des del primer punt, com que és un govern
superat, ha d’acceptar el cessament de Juan Carlos Ramos i que algú el
substitueixi.

-

Que a la moció es parla de deixadesa de funcions i això no ho
comparteixen, perquè l’alcalde va als plens, a les comissions
informatives, però sí que és veritat que Juan Carlos Ramos no se’l veu
gaire en els consells de participació i de solidaritat i que creuen que això
és important i que els polítics hi haurien d’anar.

-

Que passi el que passi avui en el ple, demà tindran el mateix govern
municipal, que ells han escoltat tothom i que hi ha coses que s’han dit
que comparteixen i d’altres que no. Que hi ha coses que s’han dit
rebenten ponts entre l’oposició i l’equip de govern.
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-

Que avui no hi ha alternativa al govern municipal, que l’únic és el grup
de MES que ha tingut contactes amb tothom per veure si podien
presentar una moció de censura, però que tenen la impressió és que no
és possible fer un govern alternatiu i, per tant, a partir de demà tot
continuarà igual.

-

Que aquesta moció s’ha avançat en el temps., que ja estava preparada i
que l’únic que els van preguntar era si la votarien a favor o en contra,
que ningú els ha trucat per preguntar quines propostes polítiques tenien,
per tant, la sensació que tenen és que s’ha muntat un ple amb la decisió
presa.

Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que el primer punt de la moció motiva la reprovació tant de l’alcalde com
del regidor Juan Carlos Ramos per causes de deixadesa de funcions i
deficient gestió per una part. Que l’alcalde tenia preparats 46 folis i no
els ha llegit tots, on ha informat de les diferents actuacions i gestions
dutes a terme en els darrers 2 anys, i com després ha aclarit que són
per directrius polítiques.

-

Que, tenint en compte que la gran majoria només ha fet menció i amb
propostes de futur, els pregunta si és el resultat de deixadesa i
deficiència de gestió. Que, en tot cas, és de dura, duríssima gestió per
part de 5 regidors amb l’alcalde al capdavant portant també delegacions
directament.

-

Que 6 membres de govern sense càrrecs directius per donar-li suport i
amb 15 regidors/ores a l’oposició que majoritàriament pensen en com
omplir la paradeta de mocions cada mes per justificar la seva acció en
l’oposició, com si les mocions no s’haguessin de gestionar, com si les
mocions fossin varetes màgiques que ho solucionen tot en un tres i no
res.

-

Que sí que és veritat han tingut temes molt complexos, com són els
poliesportius. Que han tingut, sens dubte, mala sort amb concessionaris i
molta complicació que la pròpia burocràcia administrativa ha fet
disminuir els tempos, que just ara que ho tenen encarat, recriminen
deficiències, que, en tot cas, seria millor fer ús dels termes, complexitat i
dificultats en els timings.

-

Que, per altra banda, en el mateix primer punt de la moció es torna a fer
menció als processos judicials als quals, malauradament, estan
immersos tant l’alcalde com el regidor.
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-

Que no vol deixar de fer menció i que com que és una mica tossuda,
torna a repetir gran part de la intervenció que va fer en el darrer Ple, ja
que la situació continua sent la mateixa, és a dir demana, en aquest cas,
pels dos: respecte a la presumpció d’innocència.

-

Que respectar el principi de presumpció d'innocència obliga a tractar a
tota persona com a innocent si no hi ha una sentencia 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.

-

Que, dit això, li agradaria tornar a apel·lar a la complexitat de gestió d'un
barri com el de la Mina, en què l'atur i la precarietat econòmica afecten
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,
novament, 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 Juan Carlos Ramos
n'és un exemple paradigmàtic.

-

Que la trajectòria de tots aquells que s'han implicat en resoldre els
problemes de la Mina ve marcada sempre per un principi, la seva
profunda estimació per aquest barri i pels seus veïns i veïnes: han estat
disponibles a tota hora i en qualsevol moment, han parlat, mediat,
ajudat a 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 perquè 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 qui 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
perquè 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
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fidel a la tasca que es va imposa:, fer que els veïns es sentissin
orgullosos del barri i de les seves pròpies virtuts, i de la seva capacitat
de superació davant de les situacions adverses
-

Que, al fil del barri de la Mina i de la gestió en general del municipi, que
no és fàcil, ja que estan envoltats de 3 ciutats importants de l’Àrea
Metropolitana Badalona, Santa Coloma i de la urbs de Barcelona, amb
l’herència de fa anys del barri de la Mina amb les necessitats que té i que
intenten suportar i afrontar des del propi municipi, vol fer un
reconeixement especial a l¡alcalde: que porta mesos trencant-se les
banyes perquè l’àmbit supramunicipal deixi de donar-los copets a
l’esquena i es sensibilitzin d’una vegada per totes que necessiten el seu
suport, la seva ajuda per gestionar les singularitats i particularitats del
municipi condicionades en gran part pel barri de la Mina. Que no tenen
vergonya de demanar ajuda perquè la necessiten i que si la necessiten
aquest govern té l’obligació i la responsabilitat de demanar ajuda i que
mai tindran vergonya de demanar-la sempre que sigui necessària. Que
ho han intentat i veuen que això no poden sols perquè és tanta la
complexitat del barri que sols no poden, per tant., no tenen cap
vergonya de demanar-la. Que ha fet veritables esforços per elevar la veu
de tota la ciutadania i dir ja n’hi ha prou, no fan cas. Que han tingut
reunions amb la presidència, vicepresidència de la Generalitat, amb
nombrosos consellers, diputats, alcaldes i alcaldesses de l’Àrea
Metropolitana, reunions, correus, trucades de telèfon i cartes que, de
moment, no han tingut la resposta adequada per a les seves necessitats.

-

Que parlen de deixadesa però que a alguns regidors els han proposat ser
comissionats de temes concrets i encara estan esperant resposta, per
tant, és l’hora d’arromangar-se i no de reprovar.

-

Que parlen de promoure una major transparència i professionalitat en la
gestió municipal i que la primera acció que va promoure l’alcalde a l’inici
d’aquesta legislatura va ser precisament la de convocar reunions amb
tots els departaments de l’Ajuntament per traslladar principalment dues
coses: per una banda, una directriu política concreta als tècnics de
facilitar l’accés a la informació i els expedients administratius a l’oposició
vetllant, evidentment, per al seu bon ús i per altra banda la petició del
compromís professional del personal per tirar endavant.

-

Que, des del primer moment, tota l’oposició té accés als expedients i a la
informació, que no vol dir que surtin de l’Ajuntament ni que ningú extern
vingui a analitzar-los. Que les comissions informatives són extenses i
se’ls informa amb detall de la gestió del dia a dia. Quan tenen algun
tema d’especial interès ho han compartit amb tota l’oposició a través de
reunions i comissions especials, que una altra cosa és que hi vulguin
anar o no, que això ja és voluntat seva. Que sí que hi ha coses que per
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l’estructura que tenen no arriben, però que no és per voluntat expressa
sinó que els recursos no són il·limitats. Que no tenen PAM, és veritat,
han prioritzat la gestió i l’acció a escriure, és una qüestió que tenen
pendent. Que això no vol dir que no tinguin les idees clares de tot allò
que volen posar en marxa i de tot allò que volen per a la ciutat, sinó que
quan hi ha tants fronts a bregar, s’ha de prioritzar i que el compromís és
tenir-lo abans de finalitzar l’any.
-

Que el punt 3 de la moció insta el govern i a la presidenta de la Comissió
especial a impulsar els mecanismes pel seu bon funcionament. I que vol
saber què entenen pel seu bon funcionament, si és que no s’ha complert
amb el que es va acordar, si no s’estan convocant les reunions tal qual es
va consensuar, o que potser els volen culpabilitzar que uns tècnics,
d’acord amb el seu dret de defensa i en el allò que expressen que no
tenen cap obligació, tal i com ja sabien, no vulguin assistir a donar
explicacions d’un expedient judicialitzat, que d’això tenien plena
consciència que podia passar i malgrat les advertències han volgut posar
la paradeta.

-

Que ells compliran amb la formalitat i els acords presos, perquè volen
actuar amb responsabilitat i compromís i que no cal que instin a res en
aquest sentit.

Pedro Rivero (PSC) diu:
-

Que durant aquests últims anys de crisi, els models de gestió en
instal·lacions esportives ha fet fallida i això ha passat tant a Sant Adrià
com en altres ciutats.

-

Que aquesta circumstància va afectar de ple les instal·lacions Besòs i
Marina Besòs i va posar en risc els serveis que s’hi prestaven així com les
respectives plantilles de treballadors.

-

Que és cert que, davant d’aquesta situació, alguns grups de l’oposició
van presentar propostes de solució, que anaven per la via de recuperar
les instal·lacions, remunicipalitzar-les o incorporar els treballadors de les
empreses a la plantilla municipal.

-

Que totes aquestes propostes es van considerar no adequades pels
departaments jurídics, de contractació o intervenció d’aquest
Ajuntament, ja que contradeien les normatives de contractació o bé el
reglament pel que fa a concessions, fins i tot, les normatives i lleis que
regules la contractació de personal públic, que haguessin dut a
reclamacions econòmiques per part de les empreses adjudicatàries que
hagués hagut de pagar l’Ajuntament, és a dir, la ciutadania.
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-

Que malgrat que sabien que, políticament, això seria un desgast i que
l’oposició la utilitzaria com a arma llancívola, van decidir continuar
sempre en la línia en què els aconsellaven els tècnics especialistes, el
camí més llarg, però també jurídicament i administrativament més segur,
el qual no només els protegia de cometre irregularitats administratives
sinó de vetllar per la continuïtat de les plantilles i alhora evitar
reclamacions d’indemnitzacions per part de les empreses adjudicatàries.
Que malgrat les pressions de l’oposició no es van equivocar i això ho
demostra el vistiplau que els atorga la Comissió Jurídica Assessora a la
resolució de la concessió de Marina Besòs, així com l’autorització a
reclamar el dipòsit a l’empresa concessionària i que la mateixa Comissió
avalava en el seu informe que l’única solució era finalitzar la concessió i
no rescatar-la, ni indemnitzar-la ni intervenir-la, com la sentència del
Tribunal que desestima les reclamacions patrimonials de l’empresa
adjudicatària.

-

Que si ho haguessin fet de la manera que l’oposició deia ara estarien
bregant amb una reclamació patrimonial important i molt probablement
sense possibilitat de recuperar les plantilles de treballadors.

-

Que en aquests moments, el poliesportiu municipal Besòs està
funcionant amb normalitat i a ple rendiment, i el poliesportiu Marina
Besòs, després d’obrir durant aquest mes de juliol per cobrir les
activitats del casal esportiu d’estiu, ha passat la primera prova de foc de
funcionament i acabant les obres de reparació més urgents podrà obrir
les seves portes definitivament al setembre. Que aquesta mateixa
setmana s’ha adjudicat el concurs que cobreix la prestació de servei que
inclou el personal de la instal·lació, amb la qual cosa el treball a la
plantilla de la instal·lació estarà assegurat.

-

Que al poliesportiu Ricart s’ha elaborat l’estudi tècnic que els permetrà
saber quines obres de rehabilitació, millora i adequació a la normativa es
necessiten per reprendre, si ho decideix el ple, l’activitat aquàtica, i que
l’important esforç econòmic i l’estat de comptes d’aquest Ajuntament li
permetrà en aquests moments plantejar-se la reobertura d’aquest
servei.

-

Que la situació que s’ha donat no ha estat fàcil: model de gestió fallit,
empreses de gestió en fallida, situació econòmica de les administracions
en fallida, etc., però que han afrontat el problema de la forma més
correcta possible.

-

Que aquest treball no s’ha fet sol, la direcció, l’esforç i la insistència
aquest enorme problema ha vingut principalment d’una persona, el
regidor d’Esports Juan Carlos Ramos, és per això que els sembla
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terriblement injust que es parli en aquesta moció en les termes de
deixadesa de funcions o de deficient gestió.
-

Que, pel que fa a les carpes, saben perfectament que és pel rescat de la
concessió, que van sol·licitar els partits polítics, veïns i entitats, aquesta
acció i que aquesta acció d’enfrontar-se a aquestes empreses són el
motiu de tot aquest periple, que fa referència a una manca de
documentació en els expedients de les concessions com a causa principal
de la reprovació.

-

Que en diverses ocasions s’ha emplaçat els grups de l’oposició a revisar
aquests expedients i comprovar que tant les autoritzacions de canvi
d’usos com la resta d’informes i tràmits de les llicències estan i compten
amb els seus preceptius informes tècnics. Que tots els grups saben que
això és exactament així, però que es resisteixen a comprovar-ho i tenir
la certesa amb els seus propis ulls perquè això desmuntaria tot el tripijoc
o tota la reprovació.

-

Que entenen la maniobra política i entenen que estan en una difícil
posició, que si tan malament ho fan com és que sent 6 i ells 15
continuen governant. Que, davant d’això, fan un reprovació i surten del
pas. Que entenen la maniobra en gairebé tots els casos.

-

Que els crida especialment l’atenció l’actuació de MES i d’Isabel
Marcuello, Que, en referència a les carpes l’estiu de 2012, que segons
les actes que consten en el Departament de Participació Ciutadana,
Isabel Marcuello, com a primera tinenta d’alcalde, presidia i coordinava
una comissió amb els veïns en entitats el barri de Sant Joan, on es
discutien els problemes de tota índole que van sorgir arrel del
funcionament de les carpes, que també s’explicava la motivació que va
dur a realitzar aquest projecte com la correcta forma de fer-ho. Que en
aquesta comissió, Isabel Marcuello convocava a tècnics i responsables
polítics a explicar als veïns com s’afrontaven els diversos problemes que
anaven sorgint. Que no critiquen aquesta acció, els sembla correcta
perquè complia amb la seva obligació, però que sí que els sembla poc o
gents correcta que coneixent tant les motivacions que van portar a
portar endavant tant el projecte de les carpes com les actuacions que es
van realitzat per contrarestar els problemes que anaven sorgint, com la
correcta tramitació de tots el procés, ara no només no recorda això sinó
que promogui una acció de reprovació contra qui ella sap que no va fer
res incorrecte. Que sap que està actuant malament i de forma injusta,
però el pitjor és que ho fa sabent que ho fa i això no està bé, ni des del
punt de vista polític, ni com a persona.

-

Que donat l’incert resultat d’aquesta moció de reprovació no ha sortit
endavant, ha quedat palmàriament demostrat que el treball realitzar
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durant la primera part de la legislatura ha estat molt i amb molt d’esforç
per part d’un grup molt reduït de regidors i regidores que, amb molt
pocs recursos, en un moment econòmic molt complicat, en una situació
social increïblement trencadissa i amb una ajuda dels 15 regidors de
l’oposició que, llevat excepcions, ha estat escassa, els diuen que no es
preocupin, que la part més dura ja ha passat, que els temes més difícils
estan o bé resolts o bé encarats, que la situació econòmica s’ha refet i
que comença a ser un bon moment per sumar-se al carro del treball, així
que inviten de nou als grups que estiguin disposats a treballar per Sant
Adrià i no pels seus interessos personals o de partit, a sumar-se a
aquest equip de govern i governar amb ell. Que no és bo continuar
governant amb un grup tan reduït i no és bo per a la la ciutat, que ells
han agafat aquesta responsabilitat i aquest pes en els moments més
durs, ara les coses poden ser una mica més fàcils, que no han de tenir
por, que valorin la proposta i que s’asseguin a parlar-ne.
Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que Josefa López ha dit que el Ple s’ha convocat precipitadament, però
que qui té la potestat de convocar-lo és l’alcalde, que ha estat qui ha
decidit la data, que tenia 15 dies per fer-ho i ho ha fet ara.

-

Que la moció va entrar per Registre abans que tingués lloc aquesta
última comissió, que ella sap perfectament que ERC va impulsar que ella
fos la presidenta de la Comissió de Seguiment i que sap quin va ser el
resultat de la primera votació en la qual els tècnics, adherint-se al seu
dret, van decidir no venir i això va comportar perdre un dia per venir a
l’Ajuntament i no fer absolutament res i que se’ls hagués pogut informar
abans i no convocar aquesta comissió, i per això van haver d’allargar el
termini quinze dies per facilitar als tècnics que poguessin venir.

-

Que els demanen paciència, però que ells en tenen molta, que el seu
codi ètic diu que en el moment en què estan investigats han de sortir
automàticament dels seus càrrecs públics i ells ho porten fins a l’extrem,
que ho fan per responsabilitat política no pas per responsabilitat penal ni
judicial, i que en tot moment defensen la presumpció d’innocència.

-

Que la instrucció dels casos serà llarga, però que no sap si es poden
permetre que aquestes persones siguin les que assumeixin els reptes
que té aquesta ciutat i els que la liderin, que per tant, crida els que han
manifestat el vot contrari que repensin la seva votació perquè aquesta és
una situació força complicada.

-

Que ells van prendre la iniciativa de fer aquest ple, però que des del
primer moment volien que fos consensuat per tots els grups i perquè
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saben que l’oposició té diferents ideologies i que potser per això no
tenen alternativa, que potser el que necessiten és un canvi de persona i
no de govern, per continuar fent l’oposició constructiva que han estat fet
des del primer dia que ningú no els ho pot negar.
-

Que l’alcalde és responsable de tot el que passa i és per això que encara
que la instrucció sigui llarga, encara que no saben quin serà el resultat
creuen que per responsabilitat política hauria de plegar.

-

Que el grup d’ICV-EUiA va fer una nota de premsa que demanava la
dimissió de l’alcalde i del regidor, i que creuen que és una estafa a la
ciutadania que s’enviïn aquestes notes de premsa i després en el ple
municipal es trobin que diuen una cosa diferent.

-

Que sigui com sigui, la realitat és que aquest Ajuntament no ha volgut
que els dos regidors de Sant Adrià en Comú que han de prendre
possessió entressin avui i que tot i així la situació és d’empat i que
només se’n sortiran pel vot de qualitat de l’alcalde, és per això que
demanen que reflexionin i decideixin fer un pas enrere.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que coneix molt bé a Pedro Rivero, que ara és regidor però que en el
seu moment va ser responsable de la instal·lació.

-

Que té dues actes en les quals el convocant és l’ex-alcalde, Jesús
M.Canga, que era qui mantenia les reunions amb els veïns, que un dia
que ell no hi va poder assistir, va ser ella qui la va presidir. Que ella
transmetia les accions que l’alcalde duria a terme en aquelles reunions,
que tot està escrit i que, a diferència d’ara, les actes de Participació i
Alcaldia en la legislatura passada estaven penjades en la web i ara han
desaparegut.

-

Que no té res en contra de Juan Carlos Ramos, que ja ho va dir en un
ple que no es creia res del que deien.

-

Que no està bé mentir, que ella portava les reunions quan l’alcalde la
posava al front i que no tenia cap problema a fer-ho. Que té correus que
li havien fet arribar a Pedro Rivero i que encara estan esperant una
regidora que estava en la legislatura passada i ella mateixa que ell com a
regidor els digués què estava passant allà, que s’acostava l’estiu i ell mai
no va tenir la dignitat de contestar.

Josefa López (regidora no adscrita) diu a Rubèn Arenas:
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-

Que li falta sentit comú perquè no s’havia d’haver convocat aquest ple
havent-hi la Comissió de Seguiment encara obertaa.

-

Que ell volia fer el Ple el dia 24 que encara era molt més precipitat.

-

Que no és del PSC, que moltes vegades ha votat assumptes en contra
del PSC i ho continuarà fent per sentit comú.

Xavier Soley (PDeCAT) diu
-

Que creu que una situació jurídico-processal no és un motiu per justificar
la reprovació, la qual s’hauria de basar en unes actuacions polítiques
com poden ser una manca de gestió política en aquests últims anys en
els poliesportius.

-

Que cal tenir en compte que als efectes de l’aprovació d’una moció
reprovatòria jurídicament té un efecte nul, que un cop aprovada la
reprovació hi hauria d’haver una moció de censura, però que seria molt
difícil que tots els grups de l’oposició es posessin d’acord.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que la nota de premsa que van fer només demanaven la dimissió de
Juan Carlos Ramos i no de l’alcalde.

-

Que quan preparaven aquest ple tenien clar que volien parlar de la seva
posició, perquè no volien trencar cap pont amb ningú.

-

Que a partir de demà s’hauran de tornar a entendre i la ciutadania
tornarà a venir a aquest ple perquè els resolguin els problemes, per això
ells avui el que han fet és no trencar cap pont amb ningú.

-

Que tots plegats han de reflexionar i que per respectar els ponts també
s’han de respectar en les xarxes socials, ja que si rebenten ponts no
construiran res.

Se sotmet la moció a votació amb el resultat següent:
Vots a favor: nou (9) – PSC (6), ICV-EUiA (2) i Josefa López, regidora no
adscrita, (1)
Abstencions: una (1) – PDeCAT
Vots en contra: nou (9) – C’s (3), SAeC (1), ERC (2), MES (1) i PP (2)
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El resultat de la votació és un empat, per tant, cal fer una segona votació:
Vots a favor: nou (9) – PSC (6), ICV-EUiA (2) i Josefa López, regidora no
adscrita, (1)
Abstencions: una (1) – PDeCAT
Vots en contra: nou (9) – C’s (3), SAeC (1), ERC (2), MES (1) i PP (2)
Queda desestimada la moció pel vot de qualitat de l’alcalde.
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 23.30
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari, tots els assistents. Certifico.

