Sant Adrià de Besòs, 31 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.

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
Maria Tello Esbrí
Alejandro Benito Otero
Gregorio Belmonte Ferrer
Gregorio Camacho Alcalde
Isabel Marcuello García
Rubèn Arenas Garcia
Antoni Vélez Barajas
Jesús A. Gacía Bragado
Andreu Marín Muñoz
Xavier Soley Manuel
Josefa López Navarrete

Vist que assisteixen tots els membres del Ple de l’Ajuntament, el president
obre la sessió.
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
que va tenir lloc el dia 28 de novembre de 2016
A proposta d’Andreu Marín (PP) es fan les esmenes següents:
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A la pàgina 13, paràgraf segon de la intervenció d’Andreu Marín, on diu: "...
que no sabe si ilegales, però irregulares que se han cometido en la sanidad
catalana durante los años de Convergència.", ha de dir: "...que no sabe
ilegales, però sí presuntamente irregulares que se han cometido en la
sanidad catalana durante los añós de Convergència, caso Innova."
A la pàgina 52, últim paràgraf, on diu: "Que lo más básico es que el español
es una lengua oficial en Catalunya según la Constitución y el Estatuto, y
que no se discrimine ni se margine ni quede relegado a dos horas
semanales dentro de la educación pública y que tengan que batallar con la
Generalitat en los tribunales para que tengan una tercera hora de
castellano.", ha de dir: "Que hay que recordarle a algunos que el español es
lengua oficial en Catalunya según la Constitución y el Estatuto, y que no se
puede permitir que éste sea discriminado, marginado o relegado a dos
horas semanales dentro de la educación pública y que haya que batallar con
la Generalitat en los tribunales para que los alumnos catalanes tengan una
tercera hora de castellano."
A la pàgina 53, primer i segon paràgraf, on diu: "Que supone que los
alumnos catalanes deben ser superdotados porque tienen un mejor nivel de
español que el resto del Estado y hacen 40 horas semanales. Que como
todos no son hijos de Artur Mas y se pueden permitir una educación en
cuatro lenguas en una escuela de élite en Pedralbes les darán apoyo a la
moción.", ha de dir: "Que supone que los alumnos catalanes deben ser
superdotados porque los nacionalistas presumen que tienen un mejor nivel
de español que los el resto del Estado que realizan 40 horas semanales en
dicha lengua. Que como no todos son hijos de Artur Mas ni pueden
permitirse una educación en cuatro lenguas en una escuela de élite en
Pedralbes les darán apoyo a la moción."
A la pàgina 61, en la intervenció d’Andreu Marín, on diu: "Andreu Marín (PP)
diu que li sobta que s’habiliti algú de Gestió Tributària per a un litigi força
important i que els demanaran una suma indemnitzatòria considerable.", ha
de dir: "Andreu Marín (PP) diu que li sobta que s’habiliti algú de Gestió
Tributària per a un litigi força important de responsabilitat patrimonial on
se li demanarà a l’Ajuntament una suma indemnitzatòria considerable."
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
28 de novembre de 2016.
ALCALDIA
2. Presa de possessió de la regidora Maria Tello Esbrí
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"Vista la credencial de la regidora d’aquest Ajuntament, lliurada pel
president de la Junta Electoral Central, expressiva del fet que la senyora
Maria Tello Esbrí ha estat designada electe per aquest municipi, ja que es
troba inclosa en la Llista de candidats presentada per SANT ADRIÀ EN
COMÚ – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU a les eleccions
locals del 24 de maig de 2015 en substitució, per renúncia, del senyor
Basilio Perona Cortés.
Examinada que ha estat la credencial presentada i constatada la
personalitat de la senyora Maria Tello Esbrí, i després del prometiment que
presta, per imperatiu legal, d’acomplir les obligacions del càrrec de regidora,
amb lleialtat al Rei i de servar i fer servar la Constitució, d’acord amb el
Reial decret 707/79, de 5 d’abril.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD:
1. Donar possessió del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament a la senyora
Maria Tello Esbrí.
2. Donar coneixement d’aquest acord a la Junta Electoral Central."
3. Presa de possessió del regidor Alejandro Benito Otero
"Vista la credencial de la regidora d’aquest Ajuntament, lliurada pel
president de la Junta Electoral Central, expressiva del fet que el senyor
Alejandro Benito Otero ha estat designat electe per aquest municipi, ja que
es troba inclòs en la Llista de candidats presentada per SANT ADRIÀ EN
COMÚ – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU a les eleccions
locals del 24 de maig de 2015 en substitució, per renúncia, del senyor Marc
Alloza Quesada.
Examinada que ha estat la credencial presentada i constatada la
personalitat del senyor Alejandro Benito Otero, i després del prometiment
que presta, per imperatiu legal, d’acomplir les obligacions del càrrec de
regidora, amb lleialtat al Rei i de servar i fer servar la Constitució, d’acord
amb el Reial decret 707/79, de 5 d’abril.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD:
1. Donar possessió del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament al senyor
Alejandro Benito Otero.
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2. Donar coneixement d’aquest acord a la Junta Electoral Central."
4. Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no
han estat prèviament informats per la respectiva Comissió
Informativa
"Fets
1. Com a assumptes de l'Ordre del dia de la sessió ordinària convocada en
primera convocatòria per al dia 31 de juliol, a les 19 hores, hi consten els
titulats:
"5. Moció del PSC per reclamar a les diferents administracions catalanes i al
Govern de l’Estat el reconeixement de les necessitats específiques del barri de
la Mina i la implicació, suport econòmic i compromís .
6. Moció del PP de rebuig al referèndum il.legal anunciat per l’1 d’octubre de
2017.
7. Moció del PP per modificar la Comissió de Seguiment i Investigació de
Marina-Besòs.
8. Moció de C’s per demanar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona un informe
de la qualitat de l’aire a Sant Adrià de Besòs i un estudi de mesures de la seva
millora.
9. Moció de C’s per organitzar un acte institucional de celebració de la Festa
Nacional per al 12 d’octubre a Sant Adrià de Besòs.
10. Moció d’ERC perquè Sant Adrià de Besòs s’adhereixi al programa
d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels
tributs i cotitzacions socials.
11. Proposta relativa al nomenament dels representants de la corporació al
Consorci del barri de la Mina.
12. Proposta de l’Alcaldia per demanar informació de la planta de valorització
energètica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i un estudi exhaustiu sobre la
contaminació de dioxines i furans a la Direcció General de Qualitat Ambiental
13. Proposta relativa a la modificació dels membres de les comissions
informatives."

Fonaments de dret
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1. La Llei de la Generalitat de Catalunya 8/1987, de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat número 832,
de 27 d'abril de 1987).
2. L'article 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entitades Locales, aprovat pel Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre (Boletín Oficial del Estado número 305, de 22 de
diciembre de 1986) estableix en el seu apartat 3 la possibilitat que el
president, a iniciativa pròpia o a proposta d'algun dels portaveus, pugui
incloure en l'ordre del dia de les sessions assumptes que no hagin estat
prèviament informats per la respectiva Comissió informativa, amb
l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre aquests assumptes
sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió en l'ordre del dia.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
Ratificar, per majoria simple, la inclusió en l'ordre del dia de la sessió
ordinària convocada en primera convocatòria per al dia 31 de juliol de 2017,
a les 19 hores, els punts esmentats anteriorment."
S’aprova per unanimitat.
5. Moció del PSC per reclamar a les diferents administracions
catalanes i al Govern de l’Estat el reconeixement de les necessitats
específiques del barri de la Mina i la implicació, suport econòmic i
compromís
"Sant Adrià, amb un territori de 3,798Km2, té una població de 37.027
habitants, un 27,9% dels quals 10.324 viuen al barri de la Mina amb una
alta densitat de població. El seu parc d'habitatges és de 14.755, 3.271 dels
quals es situen en aquest barri.
Actualment la ciutat destina a lloguer social 643 habitatges, la qual cosa
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.
Sant Adrià de Besòs és una ciutat marcada històricament per la creació del
barri de la Mina, que va ser pensat en diferents plans durant els anys
seixanta i modificats fins a un aprofitament d'alçada i sostre per sobre de
totes les previsions, a la vegada que no es va tenir massa en compte la
qualitat de les construccions i serveis: aquest fet es va concretar en una
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ocupació per sobre dels 15.000 habitants l'any 1975, molts dels quals no
estaven censats.
La Mina ha viscut des dels seus inicis un deteriorament que ha anat
agreujant-se, amb una alta densitat de població, fruit del reallotjament de
diferents grups de població sense arrelament, provinguts del barraquisme
de Barcelona dels anys 60 i que en molts casos presenten dèficits socials,
laborals, culturals i/o econòmics.
L'any 1989 es traspassa el barri de la Mina des del Patronat de l'Habitatge
de Barcelona a la ciutat de Sant Adrià però sense assumir cap clàusula de
compensació i d'equilibri econòmic, que permetés fer front a les despeses
inherents a aquests habitatges públics destinats a famílies amb un alt grau
de vulnerabilitat social.
Les inversions fetes als anys 80 i 90 van intentar resoldre els dèficits
habitacionals i d'equipaments però amb moltes dificultats a l'hora
d'implementar-lo. A finals dels anys 90 es posa en marxa el Pla de
transformació del barri de la Mina durant el període 2000-2010, amb una
pròrroga posterior a l'hora que es crea el Consorci del barri de la Mina per
executar-lo; aquestes transformacions urbanes col·laboren a reduir
l'aïllament físic malgrat que en èpoques de crisi augmenta la relació de
robatoris, venda d'estupefaents, cultiu de droga i vandalisme, i s'accentua la
poca identificació positiva amb l'entorn.
El Pla de transformació del barri de La Mina que preveia l'enderroc del bloc
del carrer Venus a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, no s'ha dut a
terme en la seva totalitat.
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.
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La suma de totes aquestes despeses i les dificultats de moltes famílies per
fer front a aquestes 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.
L'ocupació il·legal d'un seguit de pisos les darreres setmanes ha agreujat la
situació del barri. Aquests pisos estaven destinats a famílies amb pocs
recursos econòmics i al reallotjament de veïns i veïnes d'un bloc del carrer
Venus que ara han vist truncada la possibilitat d'accedir a un habitatge
digne.
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€.
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.
El pressupost municipal destina a Serveis Socials, Educació i Foment de
l'Ocupació el 26,09% del total de la despesa. Respecte a l'any 2016
aquestes partides s'han vist incrementades en 1.074.096€.
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Hi ha altres xifres que caldria destacar: el 70% dels PIRMIS concedits a
Sant Adrià són per a veïns de la Mina, el 25% de la població de la Mina és
usuària de Serveis Socials i el 41% dels expedients que atenen els Serveis
Socials corresponen a persones del barri de la Mina. Els Serveis Socials
municipals van atendre el 2016 al 17% de la de la població de Sant Adrià.
Sant Adrià assumeix també un elevat pressupost destinat a salut pública i el
98% d'aquesta despesa es destina a la Mina degut al consum de drogues.
La Mina acull una sala de venipunció que té més usuaris que el total de les 8
sales de venipunció de Barcelona, això vol dir que un barri de 14.000
habitants suporta una pressió pel consum de droga superior a la de tota la
ciutat de Barcelona amb més d'un milió i mig d'habitants. Dels usuaris
atesos a la sala el 67,2% són de la ciutat de Barcelona i només el 2,5% són
de Sant Adrià, mentre la resta prové d'altres municipis.
Cal destacar que fins ara un percentatge important de la despesa directa de
la sala de venipunció l'ha suportat el pressupost de l'Ajuntament. A més de
la repercussió que representa respecte al context social i la imatge del barri
i de la ciutat.
Sant Adrià destina també bona part del seu esforç pressupostari a aspectes
relacionats amb la seguretat i l'atenció als més vulnerables com a
conseqüència de les necessitats de la seva població. Compta amb 63
policies locals i 35 treballadors de l'àrea de Serveis Socials, una xifra molt
superior a la d'altres municipis de les mateixes dimensions i població.
Els Mossos d'Esquadra han fet en els darrers dos anys importants
actuacions en contra de la venda de droga, després d'elaborats processos
d'investigació que s'han culminat amb importants operatius policials,
malgrat això la situació a la Mina exigeix un augment d'efectius de Mossos
d'Esquadra destinats a la Mina, per tal de garantir la seguretat del dia a dia i
per permetre la recuperació de la convivència i dels espais públics.
La taxa d'atur a juny de 2017 es situa 2.776 persones un 17,2%, l'atur
entre menors de 25 anys és del 10,9% superior a la resta de la comarca. A
Sant Adrià el 38% dels aturats no tenen qualificació específica i més del
40% dels aturats són més grans de 45 anys. I una xifra més colpidora, el
52% dels aturats no perceben cap tipus de prestació econòmica.
L'educació és un dels principals reptes que cal abordar al barri de la Mina.
Un 6,2% de la seva població no sap llegir ni escriure i un 27,1% no han
finalitzat els estudis primaris. L'absentisme escolar dels centres del marge
dret de la ciutat, es pot situar al voltant del 40%, arribant a la secundària al
76,9%.
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Aquest és tan sols un esbós de la realitat de la ciutat i dels factors de
vulnerabilitat que es concentren al barri de la Mina. Ni la Generalitat, ni
l'Ajuntament de Barcelona ni les administracions supramunicipals poden
mantenir-se al marge d'aquesta greu situació que es viu a la Mina, on els
seus veïns lluiten cada dia contra una realitat força adversa i unes
condiciones econòmiques molt difícils. Demanem ajuda i solidaritat en el
sentit estricte de la paraula i cal el suport de totes aquestes administracions
per a la gestió quotidiana del barri.
La càrrega econòmica que ha de suportar l'Ajuntament de Sant Adrià per fer
front a les problemàtiques derivades de les situacions que es generen a la
Mina és enorme i les necessitats que cal atendre augmenten amb el pas del
temps. Aquesta suma de factors fa que tots els paràmetres i indicadors
negatius es disparin i les despeses s'incrementin. Aquest fet, per a una
ciutat on no hi ha un salt econòmic entre barris i de només 37.000
habitants, és un pes molt feixuc.
Per tot l'exposat anteriorment i per concretar la solidaritat territorial de les
diferents administracions amb Sant Adrià de Besòs, el Grup Municipal del
PSC proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Establir una taula de consens amb tots els grups municipals i la regidora
no adscrita per tal que designi un grup de treball que representi a la
ciutat davant de totes aquestes administracions i per reivindicar per a la
Mina el reconeixement de la seva especificitat i de les seves necessitats.
Aquest grup de treball incorporarà, a més dels representants dels grups
municipals i la regidora no adscrita, representants de Pla de Besòs, del
Consorci de la Mina i de les associacions veïnals del barri per assegurar
un correcte flux d’informació sobre tot el que tingui a veure amb el barri.
El grup de treball es reunirà periòdicament per fer un seguiment
d’aquest acord i de la situació general del barri i elaborarà conclusions i
propostes que es traslladaran al Ple Municipal.
2. Reclamar al Govern de l'Estat, a la Generalitat, a l'Ajuntament de
Barcelona i a altres entitats supramunicipals, el reconeixement de les
necessitats específiques del barri de la Mina i la seva implicació, suport
econòmic i compromís en la gestió i manteniment dels habitatges socials
del barri, en la vigilància i recuperació de l'espai públic i del civisme i la
convivència.
3. Reclamar al Govern de l'Estat el reconeixement d'aquestes
circumstàncies específiques de Sant Adrià per tal que s'apliqui un
diferencial social que permeti l'increment dels ingressos provinents de
l'Estat en concepte de participació dels tributs.
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4. Reclamar al Govern de la Generalitat el reconeixement d'aquestes
circumstàncies específiques de Sant Adrià per tal que s'apliqui un
diferencial social que permeti l'increment dels ingressos que provenen
del Fons de Cooperació Municipal.
5. Reclamar a la Generalitat que concreti i defineixi abans de la finalització
de l’any 2017, el futur de l'edifici del carrer Venus amb terminis i
solucions realitzables i que hi destini la dotació i partida pressupostària
corresponent i que assumeixi definitivament les seves responsabilitats en
la solució d'aquest assumpte.
6. Demanar al Departament d'Interior de la Generalitat que mantinguin els
processos d'investigació contra la venda de droga que han vingut
realitzant amb importants intervencions a la Mina.
7. Reclamar al Departament d'Interior que s'incrementi la dotació de la
Comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Mina per permetre la
recuperació de l'espai públic, del civisme i de la convivència al barri,
establint, mitjançant un conveni, el conjunt serveis que donen a Sant
Adrià.
8. Fer efectiu el compromís del conseller de Salut per tal que la Generalitat
assumeixi la despesa de la sala de venipunció que fins ara suporta
l'Ajuntament, mitjançant un conveni que es signaria abans de finals de
2017.
9. Reclamar a l'Ajuntament de Barcelona el seu compromís i suport
econòmic en la gestió dels habitatges que des del 1998 el Patronat de
l'Habitatge de Barcelona va cedir a Sant Adrià, atès que durant tot
aquest temps ha suportat una despesa sense cap ajut ni aportació
econòmica. I mitjançant la signatura d'un conveni, establir un
reconeixement explícit d'aquest deute històric i la introducció de la
clàusula d'equilibri econòmic que permeti assumir les despeses
generades.
10. Instar a la participació de l'Ajuntament de Barcelona en la taula de
drogues del barri de la Mina i en les polítiques de prevenció i de
tractament de les drogodependències al barri.
11. Demanar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat que
continuï amb el treball iniciat amb l'Institut Escola i que en els períodes
escolars 2017-18 i 2018-19 estableixin una àmplia oferta de mòduls
professionals. I establir una taula de coordinació educativa formada per
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la Conselleria d'Educació i
l'Ajuntament de Barcelona.
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12. Sol·licitar la convocatòria urgent del màxim òrgan de govern del
Consorci de la Mina per tal de tractar aquestes propostes i concretar els
compromisos corresponents entre les administracions que en formen
part.
13. Fer arribar aquests acords al president i al vicepresident de la
Generalitat de Catalunya, als consellers d'Interior, Salut i Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de
Catalunya i als grups parlamentaris, al Ministre de Hacienda y Función
Pública, a l'alcaldessa de Barcelona i als grups municipals de
l'Ajuntament de Barcelona."
Defensa la moció l’alcalde i manifesta:
-

Que aquesta moció no té per objectiu posar en qüestió cap administració
superior o altres administracions sinó que parteix de la crua realitat.

Jesús A. García (PP) interromp a l’alcalde i diu:
-

Que dijo en la Junta de Portaveus que su grupo presentaría tres
enmiendas a la moción y que la portavoz del PSC no le ha aclarado si se
podían aceptar las enmiendas.

-

Que lo ha hablado con el secretario accidental y se ha leído el ROM no
pone nada sobre que no se puedan debatir aquí, por lo que entiende que
sí que se podrían discutir y ve que el alcalde comienza ya su discurso,
mientras que el PP ha hecho tres propuestas que no quedaron aclaradas
que no podían ser debatidas en este pleno.

L’alcalde li respon que el mecanisme és quan un grup presenta una moció i
els altres grups municipals presenten a aquest grup esmenes, el grup que
l’ha redactat diu si les accepta o no i que, en aquest cas, el grup del PSC no
ha acceptat les esmenes presentades pel PP i, per tant, no es discuteixen
perquè no formen part de l’ordre del dia.
Jesús A. García (PP) dice que en el ROM no pone que no se puedan debatir
las enmiendas y por ello debe ser que el alcalde no quiere debatirlas, y que
tienen criterios dispares sobre si se pueden o no debatir en pleno.
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L’alcalde li contesta que són esmenes que l’equip de govern no accepta i
que no han quedat integrades en el redactat de la moció i que per tant no
es discuteixen.
Jesús A. García (PP) dice que las enmiendas propuestas por su grupo no son
debatidas por voluntad del alcalde y no por el ROM, que es lo que rige el
funcionamiento del pleno y del Ayuntamiento.
L’alcalde continua la defensa de la moció i diu:
-

Que la moció parteix de la constatació d’una realitat de la situació en què
es troba el barri de la Mina i que es reflecteix a la gràfica que tots
coneixen.

-

Que a l’any 1989 l’Ajuntament de Sant Adrià va rebre el barri de la Mina
amb un deute dels veïns cap a l’empresa municipal d’un milió i mig
d’euros; que amb la gestió dels anys va arribar al mínim històric de
250.000 € l’any 2007, però amb l’arribada de la crisis, va augmentar el
deute i a l’any 2016 el deute va arribar a 1.800,00 €. Que aquests diners
són per la gestió, els lloguers, la despesa de comunitats i les quotes
complementàries

-

Que cada any l’Ajuntament subvenciona el lloguer social en 450.000 € i
es fa un traspàs de 300.000 € a Pla de Besòs perquè es pugui contractar
els serveis d’ascensors i que els habitatges puguin tenir els serveis
necessaris, a més del cost que té cada any de 200.000 € la sala de
venipunció.

-

Que aquesta situació és fruit de la persistència dels 10 anys de crisi, que
ara sembla que l’ocupació comença a anar millor, però no per als
ciutadans que viuen en barris amb perill d’exclusió social com és el barri
de la Mina, on hi ha més dificultat de reinserció laboral.

-

Que a l’any 1989 en el Conveni per la gestió d’habitatges de la Mina no
es va incloure una clàusula d’equilibri econòmic i que és l’arrel de tots
aquests problemes que es van fent crònics i que agreugen la gestió.

-

Que la moció no recull els temes que ja tracten al Consorci del barri de la
Mina, sinó que està relacionat amb els problemes de gestió d’habitatges i
de la sala de sala de venipunció.

-

Que va escriure una carta a l’alcaldessa de Barcelona el novembre del
2016, on li informava de totes aquestes dades i una altra el 4 d’abril, on
li demanava ajuts concrets per lloguers i per al programa de drogues.
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-

Que s’ha de tenir en compte que a Sant Adrià, respecte a ciutats
similars, com podria ser Ripollet, hi ha 20 policies i 14 treballadors més
que a Ripollet, i que això és un increment important de la despesa i com
no se li veu un horitzó, aquesta moció és per demanar un ajut concret a
la gestió.

-

Que tots són conscients que el barri ha tingut un retrocés en
comportament i en d’altres aspectes. Que s’ha reunit reiteradament amb
la Diputació de Barcelona perquè no abandonés i amb l’ajuda de la
consellera, de l’alcaldessa de Barcelona que el va derivar amb el
Salvador Milà, director de l’Àrea de Serveis de Presidència de l’AMB, així
com també amb el gerent del Consorci del barri de la Mina, amb
Habitatge de la Generalitat, per tal que Pla de Besòs pogués accedir a
subvencions d’habitatge de la Generalitat perquè fins ara si una empresa
municipal rebia subvencions d’altres administracions, no podia rebre les
de la Generalitat i això s’està treballant. Que d’aquestes reunions no ha
sortit res en concret i per això han pensat, com a equip de govern,
presentar una moció motivada que és una crida a totes les
administracions segons les seves competències.

-

Que qui creuen que té el deute històric i moral és Barcelona i així ho ha
reconegut més d’una vegada la seva alcaldessa i, per tant, aquest
Ajuntament li demana ajuda per la gestió per poder fer polítiques socials
de millora i de progrés al barri de la Mina. I que també inclouen una
petició al Govern de l’Estat perquè és una cosa que estan treballant a
tots els àmbits.

-

Que els criteris que s’apliquen a l’hora d’assignar recursos econòmics,
acostumen a ser la població i una petita part el nivell d’atur o les rendes.

-

Que existeixen d’altres criteris que no estan previstos com és el
diferencial social i que s’hauria de valorar també aquest criteri per tal
d’equilibrar la situació, perquè el perill que hi ha, no és que la crisis deixi
als ciutadans arraconats, sinó que això tingui una translació als territoris
de l’Àrea Metropolitana i que hi hagi territoris que quedin exclosos de la
societat i que s’haurien de millorar les polítiques redistributives.

-

Que quan hi ha ajuntaments amb dificultat per gastar tots els recursos
que tenen de cara a la pobresa energètica vol dir que hi ha una una mala
redistribució dels recursos i que podrien anar a ciutats amb
problemàtiques socials com Sant Adrià.

-

Que durant aquests nous mesos de reunions i intenses gestions s’ha
trobat una bona predisposició, però que, de moment, no s’ha
materialitzat més enllà de la fitxa dins del programa marc de serveis
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socials per destinar a temes de pobresa energètica a les escales del barri
de la Mina.
-

Que ha rebut trucades positives de l’Ajuntament de Barcelona i de la
Generalitat, però que com a Ajuntament s’han de posicionar i manifestar
coma a ciutat, aprovant aquesta moció.

-

Que dona les gràcies als grups que han interaccionat proposant esmenes
a la seva feina i els demana que sigui una moció que rebi el suport
unànime del Ple.

Josefa López (regidora no adscrita) manifesta:
-

Que aquesta moció s’hauria d’haver fet fa molts anys i que se n’alegra
que per fi es faci.

-

Que està d’acord amb aquest compromís de les administracions, però
que sobretot està d’acord amb el compromís i la implicació de
l’Ajuntament.

-

Que no troba bé que aquesta moció s’hagi publicat a la web de
l’Ajuntament, perquè amb les altres mocions no s’ha fet mai i que ha
estat molt lleig. Que la web representa l’Ajuntament no a cap partit
polític, sigui quin sigui aquest partit polític i espera que això no torni a
passar.

Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que tampoc troba bé que aquesta moció s’hagi publicat a la web
municipal, que va ser una sorpresa desagradable i que aquí l’equip de
govern ha relliscat, ja que la pàgina web no es pot utilitzar per finalitats
partidistes.

-

Que agraeix que s’hagin tingut en compte algunes esmenes i que
milloren el seu redactat.

-

Que tot allò que vagi en la línia de reclamar esforços econòmics,
compromisos polítics, fets, aportacions compromeses a pressupost o un
major esforç en matèria de seguretat amb matèria de policia al barri de
La Mina, li donaran suport i agraeix aquests esforços que darrerament
s’estan fent des de l’Ajuntament.

-

Que la moció en el fons és un crit d’auxili d’aquest Ajuntament que diu
que amb la Mina està desbordat i que no se’n sortirà sol ja que les
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d’aquest

-

Que la moció també amaga una manifesta incompetència perquè la
gestió política d’aquest Ajuntament al barri de la Mina ha estat molt
deficient i la manca de decisió valenta d’altres administracions no ha
ajudat a resoldre els problemes existents. Que una exemple d’aquesta
incompetència és l’enderrocament de l’edifici Venus, cosa que es
reconeix en un dels punts de la moció com a pendent d’execució, tema
que s’hauria d’haver resolt fa anys.

-

Que a la Mina, amb els fets d’aquestes darreres setmanes de l’ocupació
d’habitatges, han vist que hi ha uns grups amb unes activitats mafioses
que s’han apoderat del barri i que estan fent un pols de força, no només
a l’Ajuntament, sinó també a les altres administracions, i que estan
perjudicant a molts veïns del barri en el seu conviure la qual cosa no es
pot permetre.

-

Que aposten per tal que aquesta moció serveix per reforçar qui ha de
tenir el poder territorial a la Mina, però que no es poden permetre
rendir-se i que els veïns tinguin la sensació que allà hi ha un barri on no
hi ha llei, on no hi ha cap administració que hi fiqui mà.

-

Que en aquesta moció destaca la participació del govern de l’Estat en
aquesta solució i això és una novetat i que ell ja va preguntar quin sentit
tenia que el Ministeri de Foment estigués en els òrgans del Consell
Executiu del Pla de Besòs i quina aportació podia fer en aquest cas el
Govern de l’Estat.

-

Que, per fer front a aquesta problemàtica, en aquestes aportacions hi
hauria d’haver un diferencial social que permetés majors ingressos a
l’Ajuntament per millorar aquest barri, cosa que també s’hauria de
reclamar a la Generalitat. Que si s’aconsegueixen aquests ingressos
s’hauria d’anar pensant a quins programes dels àmbits de seguretat,
social, civisme o d’altres es podrien destinar i evitar engreixar algunes
actuacions que no funciones o que no han funcionat a la Mina.

-

Que li agradaria saber per a què serveix el Consorci del barri de la Mina,
ja que hi són representats gairebé totes les administracions i que no
hauria calgut fer aquesta moció si el Consorci s’hagués reunit
immediatament després dels fets ocorreguts a les últimes setmanes i
hagués promogut directament les accions proposades a la moció.

-

Que una de les esmenes que ha apuntat és que es convoqui
immediatament l’òrgan de govern del Consorci per poder adoptar i
prendre aquestes decisions i posar-hi compromisos.
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-

Que algú hauria de començar a estudiar si el Consorci ha de continuar
com ara, ja que cadascú mira cap a la seva banda però que a l’hora de la
veritat ningú es posa a solucionar el problema i que funciona amb una
manca de transparència absoluta. Que la legislació en l’àmbit de
l’administració local diu que hi ha d’haver un ple amb públic, però el
Consorci no ho preveu, de manera que el marc jurídic no afavoreix la
transparència, per tant, algú hauria de repensar el parer del Consorci
amb l’objectiu de dotar-lo de més executivitat, eficàcia i, sobretot, més
transparència, perquè sinó d’aquí un any es tornaran a trobar presentant
una moció com aquesta, cosa que no té sentit tenint el Consorci.

-

Que hi ha algunes funcions de l’empresa pública Pla de Besòs que les
podria assumir el Consorci.

-

Que no entén quin paper té l’empresa pública d’habitatge en matèria
d’ajuts socials, que qui ho hauria de fer és el Consorci, per tant, aquesta
barreja de funcions entre Pla de Besòs i el Consorci s’hauria d’aclarir.

-

Que haurien de promoure el Consorci com un veritable ens de gestió, per
això reclama a totes les administracions que integren el Consorci i a
l’alcalde que es faci un estudi perquè el Consorci sigui un instrument
eficaç.

Jesús A. García (PP) diu:
-

Que insiste en que no se ha permitido que las enmiendas presentadas
por el PP se debatan en Pleno, impidiéndoles así el libre derecho y
debate del ejercicio de un grupo municipal en este Pleno y que van a
ejercer con ello cuantas acciones puedan hacer al respecto, porqué
entiende que poder incorporar en los puntos el saber cual ha sido la
evolución de la ejecución de los contratos de limpieza tendrá algo que
ver con la Mina y que tener un informe de gestión de los polideportivos
municipales, uno de los cuales se encuentra en la Mina, saber y acordar
que el Ayuntamiento se pueda presentar como acusación particular en el
Consorcio para poder saber qué contrataciones se han podido hacer
irregularmente, le parece lógico que el Ayuntamiento de Sant Adrià de
Besòs sepa que se hace en el Consorcio y cómo se gestiona, puesto que
afecta al municipio.

-

Que en el año 1969 se construyó un barrio en dónde no existía un barrio
y se levanta la Mina Vella con viviendas de poca altura y que el problema
empieza en el año 1972 cuando se construyen 1.871 viviendas en a Mina
Nueva, bloques de gran altura y longitud, y como consecuencia en 1975
ya viven en la Mina 15.000 personas.
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-

Que la densidad demográfica entonces en la Mina era de un promedio de
5’6 personas por vivienda, frente a la 3,3 personas en otros barrios de
Barcelona, de tal manera que es un barrio de creación instantánea, fruto
del realojo de diferentes grupos de población procedentes mayormente
de Andalucía, pero también de Murcia, Extremadura y algunos catalanes
provenientes de asentamientos más antiguos y de algunas de las masías
de la Mina que fueron expropiadas para levantar el barrio.

-

Que el 25% de esa población era de etnia gitana con un nivel educativo
muy bajo, la mitad de esa población no llegaba a los 16 años y muchos
de ellos estaban en edad escolar. Esta llegada fue acompañada de poco
seguimiento social por un estudio de las necesidades de servicios.

-

Que en el año 1974 hubo una gran crisis en España y poco después llegó
la droga, lo cual creó lo que causa los problemas en la Mina: un alto paro
porque a estas personas les pilla la crisis que unido a muchos jóvenes
sin escolarizar, caen victimas de la droga. Si todo eso lo unimos a una
falta de respuesta, se creó un cóctel perfecto para crear marginalidad y
la puerta de entrada al tráfico de drogas. Que en el año 1990, ya
conscientes las administraciones del problema que tienen, empezaron ha
hacer una serie de actuaciones para intentar cambiar el barrio y fueron
presentando diferentes planes. En el año 1992 al barrio de la Mina no le
llegó nada de aquella regeneración y aunque entonces las
administraciones hacen diferente políticas, ninguna llegó a buen puerto.

-

Que llega el Fòrum de las Culturas en el año 2004 que afecta de forma
muy próxima a la Mina y no se encontraban soluciones. Y fue cuando,
por un lado la Generalitat y por otro el Ayuntamiento de Barcelona y el
anterior alcalde de Sant Adrià acuerdan encontrar soluciones y conforme
a estudios que se habían realizado, la mejor manera de abordar el
problema era haciéndola de forma conjunta y consideran que hay que
crear el Consorcio de La Mina.

-

Que hay vecinos que consideran que el Consorcio ha sido una porquería,
pero si uno lo pone en un contexto histórico, el Consorcio de la Mina al
final ha sido lo mejor que ha sucedido al barrio. Luego se puede discutir
y debatir si se han conseguido los objetivos planteados o realmente no
se marcaron jerárquicamente cuáles eran los puntos a seguir.

-

Que el Consorcio de la Mina se genera para dar cumplimiento al plan de
transformación de la Mina que se crea en el 2000 para intentar ser
ejecutado en el 2010. Que hay que tener encuentra que conjuntamente
a la creación del Consorcio se dan otras circunstancias ya que se
generan más recursos como el Plan Urban y de los planes FEDER, con lo
cual la cantidad de dinero que se ha invertido en la Mina es grande. Y
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todo ello en parte gracias al Estado, porque hay que tener en cuenta que
cuando uno va a pedir dinero a Europa para proyectos si uno no va de la
mano del Estado difícilmente conseguirán el proyecto. Que le gustaría
resaltar que en esa época el secretario de Economía era el Sr. Montoro
que permitió conseguir esta gran inversión a través de fondos urbanos.
-

Que el pasado no se puede cambiar y que unas cosas se habrán hecho
mejor que otras, pero debe servir para aprender y no cometer los
mismos errores.

-

Que la Mina es un cúmulo de políticas administrativas erróneas ya desde
el momento en que se decidió darle una densidad desmesurada al barrio.
Que en el Consorcio hay muchos objetivos que no se han alcanzado pero
hay ciertas cosas difíciles de alcanzar como son el poder convivir uno con
los otros cosa necesaria de alcanzar, ya que sino no se conseguirá un
barrio formal y quitarse el estigma del gueto.

-

Que otra cosa es querer encapsular el problema y darle el beneficio de la
duda y durante unos años evaluar si se han conseguido esos objetivos.

-

Que en la moción se proporcionan muchos datos y con las enmiendas lo
máximo que han hecho es cambiar la palabra exigir por reclamar, pero
se han omitido otros datos como son los de educación, que son fáciles
de obtener: cuantos chicos superan la ESO, cuántos consiguen ir a la
universidad, los estándares de los alumnos en ortografía y matemáticas,
etc. Que si todos están de acuerdo que en el origen del problema está la
falta de formación, no entiende a qué se está esperando para tomar
cartas en el asunto. Que cada curso que pasa se condena a una
generación tras otra al bucle en el cual hoy están, prácticamente igual
que hace años.

-

Que otro problema es el de la vivienda. Que en el año 1989 se crea Pla
de Besòs no se sabe bien bien porqué, si bien porque era una cuestión
difícil de manejar o bien porque el alcalde de entonces piensa que así
tiene la posibilidad de tener ahí una bolsa de clientela manejando una
empresa pública. Que, aparentemente, es una empresa sencilla pero de
hecho es compleja ya que ahí intervienen muchas administraciones, no
se sabe quien gestiona el qué y si se entra en el tema de las plantillas ya
es un caso aparte, porque uno ya no sabe si algún día se desmontará el
ente porque ya hay una serie de personas que hacen funcionar aquello
que difícilmente permiten disolverlo, cuando si el Consorcio hubiera
cumplido sus objetivos, en el año 2010 hubiera dejado de existir.

-

Que aquí se está hablando continuamente de la crisis, cuando los datos
dicen que la crisis está superada, pero lo que pasa es que la Mina ha
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vivido siempre en crisis porque los problemas que tiene el barrio son
principalmente estructurales, no son consecuencia de la crisis.
-

Que lo que sucede ahora mismo es que la sociedad no necesita a gente
que apriete un tornillo sino a gente que sepa manejar un programa
informático u otros perfiles similares.

-

Que el tráfico de drogas es otro planteamiento. Que se les dice que es
lógico que aquella sala de venopunción que hay en la Mina acoja mucha
gente de Barcelona. Que cuando se produjo el asesinato de aquel chico
hubo una huida de muchísimas familias del barrio y muchos
consumidores se fueron a otros barrios que no estaban preparados,
como por ejemplo el barrio de San Roque, que tuvieron muchos
problemas para atender a esos usuarios.

-

Que cuando la situación para ellos se ha normalizado parece ser que los
vecinos están más tranquilos, y ello les puede dar una idea de lo que
tienen que soportar los vecinos de ese barrio.

En aquests moments el públic interroump el ple i l’alcalde demana silenci.
-

Que en muchas partes de la exposición de la moción se dan porcentajes
pero no de todos los datos que podrían dar. Que hay algunos muy
curiosos como el de 63 policías locales, pero claro, cuántos están a pie
de calle y la falta de policía local en la Mina es palpable. Que otro dato
que se da es que el 70% de los PIRMIS de Sant Adrià de Besòs se dan
en la Mina, pero no se dice qué importe es el 100%, y en cambio si se da
el dato exacto de los parados en el municipio (2.776 personas) que
suponen el 17% de la población, de lo cual se ha deducido que el 50 %
de los desempleados no reciben ninguna ayuda económica. Que si se
indica que un 70% recibe una renta mínima cosa que le cuesta creer y
más ahora que el Parlament de Catalunya ha aprobado una renta mínima
garantizada para todas aquellas personas que lo necesiten, por tanto, su
conclusión es que se están usando los datos como a ellos les va bien.

-

Que es difícil votar en contra de esta moción porque todos quieren que
mejore la Mina, pero que otra cosa es que crean lo mismo sobre cómo
mejorar o solucionar el tema.

-

Que en la moción se han ocultado datos y no se ha medido la eficiencia y
se han sobrevalorado en eficacia, pero que es lo que suele hacer el
equipo de gobierno, socializar los líos, compartiéndolos con todos los
grupos municipales, ocultando de esta manera un equipo de gobierno
dividido.
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-

Que el objetivo del equipo de gobierno es mantener esas bolsas de
clientela que no saben gestionar y lo único que se les ocurre es pedir
más dinero, cuando de hecho lo que hace falta es usarlo mejor.

-

Que votarán a favor de todos los puntos excepto del punto 3 y del 12.

Rubèn Arenas (ERC) diu.
-

Que cal posar-se amb el ROM, perquè si hi ha una manera d’allunyar a la
ciutadania de la política és precisament aquesta. Que ho van dir al Ple
extraordinari i ho tornen a dir aquí.

-

Que els agradaria felicitar a Serveis Socials per tota la feina que es fa,
les dades que s’expliquen al cos expositiu de la moció posen de manifest
la importància d’aquesta part de l’Ajuntament i el gran desplegament
que fan. Que també agraeixen l’aposta decidida de l’equip de govern per
l’aspecte social dels pressupostos, que ho comparteixen totalment.

-

Que les dades demostren que calen molts recursos econòmics per fer
front als problemes que tenen a la ciutat i concretament al barri de la
Mina.

-

Que comparteixen bona part de la diagnosi que es desenvolupa a la
moció.

-

Que la Mina és probablement el barri on més s’inverteix quant a recursos
econòmics i humans i, a la vegada, el barri que encara necessita més
inversió de la ciutat. Que és un gegant inassumible per la ciutat de Sant
Adrià, que cal que la ciutadania entengui que el repte és majúscul i que
són incapaços de resoldre’l sols.

-

Que volen ajudar la ciutat i la seva implicació en les mocions de ciutat ha
estat irreprotxable, la qual cosa no significa que totes les mocions que
arriben a aquest Ple amb aquest apel·latiu les voten amb indiferència,
ans al contrari, les estudien en profunditat i l’han treballat intensament, i
la portaveu socialista en pot donar fe.

-

Que cal dir que el recorregut d’aquesta moció no ha començat bé. Que la
utilització dels mitjans de comunicació públics de l’Ajuntament, com a
plataforma de difusió d’una moció del PSC, és un error greu i esperen
que no es torni a repetir i més quan es publica justament amb 4 minuts
de diferència de quan ho reben al seu correu electrònic. Que han
demanat per instància que se’ls expliqui quin és el mecanisme pel qual
ells podran enviar també les seves mocions per fer-ne la mateixa
publicitat institucional.
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-

Que es pregunta quantes coses i quants anys han hagut de passar per
arribar a la conclusió que s’havia de demanar ajuda a la resta de les
administracions. Que la feina de l’equip de govern és també l’anticipació
als problemes futurs i el disseny de polítiques que siguin capaces de
prevenir. Que havien d’arribar a aquesta situació desesperada per
anunciar a bombo i plateret que necessiten ajuda. Que no poden sortir a
demanar com si fins ara no els haguessin ajudat, sense assenyalar el
gran deute històric de la ciutat de Barcelona amb Sant Adrià i sense
agrair la feina feta als que més feina fan.

-

Que està segur que s’han fet coses, però que els fa l’efecte que aquesta
moció arriba amb uns anys de retard i que potser l’inici de la crisi hagués
estat un bon moment per plantar-se i refer estratègies.

-

Que el seu compromís amb l’alcalde des de la primera reunió d’aquesta
legislatura va ser seguir amb l’objectiu previst al Pla de transformació de
la Mina i enderrocar Venus. Que també va ser anar a buscar els diners
on calgués i no només s’hi van comprometre, sinó que ho han fet.

-

Que, des que ERC va assumir el lideratge de la Conselleria de Treball,
Afers Socials i Famílies són moltes les reunions que s’han succeït per
intentar aconseguir diners per a la solució definitiva de l’edifici Venus, de
fet el passat desembre es van aprovar el traspàs de 6M€ (pràcticament
un 25% del pressupost municipal) per part de la Generalitat de
Catalunya al Consorci del barri de la Mina. Que hi ha un compromís que
aquest any continuïn venint diners i que cal dir-ho amb noms i cognoms:
qui ha estat retardant la decisió de Venus no és un altre que
l’Ajuntament de Barcelona. Que necessiten a Barcelona per tirar
endavant el projecte, perquè és part del Consorci i perquè en té una part
molt important de la responsabilitat. Que la Generalitat ha estat complint
els terminis marcats, com ja es va dir al Ple extraordinari, i a més, ha
ajudat i molt a aconseguir que la Diputació es mantingués al Consorci.
Que tampoc sorprendrà a ningú la seva insistència al Departament de
Vicepresidència perquè visités Sant Adrià i veiés de primera mà la
situació del municipi i que així va ser, que són els que fan que les coses
passin.

-

Que agraeixen al PSC que finalment que amb el nou redactat reflexi la
mateixa intensitat pel que fa a les demandes a totes les administracions.

-

Que els agradaria saber quants euros ha invertit el Govern de l’Estat al
barri de la Mina, quina és la implicació i si pel govern de l’Estat els
ciutadans de la Mina són de segona.
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Que l’Ajuntament els va informar en Comissió que hi havia en aquesta
primera ronda de contactes abans de la moció havia tret el compromís
d’una forta inversió amb dues administracions: dos pacs de 200.000 €
d’Afers Socials, 300.000 d’habitatge i 50.000 € de l’AMB. Que, per tant,
entenen que aquesta feina prèvia ja està donant resultats i esperen que
en el futur es mantingui aquesta intensitat per aconseguir una solució el
més definitiva possible. Que, per això, malgrat que el principi de la
història (pel que fa a la moció) no va ser bo, volen que tingui un bon
final. Que els agraden els finals feliços, que necessiten ajuda, però que
han d’infondre esperança i tenacitat per encarar el repte i sortir-se’n i
certament, no volen ser un pal a les rodes

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que, d’entrada, MES sol·licita que es retiri la moció.

-

Que s’ha de treballar de forma conjunta, buscant el consens de tots: els
grups municipals, els veïns, les associacions i les entitats, i les
administracions consorciades i les que treballen al barri, i no com ha fet
l’equip de govern, on l’alcalde s’atreveix a dir que porta deu mesos
treballant-hi, ho publica a la WEB i demana als grups municipals que s’hi
adhereixen i que ho troba fora de lloc. Que s’hi han de buscar el consens
aquestes no són les formes.

-

Que s’hauria d’elaborar un pla de ruta i de treball per al barri que els
impliqui a tots. Que si aquest fos l’objectiu de l’equip de govern ho faria,
però que el que avui presenten no és res mes que una fugida endavant,
una resposta ràpida als últims fets en relació al barri.

-

Que els crida l’atenció que parlin del Pla de transformació sense
esmentar ni una sola xifra de la inversió que s’ha fet.

-

Que de 2000 a 2016 s’han invertit 237,85 milions d’euros i que mirant
enrere i després de l’esforç econòmic haurien d’entonar el mea culpa i
que caldria analitzar què han fet bé i en què s’han equivocat.

-

Que s’haurien de preguntar si s’han prioritzat les inversions necessàries;
si s’ha invertit bé, ja que potser que hi hagi alguna alguna
infraestructura infravalorada; si els programes que s’han dut a terme són
els idonis i on són els indicadors d’avaluació d’aquest que ho ha
preguntat al Consell de Govern; en quines àrees han de prioritzar més
esforços; que com s’ha de resoldre el tema dels habitatges, seguretat,
educació, atur, civisme i convivència, etc; si són necessàries tantes
contractacions d’empreses externes que actuen al barri, que potser
sí,però que no ho sap, que són indicadors que els falten.
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-

Que, per això, era necessari un treball previ, analitzar-lo i no perdre’s en
el temps i fer-ho entre tots, i demanar la implicació de les altres
administracions o faran el ridícul.

-

Que ella quan formava part de l’equip de govern i també després, deia, i
ells ho saben, que la Mina no és un tema de Sant Adrià, sinó que s’ha
d’abordar des del govern autonòmic, de l’Estat i d’Europa.

-

Que la seva responsabilitat comporta liderar, para saber què, com, amb
qui i on s’ha d’actuar per resoldre no només la situació actual del barri
sinó el futur més immediat.

-

Que si hi ha un cosa que traspassa tota ètica possible en aquesta moció,
és la posició sobre l’edifici Venus, que ara tant defensen però que voldria
saber a quants Consells de Govern l’alcalde n’ha defensat
l’enderrocament, en quantes executives, reunions internes, en quins
mitjans de comunicació, ni tan sols als documentals; en quantes
reunions de la Generalitat, que si ho van defensar davant de Santi Vila i
Neus Munté o quan els van dir que no hi hauria diners per a
l’enderrocament; o quan els van dir que havien de canviar el PERM, Pla
especial de reforma de la Mina, que va ser allà quan ells va assegurar
que no hi hauria cap problema que el ple ho aprovaria; o potser el 27 de
febrer, quan el ple va aprovar una moció en què exigia al Consorci el
compliment del PERM, l’enderrocament de l’edifici i que l’equip de govern
no hi van votar a favor.

-

Que quan hi va haver el canvi d’alcaldia, ella va rebre moltes pressions
des del PSC perquè hi renunciés, i que l’alcalde va signar, juntament amb
tot el grup municipal i la direcció nacional del PSC els compromisos
següents:abordar de forma immediata la Mina, any 2012 i abordar de
forma immediata els equipaments esportius 2012, i que aquests
compromisos són els que avui porten al Ple, però que arriben tard.

-

Que no farà una cronologia ràpida i que si volen saber alguna cosa que
es llegeixen els tres volums de la Crònica del Plan de transformació de la
Mina, de Josep Maria Monferrer.

-

Que en aquest moment, els mateixos veïns han demandat al Consorci
per deixadesa administrativa, que van presentar unes al·legacions i ells
ni tan sols les han traslladat al Tribunal d’expropiacions.

-

Que la moció diu que la ciutat destina a lloguer social 643 habitatges i el
que hauria de dir és que disposa a lloguer social, com estan distribuïts
perquè no ho diu i els agradaria saber-ho.
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-

Que quan parla de les inversions fetes els anys 80 i 90, s’haurien de
donar totes les dades. Que en el període 2000-2016 el total d’inversió en
el Pla de transformació ha estat de 237,85 milions €.

-

Que el Pla de transformació del barri de la Mina que preveia
l'enderrocament del bloc del carrer Venus, no a càrrec d’alguna
administració sinó a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, no s'ha
dut a terme en la seva totalitat, que tot això està dins d’un projecte i que
després ja es veurà qui ho paga.

-

Que pel que fa a Pla de Besos, parlen d’aportacions pero no de
quantitats i això és important, perquè si l’Ajuntament destina diners per
ajudar els veïns és important saber que s’ha gastat un milió d’euros en
quatre anys, encara que van dir que només seria per al primer exercici.

-

Que, sobre l'ocupació il·legal de pisos, es pregunta com és que el
Consorci no ha pogut preveure-ho, que en dos mesos algú ho podria
haver previst que això passaria perquè per això tenen les empreses de
vigilància.

-

Que, pel que fa al reallotjament, és la 2a vegada consecutiva que els
veïns es queden sense els seus habitatges, que la primera va ser a l’any
2015 quan es va sortejar els pisos, abans de les eleccions municipals, i
que l’Ajuntament, desatenent mandat de ple, que deia que es complís el
Pla de transformació i que el Consorci tirés endavant qualsevol acció que
pogués condicionar el reallotjament dels veïns.

-

Que no ha defensat mai el pis per pis, però que sí que defensa la igualtat
de condicions. Que els van proposar una mesa de treball per revisar tots
els expedients per mirar de trobar solucions i que ni s’ha fet ni els han
deixat.

-

Que és veritat que a Serveis Socials s’ha fet un esforç, però que s’hauria
de veure qui controla tot això. Que s’hauria de saber com es controlen
els PIRMI, que hi ha problemes d’educació, absentisme i que tampoc no
els van deixar fer res.

-

Que es diu que mitjançant la intermediació al 2016 es van suspendre 18
desnonaments al municipi. Que està contenta per això, i recorda que
l’Ajuntament al 2013 va aprovar l’acord de ciutat amb el consens de PP,
PxC, la PHA i altres, que era molt difícil, perquè cadascú escombrava cap
a casa seva i es va aconseguir perquè tothom va deixar alguna cosa
damunt la taula i que arrel d’això es va posar en marxa el SAHD que a
molts que avui són a la sala no els feia cap gràcia, i no que es van
equivocar.
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-

Que sempre ha defensat la venipunció perquè és necessari, ja que
aquestes persones estan malaltes i que no és bo veure com es punxen
pel carrer i que això va lligat a la seguretat, amb la implicació dels
Mossos. Que la situació a la Mina exigeix un augment d'efectius de
mossos d'esquadra i li agradaria saber quantes vegades han demanat
més efectius. Que ells han demanat fins i tot el mateix numero de
Mossos com quan es va implantar la comissaria al barri, per permetre la
recuperació de la convivencia i dels espais publics.

-

Que pel que fa a l’atur, es fan apreciacions i percentatges de tot Sant
Adrià, però que li hagés agradat saber quants n’hi ha a la Mina, per tant,
també els han faltat aquestes xifres.

-

Que, en convivència i civisme, s’ha signat conveni amb una entitat la
Fagic que està fent de mediadors, però que no saben qui ho controla i si
funciona o no.

-

Que educació és l’assignatura pendent al barri, que està damunt la taula
no només dels regidors ni de l’Ajuntament sinó també de les escoles i les
entitats, que això ja els ho han dit que els preocupa l’absentisme.

-

Que tampoc parlen de l’escola bressol que és una necessitat bàsica per
al barri.

-

Que un cop va deixar l’equip de govern i va marxar del PSC per
posicionar-se al costat dels veïns. Que va ser el moment que comença el
problema de Venus, que abans ja els havia dit què, i avui estarà al
costats dels veïns. Que aquesta és la diferència: ella va marxar i l’equip
de govern continua i sense abordar els fons.

-

Que per això no vol participar d’aquest circ, encara que en qualsevol
acord de ciutat MES hi serà, que té ganes de votar no, però que
mantindrà aquest vot de confiança i s’abstindrà, i que això no vol dir que
no hi estigui d’acord, ni que no vulguin la implicació de les
administracions, però que no vol participar d’aquest circ, que ja fa anys
que l’alcalde el munta amb algú més.

-

Que els avança que s’ha adherit a la moció del PP per demanar a la
Sindicatura de Comptes la revisió dels contractes i els comptes del
Consorci del barri de la Mina.

L’alcalde li respon que algun dia entendrà que les coses que els ha passat a
ells dos a la majoria de gent no li interessa.
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Gregorio Belmonte
-

Que se sumen als diversos grups que han fet palès que aquesta moció
no ha arribat de la millor manera possible a aquest Ple.

-

Que si es busca consens o que sigui una moció de ciutat, s’hauria
d’haver treballat l’esborrany amb més temps i no ha estat encertat que
aparegués aquesta moció a la pàgina web de l’Ajuntament i que el PSC li
donés una exclusivitat.

-

Que, malgrat tot, per la importància que té i per tal de poder continuar
treballant pel barri hi donaran suport a aquesta moció i que les propostes
que han fet van en la línia de la reflexió que volen aportar en aquest Ple.

-

Que aquesta moció és important perquè es demana que s’asseguin a
una taula de treball estable els grups municipals, les entitats del barri,
Pla de Besòs o qui sigui necessari per debatre les diferents opinions i
puguin sorgir noves propostes de treball per al barri.

-

Que la moció té dues parts. Una és l’econòmica on es veu el deute i a la
qual hi donen suport, però el que també hi ha és una altra part que és la
d’entomar, liderar i asseure’s amb les altres administracions, ja que és
essencial el lideratge polític.

-

Que els agradaria recordar que aquest barri no és diferent a d’altres.
Que els últims anys molts dels seus veïns viuen pitjor que d’altres veïns
als seus barris, la situació de polítiques a nivell estatal i a nivell europeu
han perjudicat a tots, perquè tothom sap que la gent jove avui té
contractes molts curts, temporals, salaris baixos de manera que la
situació econòmica de les persones respecte a fa uns anys es més difícil,
i en això el barri de La Mina no és diferent.

-

Que es pot venir a aquest Ple com fa el PP i dir que, si se sap què s’ha de
fer, que es faci. Que el PP ja sap el que es fa: ha fet reformes laborals
per precaritzar la feina o ha redactat la LOMCE tenint a tota la comunitat
educativa en contra, perquè el que pretén aquesta llei és que els
alumnes avantatjats funcionin i, en canvi, no introdueix les noves
pedagogies ni les noves eines educatives.

-

Que les conseqüències d’aquestes polítiques que el PP ha encapçalat i
que són ben conegudes a Catalunya com són les retallades en sanitat i
educació, també han afectat al barri de la Mina.

-

Que quan va venir el president Puigdemont ja van explicar què passa
quan es vol recuperar a una família, però que quan la poses davant del
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mercat de treball, només troben feines de dos o tres mesos cosa que els
hi treu el PIRMI i aquesta situació no els ajuda gens.
-

Que, més enllà de les polítiques locals, també hi ha unes estructures
polítiques i globals que perjudiquen aquests intents d’ajudar a aquestes
famílies.

-

Que del Pla de transformació de la Mina els agradaria recordar alguns
elements. Un és la seguretat i que sempre se’ls havia dit que no era un
tema a tractar des del Consorci, sinó des de Mossos i policia, però que
no s’ha resolt, que batudes en fan moltes, en canvi, quan hi ha hagut
ocupació d’habitatges ja han vist què ha passat. Que un altre punt
fonamental era recuperar espai públic per tal de facilitar la convivència i
fer accions socials, i que tampoc s’ha assolit. Que el Consorci del barri de
la Mina s'havia d’ocupar de la promoció de les persones, ja que hi havia
una situació de baixa educació i manca d’habilitats socials per sortir a
buscar feina etc i que anys rere any havien realitzat programes per tal
de solucionar aquest problema.

-

Que les polítiques de promoció s'han de concloure i que això no es pot
fer des d’un ajuntament, ja que no pot donar feina a totes les famílies
que tenen dificultats.

-

Que li sobta que el PP els alliçoni al Ple i que després votin en contra del
punt on es reclama a l’Estat que tracti el municipi d’un altre manera fent
o bé unes polítiques diferents o bé que reconegui a Sant Adrià com un
municipi d’especial atenció, com es va fer amb Sant Coloma o Cadis en
el seu moment.

-

Que no sap si arran de la formació d’aquesta mesa i de les reflexions que
aquí han sorgit, hi haurà altres mecanismes. Que el Consorci va néixer
fruit de la reflexió feta pels equips de la universitat sobre quines eren les
situacions socials existents i com abordar-les i que ho van fer persones
expertes en temes socials, laborals i d’igualtat de gènere, és a dir, que
no es va fer des de la política, sinó per autoritats del món universitari i
que el que van veure era que el millor enfocament era crear un sol òrgan
que ho gestionés tot, buscant un acord i no utilitzant el barri com a arma
política, sinó actuant com una sola administració, on tots seien
conjuntament i posaven en marxa tots aquells programes i subvencions
que es vehiculaven mitjançant el Consorci. Que aquest sistema va
funcionar fins que la política es va substituir pel partidisme i que a partir
d’aquell moment en que algú o alguns, molts o pocs, han volgut fer
partidisme del barri de la Mina, els consensos s’han trencat.

-

Que aquí s'ha dit que l'Ajuntament no ha buscat l'enderrocament de
l'edifici Venus i no és veritat, ja que tots els anys que han estat dins de
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l’equip de govern han defensat a totes les reunions aquest tema i que si
no es podia fer, s'ha defensat que es busqués una solució alternativa, ja
que entén que no es pot mantenir aquest edifici en aquesta situació.
-

Que són de l'opinió que ha d'haver-hi un impuls polític conjuntament
amb un impuls econòmic perquè aquests recursos de més que es posen
al barri, els estan traient a altres barris de la ciutat. Que esperen que
amb aquesta mesa de treball es pugui arribar el més lluny possible fent
valdre la política i no el partidisme, ja que si no s'entrarà en una espiral
de discussions i matisos. Però que si es posa la política en majúscules,
segurament el barri de la Mina hi sortirà guanyant.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que creuen que els acords poden donar sortida als problemes dels veïns
i veïnes del barri, però que no s’entengui que estan subscrivint
l’argumentari de l’equip de govern, perquè els consideren responsables
indirectes del que succeeix al barri, a ells i a les altres administracions
que participen en el Consorci i que han estat incapaços d’assolir els
objectius marcats per aquest.

-

Que la majoria de coses que es demanen, ja s’havien demanat
anteriorment tant pel seu grup com pels altres de l'oposició i, fins i tot,
en legislatures anteriors.

-

Que han reivindicat moltes vegades que l'alcalde liderés reclamacions a
altres administracions per tal d'exigir ajuts i solucions estables, ja que
sabien que no hi havia una sortida amb la capacitat que té l'Ajuntament.

-

Que ara sembla que s'han adonat del problema després de 40 anys de
govern ininterromput.

-

Que a la presentació es parlava de l'ocupació il·legal d'un seguit de pisos
que ha agreujat la situació al barri, els quals estaven destinats a famílies
amb pocs recursos i al reallotjament dels veïns i veïnes del bloc del
carrer Venus que ara han vist truncada la possibilitat d'accedir a un
habitatge digne i que consideren una falta de respecte per a aquestes
famílies que fa setze anys que pateixen retards i incomprensió
administrativa, hagin de sentir que els culpables de la seva situació són,
o bé les famílies que ocupen moltes de les quals estan en situació
d'extrema precarietat, o bé altres administracions.

-

Que no participaran mai en una guerra entre pobres. Que les ocupacions
massives puguin estar teledirigides contra les administracions buscant la
crispació i ser un pols dels veïns i veïnes, no els farà oblidar que aquests
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pisos fa vuit anys que estan tancats i que s'ha canviat la política respecte
a Venus contínuament. Que fa un any en una entrevista l'alcalde deia
que el bloc de Venus no aniria a terra i a l'últim Ple va refermar el seu
compromís històric d'enderrocament.
-

Que malgrat que les accions realitzades en matèria d'habitatge públic o
tutelat són suficients per pal·liar la greu situació d'emergència
habitacional que pateixen moltes famílies de la ciutat, li agradaria saber
quants acords aprovats en aquesta i anteriors legislatures s'han quedat
al calaix. Que la línia ja estava definida, només cal que sigui aplicada.
Que voldrien saber quants pisos resten en mans de bancs i grans
tenidors i forçar que signin lloguers socials adaptats a renda i novament
la manca d'iniciativa provoca un nou enfrontament al barri.

-

Que estan farts d'assumir serveis que l'únic que provoquen són
problemes com per exemple les incineradores de les centrals de cicle
combinat, d'un crematori que sobrepassa àmpliament la demanda de
cremacions a la ciutat, parlen d'una sala de venipunció, que si bé es
necessitaria pel clima que hi ha al barri, hauria d'anar vinculada a la
reivindicació de l'ajut per part de Barcelona i a la denúncia pel
tancament dels seus locals.

-

Que no esperaven cap tipus de disculpa en el text de la moció i que el
seu objectiu era mostrar a la ciutadania mitjançant els canals de
l’Ajuntament que l’equip de govern no és el principals responsable i que
s’ha mogut per donar una sortida i que no és presentable que no es faci
cap mena d'autocrítica i dir que la gran inversió d'altres administracions
no ha millorat la situació global del barri. Que tampoc no veuen cap
crítica al model de transformació del barri basada en l'economia del maó
que va ser el Pla de transformació de la Mina.

-

Que està molt bé demanar diners i responsabilitats a d'altres
administracions, però que mentre qui gestioni a l’Ajuntament, Pla de
Besòs o el Consorci siguin els mateixos que ho fan ara, seguirà planejant
l’ombra del dubte, ja que no confien en la gestió actual i per això, dotarlos de més recursos pot ser una arma de doble fil.

-

Que en un principi aquest hauria de ser l’últim any de pròrroga i un cop
finalitzada, dissoldre's i que potser el que volen és una nova pròrroga.
Que no tenen clar que l’Ajuntament pugui rebre els diners d’altres
administracions i si el que es busca és l'especificat, recorden que arriba
tard. Que fins fa unes setmanes l’equip de govern eren el defensor del
Pla de transformació de la Mina, malgrat que els indicadors socials que
tenien mostraven que no havia donat uns resultats satisfactoris.
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-

Que la moció diu que la Mina acull una sala de venipunció que té més
usuaris que el total de les 8 sales de venipunció de Barcelona, això vol
dir que un barri de 14.000 habitants suporta una pressió pel consum de
droga superior a la de tota la ciutat de Barcelona amb més d'un milió i
mig d'habitants, i que ja saben que ells no han portat la droga, però que
sí que saben que calia haver trucat a les portes de Barcelona que
contínuament les tancava o no responia.

-

Que quan es parla d’educació es diu que és un dels principals reptes que
cal abordar al barri de la Mina. Un 6,2% de la seva població no sap llegir
ni escriure i un 27,1% no han finalitzat els estudis primaris. L'absentisme
escolar dels centres del marge dret de la ciutat, es pot situar al voltant
del 40%, arribant a la secundària al 76,9%.»

-

Que el barri de la Mina, que encara pateix un deute històric com molts
dels barris pensats per marginar i creats durant el franquisme, mereixia
fa anys la seva especificitat.

-

Que consideren la moció una acció política centrada en la rentada de
cara i l’oportunisme, però que, malgrat això, els seus veïns i veïnes
mereixen que lluitin per fer complir els acords malgrat la seva falta de
confiança en la gestió actual del barri.

Óscar Marjalizo (C’s) manifesta:
-

Que s’uneixen a la crítica dels altres grups municipals sobre la creació
d’aquesta moció i la utilització de la web per a la seva difusió.

-

Que agraeixen que s’hagi tingut en compte la seva esmena sobre la
creació d’una mesa de treball on conflueixin tots els grups municipals,
altres administracions i, sobretot, veïns i entitats que treballen i viuen al
barri. Que són ells els que han d’opinar sobre què volen que sigui el
barri. Que creuen que és el moment de posar un pla de ciutat que tingui
propostes socials, econòmiques, educatives i esportives, i fer una revisió
dels plans urbanístics, perquè quan es va realitzar el Pla de
transformació estaven bé però que ara i, sobretot arran de la crisi, estan
obsolets.

-

Que demanen que es faci una avaluació del Pla de transformació i
sobretot i més important generar una coresponsabilitat i que si això no
s’aconsegueix, difícilment es podrà canviar el barri de la Mina.

-

Que es diu que el pressupost per l’edifici Venus ha d’anar a càrrec de la
Generalitat i demanen que s’aclareixi aquest punt, ja que tenien entès
que dintre dels 230.000 € que van arribar, estava pressupostat
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l’enderrocament. Que és increïble i decebedor que en tots aquests anys
d’ençà que arribar els Mossos d’esquadra, s’hagin perdut un 30%
d’agents policials i més amb la situació en què es troba ara el barri.
-

Que estan d'acord amb què aquesta moció arriba tard i es podria haver
elaborat el febrer del 2015, quan es va votar favorablement que s’havia
de seguir endavant amb el pla de transformació.

-

Que també s'ha dit que s'havia fet tot el possible per intentar negociar
que l'edifici Venus s'enderroqués i que ell, com regidor no adscrit, no va
percebre aquesta voluntat i que el va sorprendre molt les declaracions de
l'alcalde al passat Ple sobre que sempre havia sigut favorable a
l'enderrocament de Venus. Que, en canvi, se'ls va voler plantejar una
moció per tal de canviar el PERM i el PGM desafectant aquest edifici i així
poder rehabilitar-lo, i que en una altra reunió l'alcalde va acusar els que
en aquell moment formaven part de l'oposició de dir que si no es portava
a terme, estarien condemnant als veïns a viure a un edifici cada cop més
degradat. Que amb això en cap moment no li va donar la sensació que
l'equip de govern volgués que l'edifici Venus fos enderrocat.

L’alcalde respon:
-

Que està d'acord amb una de les coses que ha dit Jesús A. García i és
que, una de les coses millor que li ha passat al barri és el Pla de
transformació i el Consorci de la Mina.

-

Que vol recordar que amb el famós 2004, les administracions no tenien
la intenció d'actuar sobre el barri de la Mina i, com ha dit el regidor del
PP, és cert que va ser amb una intervenció de l'alcalde Sito Canga, que
pressiona i fa que es constitueixi el Consorci de la Mina, el qual no ha
tingut mai dintre de les seves competències ni els temes d'educació ni el
de gestió d'habitatge, ja que existia Pla de Besòs que gestiona els
habitatges de propietat municipal.

-

Que quan Pla de Besòs va rebre la gestió de tots aquests habitatges els
veïns encara estaven pagant les quotes per tal de ser propietaris. Que,
ara que són propietaris, Pla de Besòs fa d'administrador, però que això
és voluntari i de fet tres o quatre escales tenen un administrador de
finques privat. Que Pla de Besòs és l'oficina oficial d'habitatges, fa
d'administrador de finques i administra els pisos de propietat municipal i
que tant de bo Pla de Besòs fos portat pel Consorci de La Mina.

-

Que el Pla ha transformat i ha fet coses tan interessants com posar
ascensor per fora, ha reurbanitzat el barri amb una qualitat urbanística
igual que Barcelona, ha passat el tramvia pel mig, etc. Que el problema
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que hi ha hagut ha estat la crisi i la situació que ha descrit Gregorio
Belmonte i les persones que viuen en barris amb perill d'exclusió ho
tenen difícil per sortir-ne. Que aquest és el problema, derivat de la
incidència i persistència de la crisi durant 10 anys. Que des dels serveis
ocupacionals del barri i municipals s'està detectant que aquells ciutadans
que tenen una qualificació troben feina, respecte als que no en tenen.
-

Que, sentint alguns grups, sembla que no s'hagi fet res, quan el Consorci
de la Mina ha fet coses importants.

-

Que l'any passat van tenir un 35% de persones que van aprendre a
través d’insercions laborals.

-

Que creu que s'ha de realitzar una jornada on es presenti als 21 regidors
de l'Ajuntament què està fent el Consorci, com funciona, quins projectes
hi ha en marxa, etc.

-

Que se'ls acusa de falta de transparència, però que s'han realitzat
jornades convidant les entitats per tal d'informar dels programes que es
posaven en marxa.

-

Que està d'acord que s'ha d'arribar a consens polític i no fer una baralla
partidista.

-

Que el Consorci no ha estat un desastre, que ha fet feina i molt bona,
però que la situació amb la venda de drogues i l'assumpte de la
venipunció els sobrepassa.

-

Que quan en una ciutat el 17% de la seva població passa per Serveis
Socials està clar que hi ha un problema.

-

Per acabar, agraeix als grups la seva aportació i que es crearà aquest
grup de treball.

S’aprova per punts amb el resultat següent:
Punts 1 i 2, del 4 a l’11 i 13
Vots a favor: vint (20) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), ERC (2),
PP (2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: una (1) - MES
Punts 3 i 12
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Vots a favor: divuit (18) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), ERC
(2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: una (1) - MES
Vots en contra: dos (2) - PP
6. Moció del PP de rebuig al referèndum il.legal anunciat per l’1
d’octubre de 2017
"Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat la
pregunta i la data per la celebració d’un referèndum il·legal el proper 1
d’octubre.
Atès que el Partit Popular, el PSC, C’S i Catalunya Sí que es Pot, han
anunciat que no estan d’acord amb la celebració unilateral d’aquest
referèndum i que no comparteixen la pregunta:
“Vol que Catalunya sigui un Estat independent en forma de República?”.
Per tot això, el Grup Municipal del PP proposa al Ple de l’Ajuntament que
adopti els següents
ACORDS:
1. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs de no
donar suport ni proporcionar mitjans i/o personal municipals el dia 1
d’Octubre, en relació a la celebració del referèndum il·legal que es pretén
celebrar.
2. Que l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs manifesti el seu compromís
amb l’Estat de Dret i el sistema democràtic que emana de la Constitució
Espanyola.
3. Traslladar aquests acords a les AA.VV. del municipi, a la Conselleria
d’Interior, al Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al
Ministerio del Interior, al Congrés dels Diputats i a la Delegació del
Govern d’Espanya a Cataluña."
Defensa la moció Andreu Marín (PP) i manifesta:
-

Que aquesta és una moció que el Partit Popular està presentant a tots
els municipis catalans. Que són uns acords molts bàsics on és fa palès el
seu compromís amb la unitat d’Espanya i el respecte a la legalitat. Que
són un partit d’ordre que afortunadament diuen el mateix a Sant Adrià
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de Besòs, a Castelldefels, a Blanes, a Lleida o a Terrassa. Que reconeix
que aquest és un tema del qual han parlat moltes vegades a Ple i que
coneixen sobradament les postures de la majoria, excepte la del PSC que
són els que més ziga-zagues han anat donant.
-

Que per aquest motiu només vol fer tres consideracions. Primer, advertir
de la perillositat de saltar-se les lleis i de no respectar les regles de joc i
que convocar un referèndum de secessió que saben que és il·legal, se'n
diu prevaricació. Que li sembla perillós que la gent pensi que els polítics
poden actuar segons els convingui, abusant dels límits que els ciutadans
els posen amb les normes jurídiques.

-

Que ell és dels que pensen que el dret fa més lliures a tots i així ho
pensaven també els pares de la constitució americana quan van
elaborar-la amb un propòsit fonamental: evitar la tirania del poder polític
i que aquest poder es concentrés en unes poques mans. Que el dret és
la base a partir de la qual s’afirma que tothom és igual, impedint la
discriminació o el privilegi i és, en definitiva, l’instrument de les societats
per evitar l’abús polític.

-

Que, en segon lloc, volia dir que el referèndum de l’1 d’octubre no es
farà.

En aquests moments, hi ha murmuri del públic.
L’alcalde diu que aquí es ve a escoltar i que ell mateix també ha de sentir a
dir coses que no li agraden i no per això interromp l’orador.
Andreu Marín (PP) continua i diu:
-

Que tots els grups que són aquí estan perquè algú els ha votat i que els
seus votants són com la resta de votants d’altres partits i, per tant,
demana als presents que li deixin acabar la seva intervenció i que
després hi haurà els grups municipals que l'interpel·laran, que no estaran
d’acord amb ell, i que això potser els agradarà més.

-

Que el referèndum no es farà perquè l’Estat disposa de tots els
instruments legals per impedir-ho. Que no es farà, principalment, perquè
com s’ha vist, hi ha membres de l’equip de govern de la Generalitat i
destacades personalitats que no hi creuen. Que no fa falta que recordi la
postura del conseller Baiget, de Jordi Jané, la negativa del Sr. Junqueras
a coordinar el referèndum per tal d’evitar ser inhabilitat i així poder
delegar decisions en un òrgan col·legiat, o la creació de moviments
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nacionalistes alternatius que no creuen en l’independentisme del
PDeCAT.
-

Que assumint que el referèndum de l’1 d’octubre no es farà s’haurien de
preguntar que a partir d’ara què. Que creu que el més adient seria fer
una reflexió i pensar que si modificar l’Estatut requereix del
consentiment de noranta diputats, no és de sentit comú declarar la
independència unilateralment amb 24 hores i amb 68 diputats. Que des
de fa temps s’està intentant obrir el tema de la via de negociació, tal i
com s’ha fet amb el País Basc i a Canàries amb els pressupostos.

-

Que no es pot oblidar que el famós procés va començar amb una rabieta
del Sr. Artur Mas qui va exigir de males maneres un concert econòmic a
La Moncloa. Que certament el sistema de finançament és molt millorable
i són partidaris de modificar-lo, però que també s’ha de recordar que es
va aprovar al 2009 amb els vots del partit socialista i d’ERC. Que si
realment la idea era dotar a Catalunya d’un millor finançament, el Sr.
Mas ho tenia tan fàcil com crear un front comú amb altres comunitats
que també se senten menystingudes amb el tema del finançament com
són la Comunitat de Madrid, la Valenciana o les Balears. Però que es va
optar pel confrontament, per dividir els catalans en ciutadans de primera
i de segona per tal de tapar unes retallades que eren molt dures, però
necessàries pel fracàs del tripartit amb la gestió dels comptes públics.

-

Que a dia d’avui la comunitat espanyola està creixent com no ho feia des
d’abans de la crisi i la situació és ben diferent. Que, al cap i a la fi,
qualsevol govern de la Generalitat i de qualsevol altre comunitat
autònoma s’haurà d’enfrontar als problemes de gestió que els afecten
quotidianament i en el seu cas podrien ser el caos del Prat, retards en
Rodalies, l’atur, les esperes a la sanitat catalana superiors a un any,
taxes universitàries que van pujar un 66% al 2013 i encara no han
baixat, etc.

-

Que la relació entre el govern de l’estat i les comunitats autònomes és
competencial i l’estat té unes competències exclusives, les comunitats
tenen unes altres i després hi ha matèries que l’Estat regula amb una
legislació bàsica i les comunitats les desenvolupen i executen. Que fa
esment a aquesta relació competencial, ja que hi ha moltes matèries que
són pròpies de l’autogovern sobre les quals es pot disposar i es pot
negociar. Però el que no pot fer un govern és negociar sobre la seva
integritat territorial, ja que seria segrestar una votació que pertany a
tots els ciutadans i no només a una petita part. Que si hi ha voluntat
d’asseure’s, parlar i seguir unes pautes la voluntat de fer-ho saltar tot
pels aires no és acceptable.

31.07.2017

-

36

Que va veure un reportatge sobre els 25 anys de Barcelona 92 i en plena
celebració de l’atorgament dels Jocs Olímpics, el Sr. Maragall va dir una
obvietat que li sembla adient dir-la avui: "el que és bo per a Barcelona
és bo per a Catalunya i el que és bo per a Catalunya ho és per a
Espanya».

Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que li vol agrair Andreu Marín el to amb que ha defensat la moció, ja que
se l’esperava més virulent.

-

Que el seu grup defensa que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya
puguin decidir el seu futur i ho fan per tal de resoldre un conflicte
territorial que en ple segle XXI, en un estat democràtic, la forma de
defensar-lo i argumentar-lo, és exercint un principi democràtic i que per
això defensen el referèndum.

-

Que quan se’ls diu que això és contrari a la Constitució o que fer això no
és permès, vol dir que hi ha una manca de voluntat política per poder
pactar un referèndum

-

Que, políticament, i molts juristes ho han dit, es pot interpretar la
Constitució facilitant el fet que es pogués fer un referèndum, però que si
no hi ha voluntat per fer-ho, això serà impossible. Que hi ha hagut més
d’un 75% de la població a Catalunya que desitja resoldre aquest
problema votant i que desitja aquest referèndum per buscar una via de
solució.

-

Que ell defensa que Andreu Marín i Jesús A. García puguin fer campanya
pel no, i després de la votació veure quina és la voluntat del poble.

-

Que no es pot pretendre que el problema ho resolguin els jutges, els
magistrats del Tribunal Constitucional i la fiscalia i que l’única arma del
govern sigui amenaçar de posar querelles i fer anar la Guàrdia Civil
amunt i avall.

-

Que a Gran Bretanya això ho han resolt de forma molt astuta, amb
negociació i pactes, i van deixar que els ciutadans d’Escòcia decidissin el
seu futur i van tenir el resultat que van tenir.

-

Que Andreu Marín no ha de patir perquè podrà votar i votar no, com
molta altra gent que votarà que no o ell mateix que votarà que sí,
perquè fer una altra cosa seria agreujar el problema i, fins i tot, aquesta
actitud afavoreix que encara hi hagi més gent que en aquest país pensi

31.07.2017

37

que el que han de fer és muntar-se un país a banda, un país lliure dintre
d’Europa i tenir un país propi.
Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que vol agrair al grup del PP el to en aquesta moció, quedant lluny els
temps en què insinuava que els independentistes eren terroristes o
nazis.

-

Que en democràcia els problemes polítics es solucionen votant i la
legalitat mai pot ser una excusa contra la democràcia, bàsicament
perquè la legalitat és canviant i si no es canvia és perquè no es vol.

-

Que els ha sorprès molt que el PP hagi fet una moció en contra d’una
cosa que, segons ells, no ha passat ni passarà, per tant, és molt
complicat dir que una cosa és il·legal si no ha passat.

-

Que el PP ho centra tot en la il·legalitat i que si els interessa tant es
pregunta perquè censuren intencions i pensaments, i no fets.

-

Que és la línia que separa els estats democràtics dels autoritaris, que, en
democràcia, gràcies a la llibertat d’expressió, un pot dir el que vulgui,
pot expressar els seus pensaments polítics encara que no siguin el de la
majoria, i que en estats autoritaris els governs no permeten que pensis
diferent.

-

Que amb el referèndum l'Estat espanyol es juga saber si és una
democràcia o no, perquè s’està convertint a poc a poc en un estat
autoritari, on la separació de poders no existeix i la il·legalitat és l’excusa
per no poder solucionar els problemes de manera democràtica.

-

Que en l’índex mundial d’independència judicial Espanya està situada en
el número 97 de 144 estats, just dos per sobre de Turquia i Costa
d'Ivori, i que l’any 1999 estava en el lloc número 50.

-

Que, d'ençà les majories absolutes del PP, la independència judicial del
país ha caigut més de 40 llocs i segons l’estudi és l'únic exemple de
regressió democràtica, ja que mai s’havia registrat una caiguda tant
fulgurant en independència judicial, per tant no els poden exigir allò que
ells no són capaços de fer.

-

Que una altra dada que demostra que Espanya camina cap a ser una
altra Turquia és l’index de qualitat democràtica. Que "The Economist" ha
fet un informe on diu que Espanya ha caigut en democràcia del número
12 del món al 21 en vuit anys i que ja es troba només a quatre llocs de
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distància de les democràcies catalogades com a dubtoses: reformes de
la Constitució en 24 hores; articles de l’Estatut anul·lats que són idèntics
a articles d’altres estatuts autonòmics i que encara estan vigents; rescat
als bancs amb dines públics que no es tornen mai; buidar les reserves de
les pensions; un president de govern que quan va a judici seu al costat
del jutge i aquest el defensen; un tribunal constitucional que ha de fer
d’àrbitre però que els seus membres tenen carnets polítics; un tribunal
de comptes amb una edat mitjana de 70 anys i escollits alguns d’ells en
l’època de Franco; un fiscal anticorrupció que es canvia quan convé;
Guàrdies Civils interrogant persones per les seves idees polítiques sense
ordre judicial; salvament d’autopistes en fallida per sanejar-les amb els
diners de tots i després tornar-les a privatitzar, etc.
-

Que els seus preferits són la multa milionària a l’ANC per un tema de
dades personals i, en canvi, a Lexnet on han quedat totes les dades
judicials al descobert i aquí no ha passat res, i els seus responsables no
tindran cap multa. Que un altre exemple és el documental Les cloaques
de l’Estat, on es veu com l’Estat ha constituït una policia política per
inventar coses contra els seus adversaris polítics, per tant, és ridícul que
el PP parli de legalitat.

-

Que la Generalitat, el Parlament i l’autogovern no provenen de la
Constitució, ja que la Generalitat es va restituir abans de l’aprovació de
la Constitució, perquè els polítics sabien que la legalitat no serveix
absolutament de res si no és legítima.

-

Que la pregunta no és si l’1 d’octubre és legal o no, que la pregunta és
per què tenen por que la gent voti i que expressi la seva opinió.

-

Que si l’únic problema que tenen és la legalitat, l’actual Constitució ja té
mecanismes per garantir que aquest referèndum sigui totalment legal
sota la legislació espanyola o, en tot cas, la poden reformar en 24 hores
sense cap mena de problema, reforma que es va fer mitjançant el
procediment que avui el tribunal constitucional va anul·lar al Parlament
de Catalunya i que està copiat paraula per paraula.

-

Que el problema és que no els agrada que la gent pensi diferent d’ells i
que l’Estat espanyol està tan corromput per dins que no és capaç de
solucionar els problemes polítics amb democràcia.

-

Que, per a tots aquells que dubten de les garanties de l’1 d’octubre, no
és a la Generalitat a qui s’ha d’exigir garanties o qui impedeix que sigui
una votació normal, és l’Estat i el PP.
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-

Que a ells, als campions de destruir qualitat democràtica, és a qui s’ha
d’exigir que el vot és important i que sempre s’ha de poder exercir sigui
quina sigui la pregunta i el sentit del vot.

-

Que els independentistes, el no independentistes, els d’amunt i els
d'avall, els que pensen d’aquí i els que pensen d’allà, estan cansats
d’aquest etern debat, que l'única forma que tenen per desencallar aquest
problema polític i resoldre aquests problemes és votar, i a ell
personalment, des de la profunditat dels seus valors republicans, és amb
paperetes, urnes i que la gent pugui escollir el seu futur, perquè els
ciutadans són prou madurs per decidir el seu futur sense que ningú els
hagi de dir quin ha de ser.

-

Que el pròxim 1 d’octubre es votarà i es farà com sempre, amb totes les
garanties que l’Estat espanyol no vulgui impedir i es farà de forma legal,
sota la legalitat del Parlament de Catalunya que representa a tots els
ciutadans de Catalunya i que va guanyar les eleccions una majoria
independentista. Que aquest referèndum serà democràtic i sobretot serà
vinculant i que sigui vinculant no ho farà la sacrosanta Constitució, ni
tampoc la Generalitat constituïda abans de la Constitució. I serà
vinculant perquè això és la democràcia i demana als ciutadans i
ciutadanes que vagin a votar en el sentit que sigui, que exerceixin el seu
dret a vot. Que no s’està jugant amb el fet de fundar o no una república,
s’està jugant amb la democràcia. Que no han de deixar que
l’autoritarisme de l’Estat espanyol que està destruint les garanties
democràtiques els guanyin. Que votin el que vulguin però que votin.

Isabel Marcuello (MES) manifesta que el seu grup sempre defensarà les
urnes i que volen que la gent es manifesti i vagi a votar. Que mai rebutjaran
que la ciutadania pugui expressar la seva opinió i que el dret a decidir és un
dret universal i que cada persona de forma individual té dret de dir el que
vol o el que no.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que creuen que al PP ja li va bé aquesta situació i que darrere d'aquesta
moció evidentment hi ha una rendibilitat política fora de Catalunya i que,
més a més, intenta amagar les seves vergonyes i que es podria fer una
lectura de tots els casos de corrupció que té i si s'ha arribat aquí també
és per la incompetència del PP, del govern d'Espanya de voler veure que
era veritat que a Catalunya existeix una realitat en relació a com encaixa
Catalunya en l'Estat espanyol.
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-

Que, com a grup municipal, han manifestat repetidament la seva posició
i que al seu partit, com a Catalunya, hi ha de tot: que si Espanya podria
ser un país federal, gent independentista, gent que no ho és, etc.

-

Que hi ha gent independentista que els pot dir als federalistes que el
federalisme és una quimera, però que creu que hi ha hagut canvis
respecte a la composició de les forces polítiques a l’Estat espanyol i que
a més ho han manifestat obertament.

-

Que s’ha fet una mala utilització de la Constitució i que no és tant el que
es diu sinó com s’interpreta i s’aplica.

-

Que aquesta moció està feta per amagar vergonyes i no soluciona res, i
que la millor manera de solucionar-ho és pactant.

-

Que, a més, la persona que ha defensat la moció és poc fiable com a
persona i bastant mentider.

Alejandro Benito (SAeC) diu:
-

Que SAeC engloba a molta gent amb moltes sensibilitats. Que hi ha
companys de la seva Assemblea que votaran que sí l’1 d’octubre, altres
que no, altres nul, altres en blanc, però tots votaran, i està segur que la
gent votarà.

-

Que Andreu Marín ha dit que es pot fer el que es vulgui per defensar la
unitat d’Espanya, però que li recomana que si vol defensar-la, el millor
que pot fer és anar a les urnes i votar contra la independència i si hi ha
més vots del no que del si s’haurà acabat el problema i que la resta és
parafernàlia i que també sap que la votació de l’1 d’octubre no pot
evitar-la.

-

Que vol felicitar al regidor del PP per defensar la unitat d’Espanya citant
una declaració d’independència.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que creuen que s’ha de diferenciar entre votacions i democràcia. Que no
es poden quedar amb només un element de la democràcia i oblidar-se
de la resta, i que també les dictadures organitzen eleccions per justificarse.

-

Que sempre estan utilitzant els exemples de Gran Bretanya i Canadà,
però no mencionen a Alemanya, Estats Units o França.
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-

Que. ni tan sols dintre dels partits independentistes hi ha consens, com
proven les purgues que s’han produït al Govern.

-

Que no cal esperar que s’aprovi la llei del referèndum, que avui ha estat
registrada, per posicionar-se en contra d’allò que Junts pel Sí i la CUP
han estat anunciant.

L’alcalde manifesta:
-

Que des de fa un any que es debaten mocions sobre una entalequia que
no existeix. Que quan hi ha un procediment electoral arriba a
l’Ajuntament un document signat de la Junta Electoral Central o
Generalitat on es diu que a data tal hi haurà un procés electoral i
l’Ajuntament ha de facilitar els mitjans necessaris, i que en aquest cas
no ha arribat cap document d’aquest tipus que digui que l’1 d’octubre hi
ha un referèndum i ,per tant, s’està debatent una cosa que no existeix. I
que si arriba aquest document, ja no serà tant un problema de quina
postura té l’Ajuntament, sinó que serà cosa del Secretari i d’ell que, com
alcalde, ja avisa que no farà res d’il·legal i que si el secretari diu que no
serà que no.

-

Que ha estat lleig comparar Espanya amb Turquia. Que una cosa és
confondre el règim amb el govern que hi ha i això no toca.

Queda rebutjada la moció amb el resultat següent:
Vots a favor: cinc (5) – PP (2) i C’s (3)
Abstencions: sis (6) – PSC
Vots en contra: deu (10) – SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC (2),
PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
7. Moció del PP per modificar
Investigació de Marina-Besòs

la

Comissió

de

Seguiment

i

"Atendiendo a las dificultades observadas en el funcionamiento de la
Comisión de Seguimiento e Investigación sobre las carpas de ocio nocturno
en el equipamiento deportivo de Marina Besos, con el objeto de ampliarla al
resto de casos del ayuntamiento.
El Grupo Municipal del PP propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los
siguientes
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ACUERDOS:
1. Las reuniones de esta Comisión deban ser celebradas en horario de tarde
compatible con los concejales que no tienen dedicación exclusiva y
tienen empleos u otras ocupaciones cuyo horario laboral coincide con los
horarios actuales de celebración de esta Comisión.
2. Se acuerda que los funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Sant
Adrià de Besòs o bien de sus empresas municipales, sean citados por
escrito con acuse de recibo tramitado por la Secretaria de este
ayuntamiento.
3. Solicitar a la Generalitat de Catalunya, que como entidad pública
mayoritaria en el Consorcio de la Mina, encargue a la Intervención
General de la propia Generalitat, una revisión de todos los contratos
celebrados por este Consorcio, así como aquellos contratos realizados
por las empresas contratistas del Consorcio hacia o con terceros para la
ejecución de los contratos adjudicados por el Consorcio."
Aquesta moció es votarà per punts.
Jesús A. García (PP) manifiesta:
-

Que en la moción del otro día dijo que hoy tendría la posibilidad de
responder y que hoy Josefa López se ha definido, no ha votado contra la
moción sino contra el PP.

-

Que en el Pleno extraordinario se habló de las dificultades que tiene la
oposición de ponerse de acuerdo, que no obstante era la voluntad de los
grupos municipales que consideran que el equipo de gobierno está
superado porque ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en este
Ayuntamiento y que ahora lo único que quieren es subsistir a cualquier
precio, por tanto, su grupo se ha vista en la necesidad de hacer esta
Comisión de Seguimiento para saber qué proceso permitió cambiar el
plan de usos y convertir las piscinas en una discoteca nocturna con los
problemas que ha generado y de todos conocidos.

-

Que su intención era incorporarlo al Pleno extraordinario, pero habida
cuenta de las dificultades, lo dejaron para esta ocasión, entendiendo que
algunas de ellos como votan en contra el PP, pues no votarán a favor de
esta moción a pesar de que sirva para esclarecer lo que sucedió.

-

Que cuando llegaron al Ayuntamiento, en la legislatura anterior, se
dedicaron a averiguar de forma individual que sucedía o que había
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sucedido con todo aquello, porque cuando se incorporó a este
Ayuntamiento la discoteca Goa ya generaba problemas, pero no era más
que las consecuencias que tuvo y que todos saben.
-

Que lo que tiene muy claro es que si no apoyan la moción pueden dar
por muerta la Comisión de Seguimiento porque si están tan preocupados
por el postureo y las apariencias, la gran solución es empezar a mejorar
la formulación y el funcionamiento de esta Comisión y poder hacer que
estén presentes todos los concejales y puedan aportar todo aquello que
permita esclarecer qué sucedió.

Josefa López (regidora no adscrita) manifesta:
-

Que votarà en contra del punt 1 i 2 perquè a l’última reunió de la
Comissió es va acordar mantenir els horaris pactats.

Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que el punt 1 i 2 no s’haurien de debatre en el Ple sinó a la Comissió.

-

Que no hi hauria d’haver cap inconvenient sempre que no dificulti la
investigació judicial en curs i les diligències prèvies i demanar que la
Generalitat, a través de la Intervenció General, pugui revisar els
contractes del Consorci.

Rubèn Arenas (ERC) manifesta:
-

Que del punt 1 ja se’n va parlar a la Comissió, per tant, hi ha un acord,
malgrat que a ells també els perjudiqui i no canviaran el seu
posicionament i que el punt 2 ja s’està fent.

-

Que pel que fa al punt 3 hi votaran a favor perquè ningú no els digui que
intenten posar traves a la transparència i a les parets de vidre.

Isabel Marcuello (MES) manifesta:
-

Que votarà a favor de la moció, però vol aclarir que ella a l’última reunió
va haver de marxar abans i ningú no li va dir què s’havia acordat.

-

Que pel que fa la punt 3 vol agrair que el PP hagi accedit ha esmenar-lo i
que creu que és important i que diu:
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Solicitar a la Generalitat de Catalunya, que como entidad pública
mayoritaria en el Consorcio de la Mina, encargue a la Sindicatura de
Comptes Intervención General de la propia Generalitat, una revisión de
todos los contratos celebrados por este Consorcio, así como aquellos
contratos realizados por las empresas contratistas del Consorcio hacia o
con terceros para la ejecución de los contratos adjudicados por el
Consorcio."
L’alcalde li diu que això no és la versió que s’ha llegit i, per tant, no es pot
modificar.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que, pel que fa al punt 1, va ser la Comissió la que va acordar que la
millor hora per fer la reunió era les 13 hores, que és veritat que a alguns
no els va bé, però que no té sentit voler modificar l’acord en el Ple, i que
el punt 2 ja s’està fent.

-

Que pel que fa al 3, no hi ha res a amargar al Consorci del barri de la
Mina i que a les seves Comissions Executives i Consells de de Govern hi
participen un interventor i una secretària de la Generalitat, i que, a més,
hi ha informes jurídics i tots els informes que calen, per tant, és una
empresa auditada.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que si mostressin més interès en les comissions extraordinàries ja
sabrien que els horaris de les compareixences polítiques es va definir a la
reunió i que els insten que a la propera sessió reobrin el debat i si hi ha
consens per canviar d’hora, endavant.

-

Que troben adient que es notifiqui la compareixença de funcionaris i
polítics amb acusament de recepció per saber quin d’ells hi participarà i
així no trobar-se com a dues setmanes que els van convocar a la reunió
per dir-los que els tècnics no compareixerien, encara que són conscients
que no hi estan obligats.

-

Que el punt 3 podria haver estat una esmena a la moció del PSC sobre el
barri de la Mina i creu que és necessari auditar els comptes.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
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-

Que en els punts 1 i 2 s’abstindran.

-

Que no tots tenen horari de matí i que els que tenen horari partit els va
millor que les reunions siguin al migdia que a la tarda.

-

Que a l'última Comissió va proposar fer les reunions els dimecres que no
tenen comissions informatives, ja que la majoria ja tenen les tardes
reservats per a possibles comissions informatives.

-

Que creuen que és al Consorci de la Mina on hauria de plantejar aquesta
qüestió, però que tampoc estaria malament demanar a la Generalitat
que impulsi una auditoria.

Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que demana al PP que sigui responsable de les seves accions.

-

Que l’equip de govern no tenia cap problema de canviar el dia i l’hora,
però que això es va pactar i es va consensuar en una reunió que el grup
del PP no hi va assistir.

-

Que aquesta Comissió es va crear a proposta dels grups de l’oposició,
però que els representants del PP no estan disposats a assistir-hi, ni a
pactar ni a consensuar i llavors presenten una moció com aquesta.

-

Que, pel que fa al punt 3, tant el secretari com l’interventor del Consorci
són figures de la Generalitat i, a més, hi ha auditories externes i les
conclusions i els informes s’eleven al Consell Executiu, que si es vol
demanar que s’hi aprofundeixi, l’equip de govern no hi té cap problema.

Jesús A. García (PP) respon:
-

Que jamás se ha ausentado voluntariamente de una comisión
extraordinaria y que en Alcaldía tienen los correos en los que excusaba
su ausencia.

-

Que cuando se creó la comisión no se sabía ni los días ni las horas, que
en Junta de Portavoces él preguntó quien la presidiría, y que si hubiera
preguntado la hora les hubiera dicho que él no podía.

-

Que si no podía era por horarios no por disponibilidad.

-

Que él ha leído todas las actas y que si se está llamando a los
funcionarios es por la petición de Andreu Marín para que los convocaran
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por escrito y es a raíz de ahí que se empieza a citar por escrito a los
funcionarios y en la comisión de setiembre ya hay unos escritos en
donde los funcionarios y políticos están llamados a estar presentes. Que
anteriormente no se había llamado a ninguno por escrito.
-

Que si se quiere investigar se hará y si no no.

Se sotmet la moció a votació per punts amb el resultat següent:
Punts 1 i 2
Vots a favor: sis (6) – PP (2), SAeC (3) i MES (1)
Abstencions: tres (3) – C’s
Vots en contra: dotze (12) – PSC (6), ICV-EUiA (2), ERC (2), PDeCAT (1) i
Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Punt 3
Unanimitat.
L’alcalde diu que el punt 8 i 12 s’han fusionat.
8. Moció del PSC, C’s, MES i Josefa López, regidora no adscrita, per
demanar informació de la planta de valorització energètica a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i un estudi exhaustiu sobre la
contaminació de dioxines i furans a Sant Adrià de Besòs a la
Direcció General de Qualitat Ambiental
Fets
1. Vist l'article publicat «High cancer risks by exposure to PCDD/Fs in the
neighborhood of an Integrated Waste Management Facility» a la revista
Science of the Total Environment, afirmant un elevat risc de càncer per
la població de Sant Adrià de Besòs a causa de l’exposició de dioxines i
furans a través de l’aire, que presenta les següents conclusions:
•

•

•

Que el risc cancerigen dels residents al voltant de la planta integral de
valorització de Sant Adrià de Besòs supera el llindar de 10 -6 el qual
segons l'Agència de Protecció de Medi Ambient dels Estats Units ja no
es pot considerar un risc negligible.
Que els residents al voltant de la planta de Sant Adrià tenen una
probabilitat entre 3 i 4 cops superior de desenvolupar càncer al llarg
de la vida degut a l'exposició de dioxines i furans que els residents de
Girona, Mataró o Tarragona, on hi ha plantes similars.
Que la limitació més important d'aquest estudi és el petit número de
mostres avaluades d'aire i sòl i que els resultats s'han de prendre
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amb precaució, atès que no es poden assignar els nivells de dioxines i
furans a l'aire només a la planta de valorització energètica. Molt
probablement el trànsit també és una important font d'emissió
d'aquests contaminants a la zona, i hi poden haver altres fonts
emmascarades.
Que la conclusió final d'aquest article és que cal un estudi exhaustiu
per determinar les fonts de dioxines i furans per prendre mesures
decisives.

2. L’Ajuntament contacta amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i
amb la Planta de valorització energètica per demanar informació sobre
les emissions de la Planta de valorització energètica. L'AMB presenta
l'estudi “Avaluació de l’impacte per dioxines i furans sobre el medi
ambient atmosfèric de la planta de revalorització energètica (PVE) de
residus situada al terme municipal de Sant Adrià de Besòs” de l'any 2016
elaborat per la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC).
•

Aquest estudi, realitzat a partir d'una modelització numèrica, mesura
l'impacte de les emissions de dioxines i furans procedents de la
xemeneia principal d'evacuació dels gasos procedents dels forns de la
PVE, i conclou que el risc associat als nivells de concentració de
dioxines se situa fora dels nivells d'alerta per risc de càncer.

3. Atès l'alarma social generada a partir de la publicació al diari "La
Vanguardia" de l'article de 24 de juliol de 2017 titulat "Sant Adrià, focus
de dioxines" que fa referència a l'estudi esmentat al punt 1, i en el que
s'explica que la contaminació a prop de la incineradora del Besòs supera
de tres a cinc cops els valors d'entorns similars a Catalunya.
Fonaments jurídics
D’acord amb el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, de millora de la
qualitat de l'aire, que recull en el seu article 3.3 c) que les entitats locals
hauran d'adoptar les mesures necessàries per garantir que les
concentracions de contaminants no superin els objectius de qualitat de
l'aire, però donat que no hi ha normativa que estableixi els nivells
d'immissió de dioxines i furans; per un principi de precaució per preservar la
salut humana tal i com s'estableix a la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de
qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, i Llei 18/2009, del 22 d’octubre,
de salut pública.
Per tot això, els grups municipals del PSC, C’s, MES, Josefa López, regidora
no adscrita, proposen al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Donat que en aquest cas el control de la contaminació atmosfèrica
transcendeix l'àmbit municipal, se sol·licita a la Direcció General de
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Qualitat Ambiental l'elaboració d'un estudi exhaustiu per delimitar totes
les fonts d'emissió i les concentracions de dioxines i furans en l'aire i, si
s'escau, en el sòl, per tal de determinar els nivells d'immissió i el risc
cancerigen associat. Aquest estudi haurà de valorar si és necessari
adoptar un pla de millora.
2. Demanar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona un informe històric sobre
les emissions de dioxines i furans de la PVE, comparant la metodologia
emprada per mesurar les emissions i els nivells mesurats amb altres PVE
de l'entorn.
3. Sol·licitar als responsables de la Direcció General de Qualitat Ambiental
de la Generalitat de Catalunya i del Servei Medi Ambient de l'AMB,
l'assistència a la Comissió Informativa de Territori de l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs, prevista pel 18 de setembre de 2017, a les 18.30h,
per tal d'informar puntualment als grups municipals.
4. Demanar a l'ICS un estudi comparatiu d'incidència i prevalença dels
casos de càncer a Sant Adrià de Besòs en relació amb les poblacions
geogràficament més properes (en el cas de Barcelona, els barris més
propers) i en relació a les poblacions de l’entorn que compten amb PVE:
Mataró, Girona i Tarragona.
5. Informar a les associacions de veïns de Sant Adrià de Besòs i a la
Plataforma Stop Crematori dels acords assolits."
Defensa la moció l’alcalde:
-

Que la persona que ha fet l’estudi encarregat per la Universitat Rovira i
Virgili reconeix que és un estudi molt limitat amb poques mostres i que,
probablement, hi hagi altres fonts d’emissió, és a dir, que un estudi
científic no pot fer servir la paraula "probablement", perquè ha creat
alarma social i conclou que cal un estudi més exhaustiu i per això
demanaran que el facin.

-

Que la biòloga municipal diu que sí que segons aquest estudi supera el
límit que és el llindar de 10 a menys 6, que això vol dir quan hi ha
aquells llindar que és un cas nou de càncer en una població d’un milió de
persones en un període de 70 anys i que els residents al voltant de la
planta tenen 3 i 4 cops superior, és a dir, que el risc que aparegui és 2,9
casos de càncer en una població d’un milió d’habitants en el període de
70 anys i que en el cas de la planta de valorització el risc associat als
nivells de concentració està per sota de 2,42.
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-

Que hi ha hagut alarma social a causa de la notícia apareguda al diari,
per això han demanat a la persona que ha fet l’estudi que en faci un de
genèric i que vinguin els gestors de la planta i la directora general de
Qualitat de l’Aire a la Comissió Informativa de 18 de setembre per
explicar-ho i, si convé, també convocaran els veïns.

-

Que quan tinguin aquest estudi ja veuran quines mesures o quins
mocions han d’aprovar.

Jesús A. García (PP) diu:
-

Que es curioso que la revista internacional que ha hecho este estudio
celebrará un congreso en Vancouver sobre dioxinas.

-

Que según la OMS las dioxinas se quedan en el tejido animal en grasa y,
por tanto, pasa al ser humano y que todo lo que sea mejorar el medio
ambiente en Sant Adrià de Besòs les parece bien y máxime analizando
que tienen una incineradora y que todas las dioxinas se generan por la
combustión y que habría que exigir a las centrales de ciclo combinado
que utilicen el gas y no el carbón que el el que genera las dioxinas.

Antoni Vélez (ERC) manifesta que agraeixen la diligència que ha tingut
l’equip de govern amb tota la gestió per demanar aquests informes perquè
ha aixecat molta polseguera aquest article i sempre va bé tallar aquestes
polèmiques amb documentació i informes tècnics damunt la taula.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que aquesta notícia surt en un moment en què hi ha molta sensibilitat
en relació amb el crematori, per tant, ha tingut molt d’impacte.

-

Que una planta incineradora és una activitat controlada per la Generalitat
perquè és activitat 1 i, per tant, és potencialment perillosa.

-

Que les dades que surten de la xemeneia van al Departament de Qualitat
Ambiental de la Generalitat, per tant, si s’ha sobrepassat alguns topalls
és estrany que no hi hagin aparegut.

-

Que estaria bé que algun dia s’expliqués el camí que recorren els residus
un cop es llança la brossa al contenidor, perquè moltes vegades es creu
que el camí del residu acaba quan es tira al contenidor, però que després
d’això ve l’eliminació, amb els abocadors, les plantes de tractament i la
incineració, i que l’important és veure com se separen els residus des de
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casa, perquè si es fa bé segurament es podria acabar amb els abocadors
i les incineradores.
-

Que s’hauria d’explicar bé com està la qualitat de l’aire, ja que, a part del
cicle combinat, s’hauria de mirar també els voltants: la C-31, la Ronda
Litoral, etc., i que s’hauria de fer una audiència pública en què hi
participessin el professor que ha fet l’informe perquè justifiqui en què es
basa per fer aquestes afirmacions, la Direcció General de Qualitat de
l’Aire i els tècnics de l’Ajuntament.

L’alcalde li diu que després de la Comissió Informativa que faran el
setembre, amb la informació que hagin recollit, faran allò que convingui.
Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que és fonamental que, de forma preventiva, estudiïn la manera de
reduir l’activitat de les centrals de cicle combinat i la incineradora fins
que es determinin de forma independent, a través dels informes, les
accions que s’han de prendre respecte de les seves emissions i dels
nivells de contaminació.

-

Que creuen que és el moment de ser valents i si les emissions tenen un
impacte real en la salut podria ser que fossin davant d’un delicte sobre la
salut pública, per això creuen que és el moment de reduir l’acció
d’aquestes empreses.

-

Que fa temps que treballen en aquesta línia i els sembla molt bé que
cada cop més associacions, entitats, partits i administracions estiguin en
el mateix bàndol, que potser no van saber posar en valor el que
defensaven, però que s’alegren que ara tots es puguin trobar en aquest
punt i sàpiguen posar l’interès dels ciutadans i ciutadanes per davant de
les empreses que són les que emeten i malmeten la salut de les
persones.

S’aprova per unanimitat.
9. Moció de C’s per organitzar un acte institucional de celebració de
la Festa Nacional per al 12 d’octubre a Sant Adrià de Besòs
"La llei 18/1987, de 7 d’octubre, estableix que el dia de la Festa Nacional
d’Espanya és el 12 d’octubre.
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Tal com es recull a l’exposició de motius d’aquesta llei, «la commemoració
de la Festa Nacional, pràctica comuna en el món actual, té com a finalitat
recordar solemnement moments de la història col·lectiva que formen part
del patrimoni històric, cultural i social comú, assumit com a tal per la gran
majoria dels ciutadans.»
La data escollida per la nostra Festa Nacional suposa, sens dubta, una fita
que va tenir importants conseqüències en l’esdevenir del món occidental.
Com tot fet històricament rellevant, es poden fer lectures positives i
negatives, però no es pot negar la seva importància, especialment en el
desenvolupament històric d’Espanya.
Atès que a Sant Adrià de Besòs no es realitza cap acte institucional per la
commemoració de la Festa Nacional.
Atès que entra dintre de la normalitat democràtica la realització d’actes
institucionals a nivell municipal per la commemoració de la Festa Nacional.
Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti el següent
ACORD:
Encomanar a la Junta de Govern Local l’organització d’un acte institucional
de celebració de la Festa Nacional pel proper 12 d’octubre a Sant Adrià de
Besòs."
Defensa la moció Pedro Sánchez (C’s) i diu:
-

Que no entraren a discutir si l’elecció de la data del 12 d’octubre és o no
la més adequada, però que la Llei 18/1987, de 7 d’octubre, estableix que
el dia de la Festa Nacional d’Espanya és el 12 d’octubre, per tant, creuen
que és una anomalia que l’Ajuntament organitzi actes a nivell
institucional per la Diada i no realitzi cap acte institucional en el dia de la
Festa Nacional.

Josefa López (regidor no adscrita) diu que si C’s com a partit vol celebrar el
12 d’octubre ho troba correcte i que pot demanar els permisos
corresponents, però que creu que com a acte institucional no.
Xavier Soley (PDeCAT) diu que, per a segons qui, el 12 d’octubre és una
desgraciada efemèride, però deixant de banda això, creu que el Parlament
té molta feina i està per altres coses.
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Andreu Marín (PP) manifesta:
-

Que espera que Josefa López no utilice la misma lógica para votar en
contra de esta moción con respecto al 11 de setiembre.

-

Que se tengan que presentar mociones de este tipo indica lo anormal en
lo que se ha convertido Catalunya.

-

Que no se imagina Oklahoma o Tennessee pidiendo que se celebre el 4
de julio.

-

Que se teme que el grupo "podemita" no la va a votar a favor, que
quizás ellos prefieren celebrar el 18 de julio, ya que han ido colgando
carteles del caudillo però con la mala suerte que los han colgado donde
no tocaba y encima les pilló la policía.

Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que en l’altra moció C’s ha parlat del "problema nacionalista" i que ERC,
en la seva exposició no ha fet referència a la paraula "nació" ni un sol
cop i que, en canvi C’s, en una moció curta, l’ha utilitzat cinc vegades.

-

Que ells, com a republicans, no són nacionalistes. Que potser C’s sí que
ho és en parlar de Fiesta Nacional i voler imposar-los festes del
Patrimonio histórico-cultural i social común als altres.

-

Que ells el 12-0 estaran preocupats per saber quina constitució faran a la
futura república catalana i no pas per això.

Isabel Marcuello (MES) diu que sent respectuosos amb la gent que
representen s’abstindran.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) manifesta:
-

Que a la gent li agrada tenir festa perquè això vol dir no anar a treballar.

-

Que les festes venen de l’impuls popular, no venen d’institucions sinó la
gent que vol manifestar determinades coses.

-

Que obligar l’equip de govern, amb la feina que té, a fer això és perdre el
temps.
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Que ells la festa que reivindiquen i que no és al calendari és el 14 d’abril,
ja que aquell dia de 1931 els ajuntaments van proclamar la república
espanyola.

Alejandro Benito (SAeC) diu:
-

Que és molt difícil trobar una persona del PP condemnant que es pengin
cartells de Franco.

-

Que no vol entrar en si el 12 d’octubre és la Festa Nacional, que el 12
d’octubre és una data nefasta. Que no és com passa en altres països que
celebren la independència com USA, no és la data de la revolució com
França, sinó que és la data en què un senyor va arribar a un continent
on ja hi havia gent i va dir que ell l’havia descobert.

-

Que se celebra el passat colonial, que és l’únic país que celebra això, on
van arribar i van imposar-se a unes altres persones.

-

Que un estat que ha de basar la seva identitat nacional a recordar el dia
que van anar a dir a altres persones que ells eren part d’aquell estat
volguessin o no, és un estat que té molts problemes.

Filomena Cañete (PSC) manifesta:
-

Que al 2014 PxC i Óscar Marjalizo, que llavors era regidor no adscrit, van
presentar una moció semblant a aquesta en què demanaven que
l’Ajuntament impulsés actes per celebrar el 12 d’octubre.

-

Que el PSC hi va votar en contra, perquè estava molt a prop el 9-N i,
ara, casualment, està molt a prop l’1-O.

-

Que no volen entrar a debatre posicions que en el fons busquen
tensionar posicions nacionalistes, espanyolistes, etc., que en aquell
moment ja van dir que no era el moment, per tant, si hi ha alguna
entitat que vol celebrar-ho no hi haurà cap problema, però que no ho
institucionalitzaran.

Es desestima la moció amb el resultat següent:
Vots a favor: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
Abstencions: una (1) – MES
Vots en contra: quinze (15) – PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), ERC (2),
PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
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10. Moció d’ERC perquè Sant Adrià de Besòs s’adhereixi al programa
d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de
tramitació dels tributs i cotitzacions socials
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya
(ATC) forma part del Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la
hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de l’administració
tributària del segle XXI, amb un model d’administració més propera i una
relació de confiança entre administració i ciutadania. Els darrers mesos, el
Govern ha dotat l’ATC dels mecanismes que li han de permetre assumir
directament la gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en totes les
seves fases, així com ampliar la col·laboració administrativa amb tots els ens
locals i altres entitats del sector públic que ho sol·licitin, segons el marc
competencial vigent. Alhora, es troba en tramitació al Parlament de
Catalunya la Llei de l’Agència Catalana de Protecció social, que ha de ser
l’ens que gestioni en el futur el gran gruix de la protecció social que sigui
competència de la Generalitat de Catalunya en cada moment.
L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la
hisenda catalana i de l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran
la seva consolidació per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què ha
de fer front una administració moderna.
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està
desenvolupant una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació
dels processos de presentació i pagament dels tributs estatals i les
cotitzacions socials que les administracions públiques de Catalunya han de
satisfer a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria
General de la seguretat Social (TGSS). L’objectiu principal és facilitar els
processos i millorar l’eficiència de tots els agents implicats en base al
component tecnològic i les economies d’escala que es poden assolir amb
aquesta col·laboració.
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions
socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat mitjançant
Acord de Govern de 25 d’abril de 2017, complementat per Acord del Govern
de data 11 de juliol de 2017
Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de
l’Agència Tributària, li corresponen a l’ATC les funcions que li siguin
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atribuïdes per conveni administratiu, per encàrrec de gestió o per qualsevol
altra fórmula jurídica establerta per la normativa vigent.
Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la
tramitació de les cotitzacions socials a la que es refereix el Programa. I que
mentre no estigui creada correspon a la Direcció General de Protecció Social
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa
col·laboració de l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els
conjunt de les administracions locals del nostre país, amb la voluntat de
prestar servei, de cercar economies d’escala i de millorar l’eficiència del
conjunt de les administracions tributàries catalanes.
Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes
interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el
sector públic de la Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària de tots
els ens locals i les entitats del seu sector públic que en vulguin formar part.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC proposa al Ple de
l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Que Sant Adrià de Besòs subscrigui amb l’Agència Tributària de
Catalunya el Conveni que s’adjunta com a annex I, per a
l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels
tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics
de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
2. Que Sant Adrià de Besòs subscrigui amb el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies el Conveni que s’adjunta com a annex II, per a
l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació de
les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat i
altres ens públics de Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
3. Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen
d’aquest ens per impulsar la subscripció dels convenis per part seva:
Organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials locals,
les societats mercantils locals i qualsevol altre ens o entitat local amb
personalitat jurídica pròpia que formi part del sector públic d’aquest
Ajuntament.
4. Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la
Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les
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entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Associació de
Municipis per la Independència) l’aprovació de la present moció."
Defensa la moció Rubèn Arenas (ERC) i manifesta:
-

Que el conjunt de les Administracions públiques de Catalunya i de les
seves entitats del sector públic paguen anualment a l’Estat
aproximadament 6.500 M€ (dades 2015) en IRPF, IVA, Impost de
successions i cotitzacions socials, que malgrat la magnitud que això
implica, no disposen d’una estratègia ni d’un pla d’actuació corporatius
conjunts en l’àmbit fiscal, com és habitual en les grans corporacions i
grups empresarials.

-

Que atesa la complexitat i variabilitat de la normativa tributària i de
seguretat social, la dispersió i disparitat dels criteris interpretatius i el fet
de no disposar, ni tan sols, d’un protocol homogeni i simplificat
d’actuació es tradueix en una pèrdua d’eficiència derivada de:
inseguretat/incertesa en la concreció de les obligacions tributàries; risc
d’incompliment i sancions; risc de quotes a pagar més elevades i excés
de recursos destinats a la determinació i tramitació de les obligacions
tributàries.

-

Que, per tal de poder aplicar una estratègia d’optimització,
homogeneïtzació i simplificació dels procediments es va aprovar l’Acord
de Govern que crea el programa d’homogeneïtzació dels processos.

-

Que aquests acords del Govern preveuen que els ens locals territorials
de Catalunya i les entitats del seu sector públic amb personalitat jurídica
pròpia que ho desitgin poden adherir-se al Programa.

-

Que els objectius principals del Programa, entre d’altres, són els
següents: unificar els criteris interpretatius i de tramitació; centralitzar la
presentació dels models d’autoliquidacions, els pagaments i els altres
tràmits tributaris i de cotitzacions socials, i que per poder avaluar la
informació des d’una perspectiva general, compartir el coneixement,
establir criteris unificats d’actuació i presentar-se davant de
l’administració estatal amb la potencialitat d’un gran contribuent i no de
manera aïllada. Que si tot el sector públic de Catalunya actua de forma
homogènia i coordinada davant les administracions Tributària i de
Seguretat Social, en lloc de fer-ho de forma individual i dispersa, seran
un gran client i tindran molta més força a l’hora de defensar els seus
criteris interpretatius i, en conseqüència, tindran més possibilitats
d’optimitzar la seva factura fiscal i de cotitzacions socials; que el
programa s’emmarca dins l’àmbit de les competències actuals de la
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Generalitat; que l’acord de Govern és fruit de la capacitat
d’autoorganització de la Generalitat; i que totes les actuacions que es
deriven d’aquest programa respecten la més estricta legalitat d’acord
amb l’ordenament jurídic vigent.
Andreu Marín (PP) diu:
-

Que és un tema tècnic i jurídic força complex.

-

Que no existeix cap conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya i
l’espanyola que permeti a la catalana la condició d’entitat col·laboradora
per cobrar impostos estatals sobre els quals no té delegada cap gestió.

-

Que el fet de liquidar impostos davant d’una administració incompetent
no eximeix el subjecte passiu del seu deute, per exemple, si un cop feta
la declaració de l’IRPF s’ingressa la quantitat corresponent a
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, el deute s’entendrà com a no
pagat, ja que ho ha ingressat a una institució que no és competent en la
matèria, per tant, hauria de ser l’Administració incompetent qui
ingressés l’import del seu deute a l’administració competent, és a dir, a
Hisenda, i que, a més, ho hauria de fer en el termini que tingués d’acord
amb la normativa de l’impost.

-

Que la moció pretén donar unes facultats sobre les quals no té
competència i consideren que aquest tràmit és inútil i una qüestió més
d’embolicar la troca.

Isabel Marcuello (MES) diu que tots els mecanismes que siguin de gestió
tributària i que, al seu entendre, els empoderen en la recaptació i en la
gestió de recursos que provenen de l’esforç dels catalans i catalanes.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:
-

Que demana a ERC que retiri aquesta moció i la presenti més endavant,
que com que el 2 d’octubre seran independents, seria el moment idoni
per portar aquesta moció.

-

Que el que ells han entès d’aquesta moció és que es vol el control de la
caixa, que en comptes de pagar impostos a l’Estat que es quedin a
Catalunya i que quan hi hagi la desconnexió que hi hagi el control de la
caixa.
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-

Que ells no són independentistes, que ells entenen que el referèndum ha
de ser legal, acordat, reconegut i, per tant, que tingui totes les garanties
i que si tot això és així i guanyen els independentistes, aquesta moció
sortirà de la negociació que s’ha de fer per la desconnexió o per la
independència de Catalunya de la restat de l’Estat, per tant, serà el
moment de portar aquesta moció.

-

Que aquesta moció respon als nous reptes que són la independència de
Catalunya per a ERC, per tant, ha de ser el moment i aquí els volen colar
una moció que porta una llei de desconnexió que seria la tributària.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que és fonamental, tant des d’una perspectiva independentista com des
d’una de federalista donar suport a una iniciativa com aquesta.

-

Que creuen que abans que els ciutadans i ciutadanes han de ser les
respectives administracions les que subscriguin els convenis amb
l’Agència Tributària de Catalunya, que si hi hagués vocació federalista de
veritat entre tots els partits que diuen ser-ho entendrien que s’inicia per
petits gestos com aquests.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que és convenient recordar que els territoris no paguen impostos, ho fan
les persones i les empreses.

-

Que parlen d’optimització i volen afegir una capa administrativa
addicional entre l’Ajuntament i l’Agència Tributària i que, com a
administrat, difícilment pot considerar això una optimització.

-

Que diuen que volen reduir riscos i incerteses i que es tracta de millorar
l’eficiència en base al component tecnològic.

-

Que el cert és que el Departament d’Ensenyament fa molt de temps que
té transferides les competències i, al menys als centres concertats, no es
pot parlar de reducció de riscos i incerteses, i que, pel que fa al
component tecnològic, la posada en marxa dels sistemes RALC i GEDAC
ha estat un autèntic malson pels centres de formació concertats.

-

Que aquesta moció té uns objectius reals que no coincideixen amb els
enunciats, que l’objectiu últim és donar contingut a unes estructures,
que en diuen d’estat, que han nascut buides.
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Pedro Rivero (PSC) manifesta:
-

Que al 2015 el Govern de la Generalitat va decidir desenvolupar l’Agència
Tributària de Catalunya al límit de les seves competències, que ha
denunciat el conveni que tenia amb les oficines liquidadores dels
registradors de la propietat que gestionen els impostos per tal de fer-ho
de manera directa a partir de l’1 de setembre.

-

Que des del PSC han estat molt crítics perquè amb la nova gestió
s’eliminen oficines de territori, de 53 a 19, perquè tot s’està desplegant i
s’està fent a corr-cuita.

-

Que tot just aquest mes acaben de contractar prop de tres-centes
persones per fer aquestes tasques tan específiques.

-

Que tenen dubtes raonables que l’1 de setembre l’Agència estigui
preparada per realitzar correctament la gestió directa dels impostos.

-

Que fa uns dies es van assabentar de la voluntat del Govern de gestionar
el pagament dels impostos a través de l’Agència Tributària de Catalunya
de totes aquelles entitats del sector públic dependents de la Generalitat i
per aquest motiu estan fent enviaments massius a les entitats perquè
aprovin un conveni que encarregui a l’ATC el pagament dels impostos
estatals que tot seguit l’ATC passarà a l’Agència Tributària d’Espanya.

-

Que l’ATC no té competències sobre els impostos estatals i que ha de
dedicar els recursos extraordinaris que aconsegueixi per lluitar contra el
frau i l’evasió fiscal, i per fer de l’Agència un instrument de gestió dels
impostos proper i eficient.

-

Que l’ATC no està preparada per gestionar el pagament d’impostos
estatals provinents de les entitats del sector públic de la Generalitat amb
una xifra aproximada de 4.500 milions d’euros.

-

Que el mateix secretari d’Hisenda ha reconegut públicament que l’any
2016 va gestionar 23 mil milions d’euros i van tenir problemes de gestió.

-

Que no poden posar les institucions en risc d’incorporar en retards i/o
pagaments, ja que l’ATC no està preparada per gestionar el pagament
dels impostos estatals.

-

Que l’Agència Catalana de Protecció de Dades ja va advertir que no pot
emprar dades d’impostos que no li són propis per a altres finalitats.
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Rubèn Arenas (ERC) respon:
-

Que els diners són dels catalans i les catalanes, per tant, són ells qui els
han de gestionar.

-

Que el pla de govern va aprovar la creació d’una hisenda catalana, és a
dir, de més autonomia per a la Generalitat i, per tant, entén que els que
hi estan en contra ho estant posant en un context de procés i no de més
autonomia per a Catalunya

-

Que avui els que voten en contra voten en contra de tenir més
autonomia de la Generalitat, voten en contra de gestionar els diners dels
catalans i les catalanes.

Es desestima la moció amb el resultat següent:
Vots a favor: vuit (8) – ERC (2), SAeC (3), MES (1), PDeCAT (1) i Josefa
López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: tretze (13) – PSC (6), C’s (3), ICV-EUiA (2) i PP (2)
11. Proposta relativa al nomenament dels representants de la
corporació al Consorci del barri de la Mina
"Fets
El Ple de l’Ajuntament, en data 28 de novembre de 2016, va nomenar els
representants de la corporació al Consorci del barri de la Mina.
Ara el regidor Juan Carlos Ramos Sánchez ha presentat la seva renúncia als
càrrecs que tenia al Consorci del barri de la Mina,per tant, cal fer nous
nomenaments.
Fonaments de dret
Article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
Per tant, per tant proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORDS:
1. Designar l'alcalde Joan Callau Bartolí i els regidors Xavier Soley Manel,
Óscar Marjalizo Hernández, Gregorio Belmonte Ferrer, Rubén Arenas
García, Isabel Marcuello García, Jesús Ángel García Bragado i Alejandro
Benito Otero, membres del Consorci del barri de la Mina.
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2. Designar l’alcalde, Joan Callau Bartolí, membre i vicepresident de la
Comissió Executiva en substitució de Juan Carlos Ramos Sánchez."
S’aprova per unanimitat.
12. Proposta de l’Alcaldia per demanar informació de la planta de
valorització energètica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i un
estudi exhaustiu sobre la contaminació de dioxines i furans a la
Direcció General de Qualitat Ambiental
S’ha fusionat en el punt 8.
13. Proposta relativa a la modificació dels membres
comissions informatives

de les

"El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 26 de juny de 2017, va
prendre coneixement de les renúncies dels regidors Basilio Perona Cortés i
Marc Alloza Quesada.
En data de 31 de juliol de 2017 està previst que Maria Tello Esbrí i Alejandro
Benito Otero prenguin possessió del càrrec de regidor en substitució de
Basilio Perona Cortés i Marc Alloza Quesada.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 30 de juny de 2015 va aprovar
la creació i composició de les àrees i comissions informatives i a causa
d'aquests canvis s'han de modificar.
PROPOSTA
Per tant, proposo que el Ple de l'Ajuntament adopti el següent
ACORD:
1. Modificar la composició de les comissions informatives que quedaran de
la manera següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA
President:

Joan Callau Bartolí (titular del grup PSC)

Vocals:

Filomena Cañete Carrillo (suplent 1r)
Pedro Rivero Hidalgo (suplent 2n)
Juan Carlos Ramos Sánchez (suplent 3r)
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Ruth Soto García (suplent 4t)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 5è)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Joan Josep Belda Montes (titular del grup Sant Adrià en Comú)
Alejandro Benito Otero (suplent 1r)
Maria Tello Esbrí (suplent 2n)
Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Camacho Alcalde (suplent 1r)
Isabel Marcuello García (titular del grup MES)
Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz
(suplent 1r)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)
Josefa López Navarrete (regidora no adscrita)
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RECURSOS GENERALS
President:

Pedro Rivero Hidalgo (titular del grup PSC)

Vocals:

Filomena Cañete Carrillo (suplent 1r)
Juan Carlos Ramos Sánchez (suplent 2n)
Ruth Soto García (suplent 3r)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 4t)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Alejandro Benito Otero (titular del grup de Sant Adrià en

Comú)
Maria Tello Esbrí (suplent 1a)
Joan Josep Belda Montes (suplent 2n)
Gregorio Camacho Alcalde (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Belmonte Ferrer (suplent 1r)
Isabel Marcuello García (titular grup MES)
Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz
(suplent 1r)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)
Josefa López Navarrete (regidora no adscrita)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Presidenta: Filomena Cañete Carrillo (titular del grup PSC)
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Pedro Rivero Hidalgo (suplent 1r)
Juan Carlos Ramos Sánchez (suplent 2n)
Ruth Soto García (suplent 3r)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 4t)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Maria Tello Esbrí (titular del grup Sant Adrià en Comú)
Joan Josep Belda Montes (suplent 1r)
Alejandro Benito Otero(suplent 2n)
Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Camacho Alcalde (suplent 1r)
Isabel Marcuello García (titular del grup MES)
Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz
(suplent 1r)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)
Josefa López Navarrete (regidora no adscrita)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA I SERVEIS A LA PERSONA
President:

Juan Carlos Ramos Sánchez (titular del grup PSC)

Vocals:

Ruth Soto García (suplent 1r)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 2n)
Filomena Cañete Carrillo (suplent 3r)
Pedro Rivero Hidalgo (suplent 4t)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Joan Josep Belda Montes (titular del grup Sant Adrià en Comú)
Alejandro Benito Otero (suplent 1r)
Maria Tello Esbrí (suplent 2n)
Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Camacho Alcalde (suplent 1r)
Isabel Marcuello García (titular del grup MES)
Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz
(suplent 1r)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)
Josefa López Navarrete (regidora no adscrita)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
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Presidenta: Ruth Soto García (titular del grup PSC)
Vocals:

José Luis Martínez Cardoso (suplent 1r)
Juan Carlos Ramos Sánchez (suplent 2n)
Filomena Cañete Carrillo (suplent 3r)
Pedro Rivero Hidalgo (suplent 4t)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Alejandro Benito Otero (titular del grup de Sant Adrià en

Comú)
Maria Tello Esbrí (suplent 1r)
Joan Josep Belda Montes (suplent 2n)
Gregorio Camacho Alcalde (titular ICV-EUiA)
Gregorio Belmonte Ferrer (suplent 1r)
Isabel Marcuello García (titular del grup MES)
Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz
(suplent 1r)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)
Josefa López Navarrete (regidora no adscrita)
COMISSIÓ
CIVISME

INFORMATIVA

D'ESPAI

PÚBLIC,

CONVIVÈNCIA

President:

José Luis Martínez Cardoso (titular del grup PSC)

Vocals:

Ruth Soto García (suplent 1r)
Juan Carlos Ramos Sánchez (suplent 2n)
Filomena Cañete Carrillo (suplent 3r)
Pedro Rivero Hidalgo
(suplent 4t)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Maria Tello Esbrí (titular del grup Sant Adrià en Comú)
Joan Josep Belda Montes (suplent 1r)
Alejandro Benito Otero (suplent 2n)
Gregorio Camacho Alcalde (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Belmonte Ferrer (suplent 1r)
Isabel Marcuello García (titular del grup MES)
Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz
(suplent 1r)

I
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Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)
Josefa López Navarrete (regidora no adscrita)
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Examen i informe dels comptes generals de la corporació, juntament amb
els justificants i antecedents.
President:

Pedro Rivero Hidalgo (titular del grup PSC)

Vocals:

Filomena Cañete Carrillo (suplent 1r)
Juan Carlos Ramos Sanchez (suplent 2n)
Ruth Soto García (suplent 3r)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 4t)
Óscar Marjalizo Hernández (titular del grup de Ciutadans)
Alejandro Benito Otero (titular del grup del grup Sant Adrià en

Comú)
Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)
Isabel Marcuello García (titular del grup de MES)
Antoni Vélez Barajas (titular del grup d'ERC)
Andreu Marín Muñoz (titular del grup del PP)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)
Josefa López Navarrete (regidora no adscrita)
COMISSIÓ ESPECIAL D’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES
President:

Joan Callau Bartolí

Vicepresident:

Ruth Soto Garcia (PSC)

Vocals:

Pedro Rivero Hidalgo (PSC)
Filomena Cañete Carrillo (PSC)
Juan Carlos Ramos Sánchez (PSC)
José Luis Martínez Cardoso (PSC)
Francisco Navarro Castellón (Ciutadans)
Maria Tello Esbrí (Sant Adrià en Comú)
Gregorio Camacho Alcalde (ICV-EUiA)
Isabel Marcuello García (MES)
Rubèn Arenas Garcia (ERC)
Jesús A. García Bragado (PP)
Xavier Soley Manuel (CiU)
Josefa López Navarrete (regidora no adscrita)

2. Condicionar l'efectivitat d'aquest acord al fet que Maria Tello Esbrí i
Alejandro Benito Otero prenguin possessió del seu càrrec en el Ple de
l'Ajuntament que ha de tenir lloc el dia 31 de juliol de 2017."
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S’aprova per unanimitat.

TERRITORI
14. Dictamen relatiu al Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per
a l’aportació al finançament parcial de les obres d’arranjament del
carrer Pereda
"Fets
1. El carrer de Pereda és un carrer situat al polígon industrial de Monsolís
construït als anys 60-70 situat a cavall dels termes municipals de Barcelona
i Sant Adrià de Besòs. Part del carrer pertany al terme municipal de
Barcelona, concretament el tram de la cruïlla amb el carrer de la Mare de
Déu de Montserrat i un tram curt del carrer que dóna a aquesta cruïlla. La
resta del carrer i cruïlla amb el carrer de Balmes pertany al municipi de Sant
Adrià de Besòs.
2. En l’actualitat s’hi detecta que el seu paviment de la calçada en la
totalitat del carrer Pereda es troba molt malmès amb fissures com a
conseqüència de l’increment del trànsit pesant i del deteriorament de les
infraestructures del subsòl. A banda d’això últimament s’ha produït un
flonjall important de més de 50 cm, a un tram de carrer situat al terme
municipi de Sant Adrià de Besòs, com a conseqüència d’un mal
funcionament del clavegueram existent. Per aquests motius l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs va sol·licitar a l’estiu de 2014 al Departament de l’Espai
Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona la redacció del projecte executiu
per tal de reconstruir el clavegueram existent i arranjar el carrer de Pereda
al seu tram entre el carrer de la Mare de Déu de Montserrat i el carrer de
Balmes.
3. Les obres definides en el projecte executiu abasten tot el carrer de
Pereda entre els carrers de Balmes i Mare de Déu de Montserrat; la cruïlla
del carrer de la Mare de Déu de Montserrat en una franja simètrica respecte
a l’eix del carrer Pereda de 30 m a banda i banda d’aquest eix; i la cruïlla
del carrer de Balmes en una franja de 15 m d’amplada i a simètrica respecte
a l’eix del carrer de Pereda a 30 m a banda i banda d’aquest eix.
4. El projecte preveu reconstruir 172 m de claveguera nova, de diàmetres
compresos entre 630 i 800 mm, dels quals aproximadament 56 m (32 %)
es corresponen amb la part executada al terme municipal de Barcelona i
116 m (68 %) al terme municipal de Sant Adrià.
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5. El pressupost de licitació corresponent a les obres del “Projecte executiu
d’arranjament del carrer de Pereda entre el carrer de la Mare de Déu de
Montserrat i el carrer Balmes. Trams I i II als termes municipals de
Barcelona i Sant Adrià de Besòs”, a càrrec del Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs, ascendeix a la quantitat de 1.112.482,53 euros, amb el 21% d'IVA
inclòs, segons es justifica en el projecte constructiu repartits de la següent
forma:
- El cost corresponent al terme municipal de Sant Adrià del Besòs té un
pressupost que ascendeix a la quantitat de 828.934,85 euros, amb el 21%
d’IVA inclòs.
- El cost del tram corresponent al terme municipal de Barcelona té un
pressupost que ascendeix a la quantitat de 290.345,19 euros, amb el 21%
d'IVA inclòs.
6. El conveni inclou compromisos econòmics per part de l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs. En aquest sentit, l'interventor municipal ha emès el
corresponent informe favorable.
7. D'acord amb l'informe jurídic i la memòria corresponent.
Fonaments jurídics
1. D'acord amb el que disposa l’article 140 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del sector públic i l’article 303 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
2. D'acord amb el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti el següent
ACORD:
1. Aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i
l'Ajuntament de Barcelona per l'aportació al finançament parcial de les obres
d'arranjament del carrer Pereda."
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
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Rubèn Arenas (ERC) pregunta quan començaran les obres.
Ruth Soto (PSC) li contesta que a finals de setembre, ja que estaven
esperant a tenir els diners de la subvenció per poder adjudicar l’obra.
S’aprova per unanimitat.
HISENDA I RECURSOS GENERALS
15. Dictamen relatiu a la modificació de crèdits núm. 17/2017 per
suplement de crèdit finançat amb baixa per anul.lació
"Examinada la necessitat de tramitar expedient de modificació de crèdits al
vigent Pressupost prorrogat mitjançant la concessió de suplements de
crèdits finançats amb baixes per anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c)
del RD 500/90, de 20 d’abril, atès l’informe favorable de la Intervenció de
Fons, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament la
adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar la modificació de crèdits núm. 17 del Pressupost de 2017, per
concessió de suplements de crèdits finançats amb baixa per anul·lació,
segons autoritza l’article 36.1 c) del RD 500/90, de 20 d’abril, sent
l’estat de modificacions el següent:
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
Partida pressupostària

Denominació

Import

104 3340

22602

Publicitat activitats culturals

104 3371

22199

Altres subministraments Joventut

27.000,00

104 3380

22609

Activitats Festa Major

36.100,00

104 3410

48012

Foment de l'esport

30.000,00

104 3423

22609

Altres instal·lacions esportives

20.000,00

104 3424

22609

Activitats Marina-Besòs

70.181,77

SUBTOTAL DESPESES EN MÉS

3.000,00

186.281,77
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ESTAT DE DESPESES
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Concepte
pressupostari

Projecte

Concepte

Import

103

2310

46402

5.
A Àrea Metropolitana

909,29

103

2410

22699

Altres despeses promoció

103

2310

48040

Aportació projectes

104

9251

22706

Estudis i treballs tècnics

106

1621

22700

Neteja

100.000,00

106

1710

22101

6.
Aigua

20.000,00

44.000,00
1.372,48

TOTAL DESPESES EN MENYS

20.000,00

186.281,77

RESUM PER ARTICLES
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Article 22 ...........................
Article 48 ...........................

156.281,77
30.000,00

TOTAL DESPESES EN MÉS ....................

186.281,77

EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Art. 22 .............................
Art. 46 .............................
Art. 48 .............................

184.000,00
909,29
1.372,48

TOTAL DESPESES EN MENYS............... 186.281,77

2. Exposar al públic el present acord durant quinze dies hàbils, previ anunci
al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’edictes de la Corporació,
conforme al previst a l’article 177,2 del RDL 2/2004, de 5 de març, que
aprova el TR de la LRHL
3. En el supòsit que no es presentin reclamacions contra aquest acord
durant el període d’exposició pública, aquest s’entendrà definitiu sense
necessitat d’un nou acord."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
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Jesús A. García (PP) dice que no creen que esté bien empezar a hacer
modificaciones de crédito una vez aprobado el presupuesto y además no
aclara la partida final para Marina Besòs.
Pedro Sánchez (C’s) diu que ja van manifestar que la solució que van
adoptar per al Marina Besòs portaria a retards i augment de la despesa i
que s’estan confirmant les seves sospites.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: quinze (15) – PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2) i PDeCAT (1)
Abstencions: quatre (4) – C’s (3) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: dos (2) - PP
16. Dictamen relatiu a la modificació de crèdits núm. 18/2017 per
suplement de crèdit finançat amb baixa per anul.lació
"Examinada la necessitat de tramitar expedient de modificació de crèdits al
vigent Pressupost General, mitjançant la concessió de suplements de crèdits
finançats amb baixes per anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c) del RD
500/90, de 20 d’abril, i vist l’informe de la Intervenció de Fons, aquesta
Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament la adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar la modificació de crèdits núm. 18 del Pressupost General de 2017,
per concessió de suplement de crèdits finançats amb baixa per anul·lació,
segons autoritza l’article 36.1 c) del RD 500/90, de 20 d’abril, sent l’estat
de modificacions el següent:
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
Partida pressupostària
105

1521

44902

Denominació
A la societat municipal Pla de Besòs, S.A. Aportació
per la prestació de serveis

SUBTOTAL DESPESES EN MÉS

Import
55.000,00
55.000,00
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ESTAT DE DESPESES
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Concepte
pressupostari
106

1621

Projecte

22700

Concepte
Neteja i agençament

Import
55.000,00

TOTAL DESPESES EN MENYS

55.000,00

RESUM PER ARTICLES
ESTAT DE DESPESES EN MÉS
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Article 44 ...........................

55.000,00€

TOTAL DESPESES EN MÉS ....................

55.000,00 €

ESTAT DE DESPESES EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Article. 22 ......................

55.000,00€

TOTAL DESPESES EN MENYS...............

55.000,00 €

2. S’aprova modificar la base 25. 2 b) d’execució del pressupost municipal
de l’exercici 2017, apujant l’aportació inicial aprovada al pressupost
municipal de 2017 de 203.000 € en 55.000,00 € més, essent l’import
total de l’aportació municipal total per l’exercici 2017 de 258.000,00 €,
quedant modificada la base 25.2 b) de la següent forma:
“b) Transferència a la societat municipal PLA DE BESÒS, S.A., per import de
258.000,00 €, pel concepte de prestació de serveis, amb càrrec a la aplicació
pressupostària 105.1521.44902. L’import podrà ser incrementat mitjançant la
corresponent modificació de crèdit en els supòsits de que l’Ajuntament rebi
subvencions d’Administracions Públiques o altres ens per a la prestació de
serveis que permeti que puguin ser encarregats a la societat municipal Pla
de Besòs, S.A. perquè els presti. ”
L’import de l’aportació econòmica que s’incrementa en 55.000,00 € l’haurà de
destinar Pla de Besòs, S.A., a les finalitats indicades en el document “Informe
justificatiu de la sol·licitud d’ampliació de la transferència corrent per a la
prestació del servei públic d’ajuts i subsidis al lloguer dels habitatges de
titularitat municipal gestionats per l’Oficina Local d’Habitatge per l’exercici
2017”, presentat per Pla de Besòs, S.A. a l’Ajuntament i que és l’origen i
fonament dels presents acords.
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3. Exposar al públic els presents acords durant quinze dies hàbils, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’edictes de la
Corporació, conforme al previst a l’article 177,2 del RDL 2/2004, de 5 de
març, que aprova el TR de la LRHL
4. En el supòsit que no es presentin reclamacions contra aquest acord
durant el període d’exposició pública, aquest s’entendrà definitiu sense
necessitat d’un nou acord del Ple de l’Ajuntament."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Jesús A. García (PP) diu:
-

Que en el presupuesto ya se reflejaba que la provisión sería insuficiente
y que el equipo de gobierno lo sabía mucho antes pero que lo prefiere
así quizás por alguna cuestión de tesorería y, a medida que van
encontrando dinero, lo van quitando, por ejemplo, de las partidas de
limpieza como si no hiciera falta hacer limpieza en este Ayuntamiento.

-

Que el programa de ayudas y subvenciones lo debería asumir la Agència
de l’Habitatge i exigirle que aporte la cantidad que le corresponde.

-

Que les gustaría saber si los compromisos son por escrito o verbales.

Pedro Rivero (PSC) li respon:
-

Que el primer compromís està a les fitxes de Serveis Socials i que la idea
és vincular a través de Serveis Socials la quantitat que sigui possible.

-

Que encara no tenen signat el conveni amb l’Àrea Metropolitana referent
a la quantitat compromesa de 50.000 € i que espera que se signi entre
setembre i octubre.

L’alcalde diu que s’ha treballat amb Habitatge perquè les empreses
municipals, malgrat rebin subvencions de l’Ajuntament, també hi puguin
accedir.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent
Vots a favor: dotze (12) – PSC (6), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC (2) i
PDeCAT (1)
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Abstencions: set (7) – C’s (3), SAeC (3) i Josefa López, regidora no
adscrita, (1)
Vots en contra: dos (2) - PP
Els punts 17, 18 i 19 es debaten conjuntament.
17. Dictamen relatiu a la bonificació de l’ICIO al CEIP Pompeu Fabra
"Fets
1. En data 25 de maig de 2017, la Sra. Lluïsa Nicolau Galindo, en
representació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, amb CIF S0811001G, va sol·licitar la bonificació dels tributs
municipals per la llicència d’obres de la rehabilitació de coberta
(arranjament degoters) del CEIP Pompeu Fabra (expedient 109/17),
mitjançant la declaració del Ple d’obra d’especial interès o utilitat
municipal.
2. Aquestes obres promogudes per la Generalitat poden considerar-se
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, atès que incidiran directament en la prestació del servei
d’escolarització obligatòria dels nens del municipi.
Fonaments de dret
1. Atès l’art. 103.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) que diu: “Les
ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions sobre la
quota de l’impost: a) Una bonificació de fins al 95% a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal
declaració. Correspondrà l’esmentada declaració al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres (...)”.
2. Atès l’article 2n bis.4 de l’Ordenança fiscal núm. 6 del municipi de Sant
Adrià de Besòs, que regula l’ICIO i que reprodueix l’anterior article del
TRLHL.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
ÚNIC. Declarar les obres de la rehabilitació de coberta (arranjament
degoters) del CEIP Pompeu Fabra (expedient 109/17 d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials i, en conseqüència,
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18. Dictamen relatiu a la bonificació de l’ICIO a Tallers Guinardó,
SCCL, Via Trajana, 15
"Fets
1. En data 13 de juny de 2017, la Sra. Imma Rigau Codina, en
representació de TALLERS GUINARDÓ, SCCL amb CIF F58700188, va
sol·licitar la bonificació dels tributs municipals per a la comunicació
prèvia d’obres d’un tancament modular en el seu centre, ubicat en Via
Trajana, 15, mitjançant la declaració del Ple d’obra d’especial interès o
utilitat municipal.
2. Aquestes obres poden considerar-se d’especial interès o utilitat
municipal, per concórrer circumstàncies socials, atès que es tracta d’un
Centre Especial de Treball on la major part de les persones que hi
treballen tenen una discapacitat intel·lectual.
Fonaments de dret
1. Atès l’art. 103.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) que diu: “Les
ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions sobre la
quota de l’impost: a) Una bonificació de fins al 95% a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal
declaració. Correspondrà l’esmentada declaració al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres (...)”.
2. Atès l’article 2n bis.4 de l’Ordenança fiscal núm. 6 del municipi de Sant
Adrià de Besòs, que regula l’ICIO i que reprodueix l’anterior article del
TRLHL.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
ÚNIC. Declarar les obres del tancament modular en el Centre Especial de
Treball Tallers Guinardó, ubicat en Via Trajana, 15, d’especial interès o
utilitat municipal i, en conseqüència, concedir una bonificació del 95% sobre
la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres."
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19. Dictamen relatiu a la bonificació de l’ICIO a Tallers Guinardó,
SCCL, Camí de la Verneda, s/n
"Fets
1. En data 7 de juliol de 2017, la Sra. Imma Rigau Codina, en representació
de TALLERS GUINARDÓ, SCCL amb CIF F58700188, va sol·licitar la
bonificació dels tributs municipals per a la comunicació prèvia d’obres de
la instal·lació d’un porxo annex a la nau industrial situada al Camí de l
Verneda s/n (exp. d’obres núm. 95/17), mitjançant la declaració del Ple
d’obra d’especial interès o utilitat municipal.
2. Aquestes obres poden considerar-se d’especial interès o utilitat
municipal, per concórrer circumstàncies socials, atès que es tracta d’un
Centre Especial de Treball on la major part de les persones que hi
treballen tenen una discapacitat intel·lectual.
Fonaments de dret
1. Atès l’art. 103.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) que diu: “Les
ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions sobre la
quota de l’impost: a) Una bonificació de fins al 95% a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal
declaració. Correspondrà l’esmentada declaració al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres (...)”.
2. Atès l’article 2n bis.4 de l’Ordenança fiscal núm. 6 del municipi de Sant
Adrià de Besòs, que regula l’ICIO i que reprodueix l’anterior article del
TRLHL.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
ÚNIC. Declarar les obres de la instal·lació d’un porxo annex a la nau
industrial situada al Camí de l Verneda s/n (exp. d’obres núm. 95/17),
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials i,
en conseqüència, concedir una bonificació del 95% sobre la quota de
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres."
Pedro Sánchez (C’s) diu:

31.07.2017

76

-

Que no posen en dubte la utilitat pública de l’empresa, però que creuen
que s’envia un missatge contradictori pel que fa a la normalització de la
contractació de persones amb diversitat funcional.

-

Que si aquesta empresa estigués passant per dificultats econòmiques,
sense cap dubte, per ser d’utilitat pública, la votarien a favor, però que
com que no és així, per tant, no ho creuen pertinent.

Se sotmeten els dictàmens a votació i s’aproven amb el resultat següent:
Punt 17
Per unanimitat.
Punts 18 i 19
Vots a favor: setze (16) – PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
20. Dictamen relatiu a la desestimació del recurs de reposició
presentat per la UPC contra l’acord del Ple de l’Ajuntament,de data
27 de març de 2017, sobre la bonificació de l’IBI
Antecedents
1. En data 27 de març de 2017, el Ple de l’Ajuntament va acordar concedir
la bonificació potestativa del 95% de la quota íntegra de l'Impost sobre
Béns Immobles (IBI) per a l'exercici 2017 de les finques següents: RD
SANT RAMON DE PENYAFORT 261-269 EDIFICI A (Ref. cadastral:
5253114DF3855A0001Z), RD SANT RAMON DE PENYAFORT 261-269
EDIFICI C (Ref. cadastral: 5253116DF3855A0001HA), RD SANT RAMON
DE
PENYAFORT
261-269
EDIFICI
I
(Ref.
cadastral:
5253111DF3855A0001JA), que són propietat del CONSORCI DEL
CAMPUS INTERUNIVERSITARI DEL BESÒS i sobre les quals la
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA té la titularitat del dret real
de superfície, ja que reuneixen els requisits exigits a l'apartat 8 de
l'article 10 de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’IBI, atès que el subjecte
passiu va acreditar que en aquests edificis s'hi desenvolupen activitats
pròpies dels organismes públics d'investigació i els d'ensenyament
universitari i va desestimar l’atorgament de la bonificació de la resta de
finques sol·licitada per la UPC, perquè són solars sense edificar i en
conseqüència no es poden acreditar els requisits esmentats de dedicació
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a l'activitat investigadora i/o universitària en la data de meritació de
l'impost de 2017.
2. En data 12 de juny de 2017, el Sr. Enric Fossas Colet, actuant en
representació de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC),
va presentar un recurs de reposició contra l’acord del Ple de l’Ajuntament
de 27 de març de 2017, perquè no considerava ajustada a dret la
desestimació de la bonificació del 95% en la quota íntegra de l’Impost
de Béns Immobles de la resta de finques, al·legant indefensió perquè no
es va requerir la documentació acreditativa, i demanava retrotreure les
actuacions i que es valori l’aplicació de l’esmentada bonificació sobre l’IBI
de les següents finques:
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

cadastral:
cadastral:
cadastral:
cadastral:
cadastral:

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

3. Cal considerar que no es va produir cap indefensió a la recurrent perquè
l'Ajuntament
només
sol·licités
l'acreditació
del
requisit
de
desenvolupament d'activitats investigadores i universitàries per als
edificis A, C i I, atès que la situació jurídica i fàctica de la resta de
finques era prou coneguda atès que és el mateix Ajuntament qui atorga
les llicències de construcció de nous edificis i, a més, liquida l'impost de
Bens Immobles en funció de les dades que consten a la Gerència del
Cadastre, en conseqüència tenia un coneixement fefaent de que a les
parcel·les J, K, B, D1 i D2 no hi havia cap edifici ni instal·lació on es
poguessin dur a terme les reiterades activitats investigadores o
universitàries.
Fonaments de dret
1. L’article 74.2 bis del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals i l’apartat 8 de l’art. 10 de l’Ordenança fiscal reguladora
de l'Impost sobre béns immobles, estableixen una bonificació
potestativa, per tant, discrecional i no obligatòria, de fins a un 95% en la
quota municipal de l’IBI dels béns immobles dels quals siguin subjectes
passius de l'impost els organismes públics d'investigació i els
d'ensenyament universitari.
2. El mateix apartat 8 de l'art. 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre Béns Immobles, afegeix que s’exigeix la prèvia sol·licitud
del subjecte passiu de l’esmentada bonificació, i que sigui acordada pel
Ple de la corporació pel vot favorable de la majoria simple dels seus
membres. Per tant, no es tracta d'una bonificació reglada sinó que és el
Ple de la Corporació el que ha de valorar tant la concurrència dels

31.07.2017

78

requisits per a la concessió com el percentatge, que en aquest cas ha
estat el màxim previst del 95% per als edificis A, C i I. Pel que fa, en
definitiva, a la no concessió de la bonificació per a les parcel·les B, D1,
D2, J i K s'insereix en el marc d'apreciació discrecional que tant el RDL
2/2004 com l'ordenança fiscal reguladora concedeixen al Ple municipal
per valorar el compliment dels requisits per al seu atorgament.
En base a l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció dels
següents
ACORDS:
1. Desestimar la sol·licitud de la recurrent de retrotreure les actuacions a la
fase anterior d’aquest procediment (acreditació dels requisits per a
sol·licitar la bonificació potestativa del 95% de la quota íntegra de
l'Impost sobre Béns Immobles per a l'exercici 2017), atès que en cap cas
es va produir indefensió en el procediment.
2. Confirmar l'acord de Ple de 27/03/17 de desestimació de la sol·licitud de
la bonificació potestativa del 95% de la quota íntegra de l'Impost per a
l'exercici
2017,
per
a
les
finques:
Ref.
cadastral:
5253112DF3855A0001EA
(Finca
J),
Ref.
cadastral:
5253113DF3855A0001SA
(Finca
K),
Ref.
cadastral:
5253115DF3855A0001UA
(Finca
B),
Ref.
cadastral:
5253117DF3855A0001WA
(Finca
D1),
Ref.
cadastral:
5253118DF3855A0001AA (Finca D2), ja que són solars on no s'hi
desenvolupen a la data de meritació de l'impost de 2017 les activitats
pròpies dels organismes d'investigació i/o d'ensenyament universitari.
3. Notificar aquest acord a la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
S’aprova per unanimitat.
21. Dictamen relatiu a l’adjudicació del contracte dels serveis de
neteja viària i recollida i transport de residus sòlids urbans
"Vistes les actes d’obertura de pliques presentades a la licitació per
adjudicar, per procediment obert harmonitzat, el contracte per la prestació
dels serveis de neteja viària i recollida i transport de residus sòlids urbans al
municipi de Sant Adrià de Besòs pel preu tipus màxim anual per l'any 2017
de 2.966.188,48 € (euros), exclòs l’IVA, 3.262.807,33 € (euros) inclòs l’IVA,
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i vist que s’han presentat les empreses següents amb els següents preus
que comprenen tot el període del contracte, incloses les possibles
pròrrogues:
Empresa licitadora
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
S.A.
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES S.A.
URBASER S.A.
UTE CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URBANOS DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS S.L. y ACSA, OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.A.U.

Preu (IVA exclòs)
2017-2022
17.722.000,91 €
17.698.802,26 €

Preu (IVA inclòs)
2017-2022
19.494.201,00 €
19.468.682,49 €

17.722.005,66 €

19.494.206,21 €

17.550.650,45 €
16.724.616,95 €

19.313.415,49 €
18.397.078,64 €

Vist que, d'una banda, el desglossament del preu de cada ofertant per
anualitats, exclòs i inclòs l'IVA, figura en l'acta d'obertura d'ofertes que
s'annexa a la present resolució, i vist que per l'any 2017, està previst que el
contracte s'iniciï a 1 d'octubre, per la qual cosa el preu adjudicat per l'any
2017 es correspondrà al valor de tres mensualitats a partir del preu
mensual màxim ofertat pel candidat a adjudicatari del contracte.
Vistos els informes d’adjudicació del contracte emesos pels tècnics
municipals, els quals una vegada realitzada la puntuació total proposen
adjudicar el contracte d’acord amb el que s’estableix en els plecs de
condicions que regeixen la licitació a l'empresa URBASER, S.A., essent la
puntuació final la següent (i constant la puntuació desglossada en els
diversos informes de l'expedient administratiu):
Núm. de
plica

Nom de l'ofertant

Puntuació
memòria tècnica

Puntuació oferta
econòmica

Puntuació total

90,8

175,3

266,0

1

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.

2

FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

110,0

175,9

285,9

3

CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES, S.A.

108,0

175,3

283,3

4

URBASER, S.A.

148,0

179,1

327,1

5

UTE
CORPORACIÓN
CLD
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

94,3

192,0

286,3

I

ACSA

OBRAS

E

Vist que aquesta Mesa de Contractació haurà de requerir a URBASER, S.A.,
empresa proposada pels tècnics municipals com a adjudicatària del
contracte, per tal que aporti en el termini de deu dies hàbils la següent
documentació:
-

Documentació administrativa detallada en la clàusula 10, que inicialment
havia estat substituïda per una declaració responsable.
Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva del
contracte, que ascendeix a l’import de 143.124,31 € (euros), consistent
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en el 5% de l'import total màxim adjudicat per a l'any 2018 exclòs l'IVA
(2.862.486,24 €), primera anualitat sencera del contracte.
Documentació acreditativa d’haver pagat l’anunci de licitació del
contracte, que ascendeix a l’import de 724,22 € (euros).
Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles
13 i 14 del RGLCAP, així com el document d’alta en l’Impost d’Activitats
Econòmiques (IAE), d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma. Si per
algun d’aquests casos l’empresa es trobés exempta, aportarà declaració
responsable especificant-ne el motiu.

De conformitat amb el que preveuen els articles 151, 160 i 161 del text
refós de la Llei de contractes del sector públic; i el Plec de clàusules
administratives generals, aprovat per acord plenari del 26 de febrer de
2010.
Per tot això, aquesta Mesa de Contractació proposa al Ple de l'Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs l’adopció dels següents acords en el cas que s'hagi
aportat la documentació abans esmentada:
ACORDS:
1. Adjudicar amb efectes a 1 d'octubre de 2017 a URBASER, S.A. el
contracte per la prestació dels serveis de neteja viària i recollida i
transport de residus sòlids urbans al municipi de Sant Adrià de Besòs
pels màxims següents, contracte que es subjecta al que estableixen els
Plecs de clàusules particulars que regeixen la licitació:
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Pel que fa a l'any 2017, vist que es va ofertar un preu per tota l'anualitat, el
preu que resultaria pel trimestre octubre a desembre seria el següent,
resultant del preu mensual ofertat i adjudicat:

2. Notificar l’adjudicació a tots els licitadors i publicar-la en el perfil de
contractant.
3. Emplaçar l’adjudicatària perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils
signi el corresponent contracte amb aquest Ajuntament, d’acord amb el
que disposa la legislació vigent."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Josefa López (regidora no adscrita) diu que no li dona cap confiança que
després de tant de temps l’empresa concessionària sigui la mateixa d’abans.
Xavier Soley (PDeCAT) diu que, d’entrada, una gran il.lusió que sigui la
mateixa empresa no li fa, veient l’estat de neteja d’aquests últims temps,
que ho troba preocupant però que, malgrat tot, espera que amb les millores
presentades hi hagi un canvi de funcionament.
Jesús A. García (PP) dice que están a favor que se adjudique ya el contrato
de limpieza, pero que no entienden que al final se adjudique a la misma
empresa que es la que ha prestado tan mal el servicio, y que el tiempo les
dirá si tienen razón o no en su voto contrario.
Rubén Arenas (ERC) manifesta:
-

Que la neteja és un dels problemes centrals i endèmics d’aquesta ciutat,
però que cada euro que hi destinen, no pot anar a parar a Serveis
Socials o a d’altres problemes de la ciutat.

-

Que hi hauria d’haver un projecte de ciutat on es posés en l’eix central el
civisme, no només amb campanyes puntuals sinó dissenyades amb
continuïtat per entendre i abordar el tema de manera transversal.

Isabel Marcuello (MES) diu:
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-

Que tots saben l’estat actual dels espais púbics i que hi ha hagut molta
deixadesa per part de l’empresa, però que s’ha de pensar que el civisme
ajuda molt i que els ciutadans també hi han de posar de la seva part.

-

Que han quedat recollides les propostes dels grups com són: mantenir el
servei manual, l’augment de la mecanització, el servei de neteja mixta,
més mecanismes per donar més cobertura de dia, increments els serveis
de cap de setmana tot l’any, servei de repàs immediat, reforç
temporades d’estiu, mercat encants neteges prèvies, mercat nou, servei
d’atenció al civisme, fer una adaptació al territori del tema dels
voluminosos, recollida residus prevenció i modernització del servei , nova
maquinària, nous contenidors, nous contenidors de la recollida selectiva,
programa de sensibilització i comunicació, temes de criteris ambientals,
noves infraestructures, neteja del contenidors, augment en plantilles,
etc, i que, a priori, a aquest grup li sembla bé, però que el que els
preocupa són quins mecanismes de control hi haurà.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que vol agrair la feina que han fet els tècnics, però que s’hauria de
millorar el sistema d’avaluació.

-

Que suposa que hi haurà sancions si l’empresa no compleix amb el plec.

-

Que el tècnic de Via Pública hauria d’estructurar un sistema per controlar
que efectivament s’està fent allò que diu el contracte. I que també
hauria de fer un treball exhaustiu per demostrar que el sistema de
recollida ISI és més eficient que el tradicional.

Joan Belda (SAeC) diu que un nou plec no canviarà el problema de
l’incivisme i que és una feina que han d’anar fent de mica en mica i que
hauran de fiscalitzar el compliment del contracte.
Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que, malgrat els retards, s’ha fet un bon treball i que respecten la
decisió dels tècnics, però que no coincideixen amb el plantejament
polític, ja que davant de la manca de civisme, la resposta ha estat
incrementar la despesa en neteja.

-

Que creuen que Sant Adrià de Besòs s’ha convertit en una espècie
d’abocador incontrolat, que estan important voluminosos d’altres zones i
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que, simplement incrementant l’esforç de recollida no es garanteix la
solució del problema.
-

Que abans de dimensionar el servei de neteja s’hagués hagut de fer un
esforç de vigilància i control.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), ERC (2),
PDeCAT (1)
Abstencions: cinc (5) – C’s (3), MES (1) i Josefa López, regidora no adscrita,
(1)
Vots en contra: dos (2) - PP
22. Dictamen relatiu a arxivar l’expedient iniciat de recuperació del
bé immoble de servei públic, ubicat al carrer Estrelles, s/n
"Vist que s’ha tramitat en aquest Ajuntament expedient de recuperació
d’ofici del bé immoble de servei públic, de titularitat municipal, ubicat al
carrer Estrelles s/n del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs, en què s’ha
acreditat la possessió municipal del bé fins al dia 17 de gener de 2017,
moment en què, segons resulta del Comunicat emès per la Policia Local, es
va detectar que l’immoble estava ocupat sense cap títol legitimador per un
total de 15 persones, que en retenen la possessió en aquests moments,
havent-se negat a restituir la possessió a l’Ajuntament després de fer-li
palès verbalment la seva manca de títol possessori
Vist que es va donar audiència als interessats i que no van acreditar cap
títol legitimador de la seva possessió i no van presentar cap al·legació al
respecte.
Vist que, en sessió ordinària de data 27 de març de 2017, el Ple de
l'Ajuntament va adoptar entre d'altres acords els següents:
“Primer.- Disposar la recuperació d’ofici del bé immoble de servei públic, de
titularitat municipal, ubicat al carrer Estrelles s/n del barri de la Mina de
Sant Adrià de Besòs, en el que s’ha acreditat la possessió municipal del bé
fins al dia 17 de gener de 2017, moment en què, segons resulta del
Comunicat emès per la Policia Local, es va detectar que l’immoble estava
ocupat sense cap títol legitimador per un total de 15 persones, que en
retenen la possessió en aquests moments, havent-se negat a restituir la
possessió a l’Ajuntament després de fer-li palès verbalment la seva manca
de títol possessori
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Segon.- Ordenar als esmentats ocupants, la identificació dels quals consta
en l'expedient, que en el termini de deu dies naturals des de que li sigui
notificat aquest acord, cessin en la seva actuació d’ocupació de l’esmentat
immoble i que el deixin a la lliure disposició de l’Ajuntament.
Tercer.- Disposar que, en cas de que no donin compliment a l’ordre
continguda al paràgraf precedent, es procedeixi per part dels serveis
municipals a la recuperació de la possessió de l’immoble, utilitzant els
mitjans d’execució forçosa legalment procedents, i sol·licitant si és precís
l’auxili de la força pública.
Quart.- Restar assabentat de l'escrit presentat pel Centre Cultural Gitano i
comunicar a aquest interessat que el seu escrit no és coherent amb la
tramitació d'aquest expedient doncs aquesta recuperació d'ofici es du a
terme sens perjudici de la legítima ocupació del local que es troba ubicat en
aquesta finca per aquesta entitat en virtut de llicència municipal, la qual no
es veu en cap cas afectada.
Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els interessats en l'expedient.”
Vist que, amb posterioritat a l'adopció dels anteriors acords, els Serveis
Socials de l'Ajuntament van emetre informe referent a les actuacions dutes
a terme al respecte i finalment la Policia Local ha emès uns comunicats en
dates 28 i 29 de juny de 2017 en els quals manifesta que en la finca no hi
ha ocupants i que s'ha procedit a retirar les barraques i a netejar-la.
Vist que el Ple de l'Ajuntament és competent per adoptar els corresponents
acords referents a l'arxiu de l'expedient, a conseqüència del que disposa
l’article 229 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, ja que la finca
ja es troba desallotjada.
Per tot això, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer i únic. Arxivar l'expedient iniciat de recuperació d’ofici del bé
immoble de servei públic, de titularitat municipal, ubicat al carrer Estrelles
s/n del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs, en la qual es va detectar
que estava ocupada sense cap títol legitimador per un total de 15 persones
que en retenien la possessió, ja que a data 29 de juny de 2017 s'ha
constatat que la finca ja es troba lliure d'ocupants."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
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S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – PSC (6), C’s (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC (2),
PDeCAT (1) i Josefa López, regidor no adscrita, (1)
Abstencions: cinc (5) – SAeC (3) i PP (2)
23. Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre
nomenaments interins
Tot seguit, els assistents resten assabentats de diversos nomenaments
interins.
24. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
25. Precs i preguntes
Andreu Marin (PP) diu:
-

Que han hecho llegar unas propuestas al departamento de Deportes en
relación a una serie de mejoras en el polideportivo Marina-Besòs porque,
dado como está planteada su estructura y organización, una vez abran
en setiembre no tirará hacia delante y, por tanto, espera que Juan Carlos
Ramos las pueda estudiar y decir algo al respeto.

Juan Carlos Ramos (PSC) li pregunta en contra de quin personal està que no
vol que dinamitzi, ja que a la instal·lació hi ha diferents coordinacions.
Andreu Marín li contesta que Juan Pablo Gómez.
Continua Andreu Marín i diu:
-

Que a la Comissió Informativa que presideix Ruth Soto va fer dues
peticions, una sobre Endesa y el responsable de patrimoni amb qui
l’Ajuntament està en contacte i una altra sobre el pla d’expropiacions de
zones verdes de l’Àrea Metropolitana, per tant, li agradaria que li
responguessin com més aviat millor i poder tenir aquest contracte.
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Ruth Soto (PSC) li respon que aquest pla d’expropiació existeix a l’Àrea
Metropolitana però que ells no l’ha fet servir mai.
Andreu Marín (PP) continua i diu:
-

Que a finals de juliol va presentar una instància, amb caràcter
d’urgència, demanant que en cinc dies li responguessin sobre "citaciones
formales con acuses de recibo, con su sello correspondiente, y firmadas por los
funcionarios citados a la comisión informativa especial celebrada en fecha 10 de
julio de 2017, a las 13 h." Que en lloc de respondre als cinc dies, ho han fet
als deu, és a dir, avui, dient: "En data 3 de juliol de 2017 quedava pendent de
decidir quin tècnic hauria de venir, per això no es va exigir ni redactar, ni lliurar cap
comprovant de compareixença explícita." Que, en canvi, l’acta de 10 de juliol
diu: "3.- Estudi dels expedients administratius. Filomena Cañete informa que els
dos tècnics convocats per informar de l’expedient (Josep Revendo Carbonell i
Enric Padrós), han traslladat que no tenen obligació d’informar sobre aquest
expedient, ja que està per via penal." Que, per tant, això vol dir que sí que
van venir tècnics o que sí que ho sabien però no s’havien fet les
citacions. Que sí que és cert que en data 17 de juliol ja es demana la
compareixença d’aquestes persones i fan les respectives citacions, per
tant, la seva pregunta és si s’estan fent malament les coses des de
l’Ajuntament en temes de citacions.

Filomena Cañete (PSC) li respon:
-

Que en aquella reunió, en què cap representant del PP hi va assistir, es
va acordar, inicialment, que com que era la primer comissió, igual que a
qualsevol informativa, no se cita a cap tècnic per escrit sinó que se li diu
de paraula i que sempre s’ha fet així.

-

Que una altra cosa és la compareixença que vol dir que se cita algú
perquè comparegui i aquesta és la diferència que els regidors del PP no
volen veure.

-

Que s’havia d’informar d’un expedient i que hi havia quatre tècnics que
ho podien fer, dos estaven de vacances i els altres dos no hi estaven
obligats i, per això, no hi van assistir. Que un d’ells era el secretari de
l’Ajuntament que va anar a la reunió per explicar als regidors el seu
posicionament, per tant, s’està complint amb els acords d’aquella reunió
i que tots van pactar.
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Andreu Marín (PP) li contesta que ja li va explicar que està obligat a
comparèixer perquè és una comissió elaborada per un ple que és l’òrgan
superior d’aquest Ajuntament, per tant, li està dient que no estaven obligats
a citar, i que no entén el dia 10 no citin i el 17 sí.
Jesús A. García (PP) diu:
-

Que las explicaciones suenan un poco como la moción que han
presentado, es decir, que les llega a las 11,57 y a las 12,01 ya cuelgan
en la web el anuncio de la moción, que curiosamente cuando Andreu
Marín presenta la instancia a continuación ya parece ser que se hacen
las comparecencias y las peticiones por escrito.

Rubèn Arenas (ERC) pregunta si li va arribar a Ruth Soto l’escrit sobre els
casos d’enverinament de gossos al barri de Sant Joan Baptista.
Ruth Soto (PSC) li respon que no ha arribat cap instància ni cap queixa dels
veïns.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que en el CAP de Sant Adrià hi ha problemes al servei de ginecologia
que gairebé no existeix i a atenció primària on la llista d’espera és de
més de vint dies. Que per això demana que s’esbrini a través de Salut o
de l’ICS si efectivament això és veritat.

-

Que és incomprensible que un càrrec públic, un regidor d’aquest
Ajuntament, menteixi, calumniï a un ciutadà i això és el que ha fet
Andreu Marín amb José Luis Muñoz, la seva dona i els fills. Que un dels
fills va anar a una escola bressol de Via Trajana i l’altre sí que va anar a
la Céspedes però després d’un sorteig que va ser completament net.
Que la dona no és interina, és funcionària d’aquest Ajuntament i que
s’ha guanyat la plaça. Que, per tant, li agradaria que li demanés
disculpes, ja que el que ha fet és indigne d’un càrrec públic i que és
reprovable.

Andreu Marín (PP) li respon:
-

Que le invita a que lea el Código Penal para que aprenda cual es la figura
delictiva de las injurias y de la calumnia, básicamente porque la calumnia
es acusar a alguien de un delito.

31.07.2017

88

-

Que las palabras dicen lo que dicen y no lo que ellos pretenden que
digan.

-

Que le pregunta si entendería injurioso o intromisión al derecho al honor
llamar a alguien xenófobo, imbécil o mafioso.

-

Que no va a hacer paripé en ninguna comisaría, que si tiene que hacer
algo lo hará como lo hace como abogado ante un tribunal y presentando
la denuncia o la querella correspondiente.

-

Que él jamás va a entrar a valorarle a nivel personal porque ni le
interesa ni cree que sea el objetivo de este pleno, y que es lo que es ha
hecho durante su alusión a la moción del 1 de octubre.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que vol resposta a l’ús partidista de la web municipal i de les xarxes.

L’alcalde contesta que no es farà més.
-

Que el Síndic de Greuges, a petició de l’Associació de Veïns de la
Catalana, ha demanat informes sobre els antics sostres d’uralita que hi
havia al barri, i vol saber si ja li han fet arribar.

-

Que voldrien ser presents a les reunions que es mantenen amb els veïns
afectats d’ocupacions del barri de la Mina.

-

Que demana que els regidors que van votar en contra de la reprovació
de l’alcalde que aixequin la mà, perquè vol demostrar que si el seu grup
hagués tingut els tres representants haurien guanyat la reprovació 11 a
9.

Els regidors no ho fan.
Pedro Sánchez (C’s) diu que no li ha semblat adequada la petició de Joan
Belda d’aixecar la mà perquè potser aquell ple va ser precipitat i que si ho
va ser que se’n convoqui un altre.
Óscar Marjalizo (C’s) diu que volen saber com s’ha contractat l’empresa de
vigilància dels pisos de la Mina, perquè els vigilants no van uniformats ni
porten cap identificació com correspondria.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 11.50
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari accidental, tots els
assistents. Certifico.

