Sant Adrià de Besòs, 16 d’octubre de 2017
Essent les dinou hores, a la sala de sessions, es constitueixen, en primera
convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan Callau Bartolí, per tal de
dur a terme la sessió ordinària que correspon al dia d’avui, els membres del
Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per mi el sotasignat
secretari accidental de la corporació, Joan Antoni Pérez Vila. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

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

Regidors:

Pedro Sánchez Álvarez
Óscar Marjalizo Hernández
Francisco Navarro Castellón
Joan Josep Belda Montes
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.
Abans de començar el Ple, Gregorio Camacho (ICV-EUiA) manifesta:
-

Que vol demanar disculpes a tots els regidors que la setmana passada
eren a comissió informativa.
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-

Que no és propi d’ell actuar de la manera que ho va fer, que potser és
fruit de la tensió que es viu.

-

Que en els anys de porta de regidor creu que ningú l’ha vist en l’estat en
què es va veure i que ni ell mateix es va reconèixer.

1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
que va tenir lloc el dia 22 de desembre de 2016
A proposta d’Andreu Marín (PP) es fan les esmenes següents:
A la pàgina 34, paràgraf 6è, on diu: "Que en Pleno de 30 de noviembre de
2015 los grupos municipales de ERC, ICV-EUiA, MES, SAeC aprobaron una
moción que instaba al equipo de gobierno a llevar a cabo una auditoria
externa ...", ha de dir: "Que en Pleno de 30 de noviembre de 2015 los
grupos municipales de ERC, ICV-EUiA, MES, SAeC y PP aprobaron una
moción que instaba al equipo de gobierno a llevar a cabo una auditoria
externa..."
A la pàgina 35, paràgraf 2n, on diu: "... desde luego no todos los
trabajadores cuentan con la enorme fortuna que el Ayuntamiento los
reubique inmediatamente en un nuevo puesto de trabajo.", ha de dir: "…
desde luego no todos los trabajadores cuentan con la enorme fortuna de
ser como el señor José Pablo Gómez para que el Ayuntamiento los reubique
inmediatamente en un nuevo puesto de trabajo."
A la pàgina 69, abans de les votacions, s’hi ha d’afegir: "El grup municipal
del PP afirma que no els consta haver rebut cap resposta i que tornaran a
presentar una altra instància."
A la pàgina 76, abans de les votacions, s’hi ha d’afegir: "Andreu Marín (PP)
sol·licita de forma reiterada poder acabar amb la seva intervenció, l’alcalde
li nega aquesta possibilitat i dona la paraula als altres grups."
A la pàgina 84, últim paràgraf, on diu: "Andreu Marín (PP) intenta continuar
la seva intervenció sobre les ordenances fiscals i l’alcalde no li dona la
paraula.", ha de dir: "Andreu Marín (PP) intenta continuar la seva
intervenció sobre les ordenances fiscals i l’alcalde no li treu el torn de
paraula."
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
22 de desembre de 2016.
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ALCALDIA
2. Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no
han estat prèviament informats per la respectiva Comissió
Informativa
Fets
1. Com a assumptes de l'Ordre del dia de la sessió ordinària convocada en
primera convocatòria per al dia 25 de setembre, a les 19 hores, hi
consten els titulats:
"4. Moció d’ERC, PDeCAT, SAeC i MES en suport a la celebració del referèndum
d’autodeterminació com a expressió del dret a decidir del poble."

Fonaments de dret
1. La Llei de la Generalitat de Catalunya 8/1987, de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat número 832,
de 27 d'abril de 1987).
2. L'article 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entitades Locales, aprovat pel Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre (Boletín Oficial del Estado número 305, de 22 de
diciembre de 1986) estableix en el seu apartat 3 la possibilitat que el
president, a iniciativa pròpia o a proposta d'algun dels portaveus, pugui
incloure en l'ordre del dia de les sessions assumptes que no hagin estat
prèviament informats per la respectiva Comissió informativa, amb
l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre aquests assumptes
sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió en l'ordre del dia.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
Ratificar, per majoria simple, la inclusió en l'ordre del dia de la sessió
ordinària convocada en primera convocatòria per al dia 25 de setembre de
2017, a les 19 hores, els punts esmentats anteriorment.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dinou (19) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: dos (2) - PP
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3. Moció d’ERC, PDeCAT, SAeC i MES de condemna a la brutalitat
policial de l’Estat i en suport als resultats del referèndum
d’autodeterminació, com a expressió del dret a decidir del poble
"El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la
vergonya d’un govern de l’Estat espanyol repressor que ha exercit una dura
violència desproporcionada davant d’una ciutadania absolutament
indefensa. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria
per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans i
ciutadanes que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les
amenaces i l’estat de setge i por.
Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per
l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres
pobles i ciutats que el que volien és decidir i exercir la democràcia. Les
gairebé 900 persones ferides registrades a mans de la brutalitat policial,
dues d’elles en estat molt greu, la vulneració de drets fonamentals i les
imatges d’agressions, repressió sense contemplacions i violència, no cauran
mai en l’oblit. Els danys materials que els cossos de seguretat han causat en
edificis i a l’espai públic han de ser rescabalats. L’actuació ha estat dictada
pel govern de l’Estat, que n’és el responsable últim, i que n’haurà d’assumir
les conseqüències.
Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el
comportament dels més de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre es
van expressar a les urnes, i una especial menció als qui se’ls va usurpar el
vot. La seva valentia, compromís i fortalesa exercint el dret a vot, oposant
resistència pacífica, fent costat a la gent que volia votar i no caient en la
provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota un estat de setge i
por, són el reflex d’una societat madura, pacífica i plenament democràtica.
Un reconeixement a tots els votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i
alcaldesses, electes locals i treballadors públics que van fer possible que es
pogués votar.
Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional
que no pot continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a
Catalunya no ha passat res. Les imatges del que vam viure l’1 d’octubre
estan a tots els mitjans internacionals i sobre la taula de totes les
cancelleries. Ha quedat clar que els catalans tenim dret a decidir el nostre
futur i que l’Estat espanyol ha intentat reprimir, sense èxit, la voluntat del
poble català.
Finalment, atenent els resultats del referèndum d’autodeterminació celebrat
l’1 d’octubre on a Sant Adrià de Besòs van votar 6.224 ciutadans dels quals
5.007 van votar Si; amb un còmput global a Catalunya de 2.286.217
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persones que van exercir el seu dret a vot, dels que varen votar 'sí'
2.044.038 de persones i 177.547 'no'. Donat aquests resultats deixem clar
que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem fidels a la
demanda expressada per la ciutadania i a allò que decideixin les institucions
catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.
Per tots aquests motius, els grups municipals d’ERC, PDeCAT, SAeC i MES
proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els municipis afectats
pels danys provocats per la violència policial i amb les persones que han
resultat ferides, com a resultat de la brutalitat en l’actuació
desproporcionada dels cossos de seguretat de l’Estat.
2. Exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials
causats pels cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació
desmesurada a Catalunya.
3. Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la
violència d’Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya.
4. Exigir la retirada immediata del efectius policials dels cossos de l’Estat
que van ser destinats a Catalunya per reprimir el referèndum i que
encara hi romanen.
5. Reconèixer i acceptar el resultat del referèndum celebrat l’1 d’octubre i
instar a complir amb la llei del referèndum sinó s’accepta cap proposta
de mediació per part del govern de l’Estat espanyol.
6. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació
de Municipis per la Independència, al Ministeri de l’Interior, a la
Generalitat de Catalunya, la Delegació del Govern espanyol a Catalunya i
la Subdelegació corresponent."
La moció es votarà per punts.
Defensa la moció Antonio Vélez (ERC) i manifesta:
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-

Que el passat dia 1 d’octubre Catalunya va poder, per fi, exercir el seu
legítim dret a decidir, i per fi, a través de les urnes va poder decidir el
futur que vol, tant pels ciutadans actuals com pels futurs, però que un
dia que havia de quedar per a la història com de victòria de la
democràcia i el civisme, es va veure del tot embrutat per una repressió
policial que els va transportar, per moments, a les històries que, en el
seu cas, li explicaven els seus pares i avis sobre el franquisme.

-

Que les terribles imatges de repressió que tots han vist a través de
vídeos, que no només han pogut veure a Catalunya sinó també a tot el
món, són la concreció de la impotència definitiva i terrible amb què es
comporta l’Estat espanyol enfront de la voluntat democràtica del poble
de Catalunya.

-

Que Espanya no ha pogut evitar el referèndum, ni amb tots els recursos
disponibles, però Espanya ha demostrat, també, que no pot aturar la
lluita per la independència de Catalunya. I potser el que és pitjor, d’ara
en endavant, no podrà mantenir ni un dia més la pretensió de ser
considerada una democràcia moderna i homologable, digna de formar
part de la Unió Europea.

-

Que la violència exercida als carrers del Principat contra els ciutadans
que només volien votar és un fracàs històric de l’Estat espanyol, una
demostració més del camí empès per convertir-se en una democràcia
com la de Turquia, i tindrà unes conseqüències incalculables en el futur:
l’1 d’octubre va ser sobre els catalans, però no tardaran en atacar tots
aquells que no pensin com ells i no defensin l’estatus quo del 78.

-

Que han malmès equipaments, han assaltat col·legis, han pegat a gent
indefensa, han fet servir armament prohibit i han violentat la calma dels
carrers. Catalunya ha votat en pau i de manera multitudinària, llevat
d’allà on han aparegut les forces d’ocupació espanyoles, que han
segrestat urnes que, així que ells han marxat, s’han tornat a col·locar
sobre les taules. Que han robat butlletes que, quan ells han marxat, han
reaparegut. I que han desfet cues de votants que, quan ells han marxat,
s’han tornat a formar.

-

Que l’actuació dels policies espanyols no ha servit de res, que amb
aquests atacs, el Govern espanyol només ha demostrat dues coses: que
té un caràcter autoritari i feixista, i que no té forces per ocupar el país ni
en cap cas en podria tenir. Que la seva pretesa demostració de poder no
és sinó un exercici lamentable de propaganda. Que han actuat de
manera aïllada als llocs que pensaven que els podrien donar una
fotografia políticament aprofitable per a ells. Que potser volien ensenyar
a l’opinió pública espanyola, aquells que cridaven ‘A por ellos!’, que són
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durs i intransigents, però que el preu que ha pagat, la democràcia, és
molta cosa en comparació.
-

Que això que va passar aquest 1 d’octubre no ho oblidaran mai i que
canvia per sempre les relacions entre Catalunya i Espanya.

-

Que Espanya s’ha deslegitimat per sempre més per defensar res, per
demanar res, ni tan sols per opinar res sobre Catalunya.

-

Que l’1 d’octubre l’estat va deixar de ser un interlocutor vàlid, convertit
literalment en un poder colonial, posat al caire de la derrota.

-

Que, al mateix temps que expressaven tota aquesta violència d’estat
injustificable, reconeixen i agraeixen profundament l’actitud i el
comportament dels més de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre
es van expressar a les urnes, i una especial menció als qui se’ls va
usurpar el vot. Que la seva valentia, compromís i fortalesa exercint el
dret a vot, no caient en la por que els volien provocar, oposant
resistència pacífica, fent costat a la gent que volia votar i no caient en la
provocació de les forces de seguretat espanyoles, són el reflex d’una
societat madura, pacífica i plenament democràtica.

-

Que volen fer un reconeixement a tots els votants, a tots els voluntaris,
a tots els alcaldes i alcaldesses, electes locals i treballadors públics que
van fer possible que es pogués votar, que van optar per superar les
seves sigles i ideologies, i van decidir, sense dubtar ni un segon, posarse del costat de la democràcia i els valors humans, i no fer un paper
galdós d’acompanyament de la repressió i el feixisme d’estat, que tots
ells s’han de congratular.: van fer guanyar la democràcia, van votar.

-

Que, atenent els resultats del referèndum d’autodeterminació celebrat l’1
d’octubre, on a Sant Adrià de Besòs van votar 6.224 ciutadans dels quals
5.007 van votar Si; amb un còmput global a Catalunya de 2.286.217
ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu dret a vot, dels quals varen
votar 'sí' 2.044.038 persones i 177.547 ciutadans 'no', així com les més
de 770.00 paperetes requisades que mai sabrem que van votar.

-

Que, donat aquests resultats, volen deixar clar que els municipis catalans
i els seus càrrecs electes seran fidels a la demanda expressada per la
ciutadania en les urnes: fundar una República catalana, i tenir per fi, un
estat normal on viure democràticament i pacíficament.

Josefa López (regidora no adscrita) diu:
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-

Que es troben en un moment crític i decebedor on es veuen actuacions
que s’assemblen més a temps passats que a l’actualitat d’un país
democràtic.

-

Que el passat 1 d’octubre tots van poder veure les actuacions policials
desproporcionades que van fer 900 ferits i que les imatges que van
veure els van encongir el cor.

-

Que, tot i veure les accions repressives que hi havia als diferents pobles i
ciutats de Catalunya, els ciutadans van sortir al carrer de manera cívica i
pacífica per defensar el seu dret a vot.

-

Que, en qualsevol democràcia, tothom té dret a decidir, i aquest és un
punt que ella sempre ha defensat i que sempre ho farà, que ella quan
era del PSC, juntament amb tres regidores més, ja va trencar la
disciplina de vot per aquest motiu

-

Que no es pot adherir a la moció perquè els partits que la presenten no
s’han posat en contacte amb ella i no han comptat amb la seva
participació, excepte Xavier Soley que ho va fer ahir a la nit i que li
agraeix, però que era massa tard, que democràcia també vol dir escoltar
i parlar amb tothom.

-

Que sempre estarà a favor de la llibertat d’expressió, del dret a decidir i
de la democràcia, i que sempre condemnarà la violència i estarà a favor
del diàleg i de la pau.

Andreu Marín (PP) diu:
-

Que quiere hacer especial hincapié y aplaudir la impagable labor que han
realizado los cuerpos y fuerzas de seguridad: Policía Nacional, Guardia
Civil y a nivel de San Adrián, la Policía Local.

En aquests moments, el públic interromp el ple.
L’alcalde demana al públic que no interrompin el ple i que tots han
d’aguantar el que els agrada i el que no.
Andreu Marín (PP) continua i diu:
-

Que la Policía Local que ha sido puesta en tela de juicio por varios de los
grupos municipales aquí presentes. Concejales que no sólo han intentado
impedir que los policías locales cumplan con las directrices de los
tribunales y de la Fiscalía sino que han lanzado a sus masas
enfervorizadas contra ellos.
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-

Que los que hoy critican a la Policía Local y reniegan de ella, vendrán
mañana a solicitarle que garantice la seguridad en San Adrián y que eso
es pura hipocresía.

-

Que su conclusión es que el "Procés" ha muerto.

-

Que leyendo la moción que traen algunos a este pleno, ésta parece
elaborada por personas legas en Derecho.

-

Que, en primer lugar, los registros y detenciones ejecutados por Guardia
Civil el 20-S fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción nº 13 de
Barcelona a raíz de una querella presentada por VOX.

-

Que, en relación a los hechos del 1-0, Guardia Civil y Policía Nacional
cumplieron con las órdenes de la Fiscalía y del TSJC, a diferencia de
otros.

-

Que si no fuera por la gravedad del momento se tomaría a broma lo del
"merendendum" o "butifarrendum" del 1 de octubre: urnas que llegaban
desde China, con votos incorporados, votos en bolsas de basura, gente
de votaba en más de un colegio, recuentos en iglesia que, en definitiva,
que votó el padre, el hijo y hasta el espíritu santo, del milagro de Jericó
pasando por los panes y los peces y de repente salió el melón y salieron
dos millones de votos.

-

Que los políticos no están por encima de las leyes.

-

Que el hecho de habitar en la Generalidad no da derecho a malversar
recursos públicos o a utilizar los datos personales de los catalanes de
forma fraudulenta.

-

Que los separatistas vacilaron durante meses con el hecho de saltarse la
ley. Ahora no tienen legitimidad para quejarse. Ya estaban avisados.

-

Que los días 6 y 7 de septiembre, los demócratas asistimos atónitos a un
golpe contra la democracia, que ni la Venezuela de Maduro hubiera
podido escribir un mejor guión para esta filmografía de terror.

-

Que los separatistas intentaron cargarse la Constitución y el Estatuto con
la aprobación de las leyes de referéndum y de transitoriedad.

-

Que no dudaron en pisotear los derechos de los diputados, ignoraron las
advertencias de los letrados del Parlament, maltrataron al Consell de
Garanties e incluso publicaron ellos mismos esas leyes obviando la figura
del Secretario del Parlament.
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-

Que la Justicia puede ser muy lenta, pero llega. Y si no, que se lo
pregunten a Artur Mas y los responsables del 9-N.

-

Que a cada actuación ilegal sufragada con los impuestos de los
catalanes, se pasará factura con el patrimonio personal de sus
responsables.

-

Que si se han cometido delitos tipificados en el Código Penal como
rebelión o sedición, no se puede descartar que algunos acaben de la
misma forma que Lluís Companys acabó hace 83 años.

En aquests moments, el públic torna a interrompre el ple.
Andreu Marín (PP) li diu a l’alcalde que parlava de l’any 1934 no del 1940.

-

Que para los amantes de la memoria histórica, cita la opinión del
nacionalista Francesc Cambó sobre Companys: “Lluís Companys no
havia estat mai catalanista, sinó que en la seva primera joventut era
netament anticatalanista. (…) L’afusellament fou un immens error d’en
Franco. Injust? Ell, el 6 d’octubre, havia comès igual delicte que els
militars, i fou indultat. En el 1936, ell féu afusellar tots els militars
revoltats“. Recordem que eren 8 generals (inclòs Manuel Goded i
Ferran), 7 coronels, 10 tinents-coronels, 31 comandants, 56 capitans,
71 tinents i 16 alferes, 48 metges, 51 advocats, 29 enginyers, 16
farmacèutics i centenars de ciutadans de diverses professions".

-

Que por todo ello pregunta si ERC y los nacionalistas ya han pedido
perdón, que a él no le consta y que, por lo tanto, lecciones de
democracia por parte de estos políticos no las van a aceptar.

-

Que el separatismo catalán se sustenta en la invención de agravios
comparativos.

-

Que, sin embargo, conviene recordar que, desde el inicio de la crisis,
Catalunya se ha financiado con más de 60.000 millones procedentes del
Fondo Liquidez Autonómica (FLA). Su calificación en los mercados es de
bono basura a la altura de Zambia.

-

Que todos los españoles han contribuido a pagar las nóminas y los
servicios públicos de una Generalidad quebrada.

-

Que Espanya no ens roba; Espanya ha rescatat a Catalunya. Demos
gracias al principio de solidaridad territorial.
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Es torna a interrompre el ple.
-

Que a él nadie le asusta, que se ha educado en este sistema
nacionalista, que estudió en la universidad más nacionalista de
Catalunya, por eso nadie le va asustar, porque lleva defendiendo estas
posturas desde hace mucho años y en ambientes peores que Sant Adrià,
por lo tanto, nadie le va a callar.

-

Que los que se atribuyen la condición de movimiento pacífico, son
aquellos que “tumultuariamente” arrancan el micrófono de un periodista
de la Sexta o los que destrozan vehículos policiales robando las armas de
su interior.

-

Que son los que humillan a las víctimas recibiendo a un terrorista y un
secuestrador como Arnaldo Otegi como si de un héroe se tratase.

-

Que son los que no condenan los ataques a sedes de los partidos de la
oposición. Son los que no condenan el señalamiento al comercio de los
padres del líder de C’s, como si se hubiera regresado a las prácticas
fascistas de los años 30.

-

Que se pregunta si es ésta la Catalunya idílica que les prometían, que si
para Antoni Vélez Espanya es Turquía, qué es esta Catalunya.

-

Que los nacionalistas han dado la espalda a más de la mitad de su
población. Que a los catalanes que no están de acuerdo con romper su
marco de convivencia, les tratan como a ciudadanos de segunda. Que
pretendían romper España, pero han acabado fracturando a Catalunya.

-

Que el nacionalismo se nutre de la xenofobia y del odio a España, como
afirma Albert Boadella. Sólo así se entiende la dicotomía utilizada por los
nacionalistas: “nosaltres i vosaltres”.

-

Que son víctimas de aquello que una clase dirigente narcisista y
sociopática puede causar en una sociedad adoctrinada a golpe de
martilleo mediático durante décadas.

-

Que, a diferencia de lo que pretendían, han levantado una ola patriótica
por todo el territorio nacional, también en Catalunya. Que aún guardo en
la retina esas imágenes de la manifestación del 8-0: la Cataluña
silenciada ya no volverá a callar nunca.

-

Que la gran victoria del patriotismo español es haber recuperado a la
señera como la bandera de todos los catalanes. Visca Cataluña, Viva
España.
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Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:
-

Que en aquestes setmanes intenses que viuen totes i tots han rebut
molts whatsapp amb imatges, acudits i opinions de tots tipus.

El públic interromp el ple.

-

Que en volen recordar un de molt significatiu, el dibuixant EL ROTO, en
què hi han dues persones, cadascuna amb la bandera del seu bàndol i
davant d’un precipici: l’un pregunta: "y este abismo? I l’altre respon: lo
hemos construido entre los dos, no te acuerdas?"

-

Que, avui davant de la complexa situació no hi ha respostes curtes que
es puguin posar en un tuit, que creuen que cal tenir memòria per poder
valorar les successives etapes en aquesta cursa desenfrenada.

-

Que avui tornen a fer un ple municipal després de l’ajornament del de
setembre. Que per a ells va ser una errada ajornar el ple. Que la vida
quotidiana de la ciutadania mereix un respecte i si no és tolerable que les
institucions siguin ocupades per la Guàrdia Civil, tampoc ho és que se
suspengui la vida pública per interessos partidistes.

-

Que des de la data que es marcava per aquest ple el 26 de setembre fins
avui han passat moltes coses i més que en passaran.

-

Que de tots aquestes coses en volen remarcar una: que els dos governs,
el de Catalunya i el d’Espanya, se senten més forts que mai. Que tots
dos han mobilitzat la ciutadania i tots dos han mogut els recursos al seu
abast per intentar guanyar el partit i que en aquesta lluita de
posicionaments la ciutadania es veu obligada a posicionar-se a favor
d’uns i en contra dels altres. Que aquest camí no porta res de bo, que
quan la ciutadania es trenca en dues meitats i tothom perd la contenció i
tothom es veu valent per anar en contra dels altres la trencadissa pot ser
molt gran i obrir ferides importants entre veïns i veïnes que fins avui
conviuen tranquil·lament.

-

Que això els preocupa molt i que la vida no és en blanc i negre, és en
colors. Que avui els obliguen a posicionar-se amb uns o amb altres,però
que ells no ho faran ni amb uns ni amb altres.

-

Que el seu grup municipal representa a dues formacions polítiques amb
molta historia, però sobretot amb l’herència de moltes persones que han
lluitat donant la seva vida per la democràcia, la llibertat i la igualtat amb
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molta dignitat i que tenen la seva proposta política i que l’han explicada
moltes vegades, però que el conflicte ha matat la política i de retruc les
propostes diverses que el món en colors els poden donar.
-

Que no estan ni amb els uns ni amb els altres, perquè l’ADN de la seva
militància és la lluita contra el sistema econòmic capitalista que tanta
desigualtat i pobresa genera, qüestió que no comparteix ni el Govern
espanyol ni el català.

-

Que en l’entrevista que es va emetre al programa de Jordi Évole, al
minut 29, on li pregunta sobre els acords i suports parlamentaris que el
PDeCAT, partit del president Puigdemont, fa al Govern espanyol sobre el
decret de l’estiba, el president diu: ”que nosotros continuamos siendo
responsables con un sistema socio-economico que compartimos”. Que hi
una cosa que no explica en l’entrevista i és per què no va votar a favor
d’un referèndum al Sahara i la resposta és que els empresaris catalans
tenen molts interessos econòmics al Marroc, i no cal fer enfadar una
monarquia com la del Marroc.

-

Que l’acceleració del procés independentista s’ha donat en la època més
greu de la crisi econòmica. Que els dirigents de l’antiga Convergència i
ara PDeCAT s’han convertit a l’independentisme en els darrers 9 anys.
Que es pregunta si algú es recorda de les retallades, de l’entrada al
Parlament d’Artur Mas en helicòpter per les protestes socials en contra
de la aprovació dels pressupostos de la Generalitat que accentuaven la
precarietat de vida de molts i moltes catalanes.

-

Que en la seva opinió la sortida que va idear aquell govern de CiU va ser
assenyalar un enemic exterior per aglutinar a catalans i catalanes en
contra de l’enemic comú: el Govern espanyol.

-

Que en aquest escenari de conflicte hi ha interessos compartits sens
dubte entre tots dos governs i les classes econòmiques que representen.
Que, per exemple, avui es diu que l’autonomia financera de Catalunya
està intervinguda. Que fa molt de temps que els pressuposts públics de
les institucions publiques estan intervinguts, des d’aquella modificació de
la Constitució que es va realitzar de nit per garantir que pagarien el
deute dels bancs als grans lobbys financers i econòmics d’Europa. Que
des d’aquell dia els treballadors i treballadores estan intervinguts. Que
els treballadors i treballadores fa temps que pateixen la repressió. Que
es pregunta si algú recorda el conflicte dels treballadors d’Eulen a
l’aeroport, la vaga d’aquelles treballadores va ser rebentada per la
Guàrdia Civil que va ocupar els seus llocs de feina en la vaga i si recorda
les declaracions condemnant la actitud "revienta huelgas" del Govern
espanyol. Que ells recorden les declaracions de satisfacció del Govern
català per la normalització del trànsit a l’aeroport.
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-

Que hi han pràctiques compartides pels dos governs, com també van
viure en el Parlament de Catalunya a principis de setembre. Que es van
aprovar les lleis del referèndum i la llei de transitorietat també de forma
“exprés”. Una llei tan important com la de transitorietat que deroga la
Constitució i l’Estatut, i que ha obert la porta a una dimensió
desconeguda es va aprovar sense les garanties democràtiques que tenen
els diputats i diputades, i amb una majoria més petita que la que
proposa l’Estatut. Que allò que es critica dels altres s’aplica per a interès
propi i d’això els cínics diuen: "el fin justifica los medios."

-

Que aquest conflicte també ajuda als interessos socioeconòmics
espanyols. Que el PP va recollir signatures contra l’Estatut de Catalunya i
el va portar al Constitucional, per retallar articles que es van aprovar
sense problemes a la Comunitat Valenciana i Andalusia.

-

Que la posició intransigent del PP contra Catalunya fabrica
independentistes com mai, però que també fabrica nacionalistes
espanyols que demanen mà dura al Govern. Que mentrestant les
retallades a l’Estat espanyol han continuat, la reforma laboral continua
vigent i la corrupció sistèmica del PP ha quedat en un segon pla.

-

Que el Partit Popular utilitza aquests dies per mobilitzar les seves bases a
Catalunya i a Espanya, han vist més banderes espanyoles que mai a les
ciutats i fora de Catalunya, que sens dubte el Partit Popular es troba fort
en aquest conflicte i guanya molts vots a tota Espanya. Que la
intervenció policial i de la Guàrdia Civil el dia 1 d’octubre no va ser una
acció mal planificada, va ser una acció ben conscient per agradar als
"hooligans" que criden "a por ellos."

-

Que, des de les seves forces polítiques, han condemnat les agressions de
la Policia i de la Guàrdia Civil. Que la violència genera violència i per la
via de la violència no es guanya un debat polític.

-

Que celebren el canvi de redactat del punt 5.

-

Que creuen que l’1 d’octubre no es va celebrar un referèndum amb totes
les garanties que una decisió d’aquesta magnitud ha de tenir. Que abans
d’aquell dia cap institució internacional va reconèixer la validesa d’aquest
referèndum, ni tan sols la Comissió de Venècia.

-

Que, sens dubte, el dia 1 d’octubre serà recordat per la participació de
molta gent, per la participació de la gent que es va traduir en una acció
de protesta, de reivindicació, de desig polític i, sobretot, que va agafar
molta importància davant de la intervenció policial que va boicotejar
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aquesta jornada de mobilització, però que no va ser un referèndum en
els termes que qualsevol institució internacional pot reconèixer.
-

Que tampoc comparteixen la Llei del referèndum i la Llei de transitorietat
que es va aprovar en el Parlament que avui serveixen per donar una
legalitat suspesa als resultats oferts del dia 1 d’octubre. Que per això
voten en contra de reconèixer el resultat de l’1 d’octubre, ja que no pot
ser l’inici del diàleg.

-

Que a ICV-EUiA tenen la seva proposta des de fa molt de temps, un
procés constituent, fet barri a barri, poble a poble amb diàleg, amb
reconeixement de les pluralitats que existeixen, un procés constituent
per posar en valor la política, per ser lliures davant els mercats, per ser
independents dels interessos econòmics que ofeguen els pobles. Que
defensen un procés que es realitzi per canviar moltes coses i sobretot les
relacions de poder. Que volem defensar un procés constituent de la gent,
de les persones treballadores que no estigui basat en les banderes i les
identitats que a la història han creat tantes i tantes discòrdies i
enfrontaments.

-

Que aquest procés constituent ha de finalitzar en un referèndum, amb
totes les seves garanties, amb el temps suficient per exposar-lo, per
defensar-lo i explicar-lo, un referèndum que obri un nou període d’una
república federal, democràtica, laica, feminista, plural i solidària.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que una prova que l'ajuda a valorar un text és canviar el seu context i
veure com s'adapta, per això llegirà els dos primers paràgrafs de
l'exposició de motius d'aquesta moció introduint-hi uns petits canvis: "El
dissabte 17 de maig de 2011 passarà a la història de Catalunya per la
vergonya d’un govern de la Generalitat repressor, que ha exercit una
dura violència desproporcionada davant d’una ciutadania absolutament
indefensa. Però sobretot, restarà en els nostres cors i en la nostra
memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns
ciutadans que, imbuïts per l’esperit del 15-M, van sortir a exercir la
democràcia participativa. Condemnem de forma enèrgica, alta i clara
tota la violència generada per Catalunya, emparada pel seu Govern,
contra veïns i veïnes de Barcelona que el que volien era exercir la
democràcia. Les més de 150 persones ferides registrades a mans de la
brutalitat policial, la vulneració de drets fonamentals i les imatges
d’agressions, repressió sense contemplacions i violència, no cauran mai
en l’oblit."
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-

Que si això sona ara ampul·lós i buit és perquè, bàsicament, són fets que
han anat caient en l'oblit, ja que ni als que s'han proclamat hereus del
15-M els interessa que l'Estat renunciï al monopoli de la violència.

-

Que violència lícita i proporcional, que abominen de la violència gratuïta
o innecessària encara que vingui de les forces de seguretat, però que,
com en el cas de 2011, són els jutges els que han de decidir.

-

Que la policia exerceix el que la llei diu en representació de la societat.

-

Que, en relació a la resistència pacífica, en el moment en què la policia
diu "han d'abandonar el lloc" ja no hi són pacíficament aquí asseguts,
estan fent resistència policial.

-

Que abans que li diguin fatxa, aquestes paraules no són seves, són cites
textuals d'unes declaracions del comissari de la Brigada Mòbil dels
Mossos al programa Salvados.

-

Que no entrarà en suposades atrocitats comeses pels Mossos a diferents
actuacions perquè això seria situar-se en el pla del "i tu més", que no
condueix a res.

-

Que, en defensa de les forces i cossos de seguretat que van intervenir l'1
d'octubre, hi va haver 40 policies ferits, la qual cosa quadra malament
amb una resistència estrictament pacífica.

-

Que en la seva moció demanen la sortida de la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil de Catalunya, però que els que no estan convençuts de
l'independentisme viuen un moment d'absoluta inseguretat.

-

Que ni tan sols saben si s'ha realitzat o no una declaració
d'independència, que la situació que han generat és tan kafkiana que fins
i tot Codorniu, a la vista de la manca de concreció de la carta que ha
remès avui el president Puigdemont al Govern d'Espanya, ha decidit
establir la seva seu social fora de Catalunya.

-

Que, personalment, en aquesta situació, se sent més tranquil si aquests
efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil romanen a Catalunya.

-

Que votaran no a la moció, no perquè estiguin d'acord o els agradi la
violència, sinó perquè tot això és un disbarat, i que ho és perquè just
uns dies després, el món no només no els mira, sinó que se’n riu.

-

Que una mostra de tot això és el baptisme del president com Fudgemont
per part de Jason Horowitz, cap de l'oficina del New York Times a Roma i
que arran d'això, algun mitjà català també ho ha rebatejat com
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Fuigdemont; la portada i l'editorial de Charlie Ebdo; el ministre de
Justícia alemany, Heiko Mass, que s'ha permès fer broma sobre
l'assumpte de la independència de Catalunya.
-

Que aquesta moció no és una moció contra la violència, és una
manipulació emocional.

L’alcalde manifesta:
-

Que un dels últims ensenyaments d’aquests últims 12 anys és que quan
un fa política contra la cohesió acaba recollint el monstre que tenen ara;
que quan un fa política contra la cohesió territorial i ve a firmar contra
Catalunya passa això; que quan un fa política contra la cohesió social,
com va fer el Govern de la Generalitat i els grups que li donen suport els
dies 6 i 7 de setembre que es van carregar la llei bàsica del país que és
l’Estatut, i van passar per sobre dels representants de Ciutadans més
nombrosos que ells acaben tenint el monstre que tenen ara.

-

Que viuen en una situació d’incertesa, d’insolidaritat i, tal com es veu en
aquesta sala, de pre-enfrontaments gairebé públics.

-

Que, per tant, la cosa ja no va d’independència o de democràcia, perquè
estan vivint uns anys d’un retorçament del llenguatge, que és el
llenguatge que fa pensar o que pensar per un, per això el concepte de
democràcia ha canviat i que democràcia no és votar, democràcia és votar
amb garanties i no de qualsevol manera, és la conjunció de les lleis.

-

Que quan Donald Trump va guanyar les eleccions hagués pogut fer el
que hagués volgut, però que es va trobar amb una sèrie de lleis que van
permetre a fiscals de diversos estats recórrer allò que volia fer i, per
tant, va haver de tirar enrere.

-

Que, per exemple, és la llei qui marca els drets que tenen els diputats no
el president de la Generalitat.

-

Que vol felicitar la CUP perquè està marcant el mecanisme de
funcionament, ja que uns grups que són partidaris del capitalisme estan
fent les accions de manual de la revolució i s’estant carregant el lliure
mercat i el capitalisme, que és una cosa curiosa que amb el temps serà
digne d’estudi.

-

Que una altra paraula que es fa servir malament és poble. Que el poble
és un indeterminat que normalment es fa servir per tirar-lo contra
l’adversari polític, però que el que existeixen són ciutadans, amb drets i
deures i que s’expressen quan fan un acte, per exemple en unes
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votacions que és un acte individual, no un acte de masses. Que si va
tenir una virtut la manifestació del dia 8 és que a vegades a la vida quan
un va en una direcció s’aconsegueix l’efecte contrari, que mai s’havien
vist tantes banderes espanyoles a Barcelona i això és fruit de la
persistència de l’independentisme, i que això va demostrar que realment
estan dividits per la meitat.
-

Que Catalunya té un problema que és la convivència. Que tothom
s’hauria de preguntar com s’arregla quan hi ha una societat dividida per
la meitat i que això és un problema.

-

Que també està passant un fenomen curiós que els rics sempre acaben
marxant, que aquí es quedaran tots amb la seva identitat, els rics ja
estan marxant, i es quedaran els altres i acabaran discutint i així es
quedaran.

-

Que en qualsevol conflicte hi ha d’haver la veritat i els ponts.

-

Que els socialistes intenten no minvar la convivència, perquè hi ha coses
que les persones es pensen que es donen pel fet de néixer: la llibertat, la
convivència, però que no són coses innates, o es cultiven i s’hi posa de
part de cadascú o no es té ni convivència ni llibertat, i aquest és el
problema.

-

Que sobre el dia 1, ell personalment té dubtes si va ser incompetència o
voler que hi hagués tensió, però que també creu que va ser innecessari
perquè no hi va haver cap referèndum, era una manifestació de
persones, per tant, estan en contra d’aquelles imatges i d’intentar
violentar una expressió, i que, a més, no tenia cap valor jurídic perquè
no complia cap dels requisits de la llei aprovada per la Generalitat, que
allò només va fer tensionar més la situació.

-

Que si en el punt 3 canvien: "Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics
..." per "Demanar responsabilitats als càrrecs polítics...", hi votaran a
favor.

-

Que la ciutadania té un problema de convivència, que això està arribant
als grups d’amics, a les famílies, etc., per això han de treballar en el
diàleg.

Antoni Vélez (ERC) accepta la proposta de l’alcalde.
Se sotmet la moció a votació per punts amb el resultat següent:
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Punts 1, 2 i 3
Vots a favor: setze (16) – ERC (2), PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
Punt 4
Vots a favor: deu (10) – ERC (2), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), PDeCAT
(1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: onze (11) – PSC (6), C’s (3) i PP (2)
Punt 5
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)

HISENDA I RECURSOS GENERALS
4. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita contra
la morositat comercial del segon trimestre de 2017
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita
contra la morositat comercial del segon trimestre de 2017.
5. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques del període mitjà de pagament del segon
trimestre de 2017
A continuació, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques del període mitjà de pagament del
segon trimestre de 2017.
6. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'execució del segon trimestre de
2017 del pressupost municipal
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Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució del segon trimestre de
2017 del pressupost municipal.
7. Dictamen relatiu a l’aprovació del Plec de clàusules
administratives i tècniques que ha de regir la licitació per adjudicar,
mitjançant procediment obert, el contracte d’arrendament de
l’immoble ubicat a la confluència de la Via Trajana, el carrer de
Guipúscoa i la via del ferrocarril
"Fets
Vist el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de
regir la licitació per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert amb oferta
econòmicament més avantatjosa (únic criteri d'adjudicació), de
l’arrendament de l’immoble, propietat de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs, i qualificat com a bé patrimonial, ubicat a la confluència de la Via
Trajana, el carrer Guipúscoa i la Via del Ferrocarril d'aquest municipi, per
l'import mínim mensual a l'alça de 2.900,00 € (euros), exclòs l'IVA,
3.509,00 € (euros), inclòs l'IVA.
Fonaments de dret
De conformitat amb el que preveuen els articles 10 i 115 del text refós de la
Llei de contractes del sector públic; i el Plec de clàusules administratives
generals aprovat en l’acord plenari de 26 de febrer de 2010.
Atès que l’òrgan competent per a efectuar la present contractació i tramitar
l’expedient, de conformitat a la disposició addicional segona del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic, en relació a l’art. 22.2.n) de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de règim local, és el Ple, vist que la durada del
contracte és superior a quatre anys.
Per tant, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar l’expedient de patrimoni corresponent número 07/2017 i el Plec
de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la
licitació per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert amb oferta
econòmicament més avantatjosa (únic criteri d'adjudicació), de
l’arrendament de l’immoble, propietat de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs, i qualificat com a bé patrimonial, ubicat a la confluència de la Via
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Trajana, el carrer Guipúscoa i la Via del Ferrocarril d'aquest municipi, per
l'import mínim mensual a l'alça de 2.900,00 € (euros), exclòs l'IVA,
3.509,00 € (euros), inclòs l'IVA.
2. Aprovar la composició de la Mesa de Contractació definida en la clàusula
tretzena del Plec de condicions que regeix la licitació i que, pel que fa als
vocals regidors municipals, són els següents:
Grup municipal

Vocal titular

Vocal suplent

PSC

Pedro Rivero Hidalgo

José Luis Martínez Cardoso

Ciutadans

Óscar Marjalizo Hernández

Pedro Sánchez Álvarez

Sant Adrià en Comú

Joan Belda Montes

Maria Tello Esbrí

ICV-EUIA

Gregorio Camacho Alcalde

Gregorio Belmonte Ferrer

MES

Isabel Marcuello García

ERC

Rubèn Arenas García

Antoni Vélez Barajas

PP

Jesús A. García Bragado

Andreu Marín Muñoz

PDeCAT

Xavier Soley Manuel

Regidora no adscrita

Josefa López Navarrete

3. Trametre l’anunci al perfil de contractant de l'Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) per a
què durant un període de 15 dies naturals comptadors a partir del dia
següent al de la publicació de l’anunci al BOPB, els interessats puguin
presentar les seves ofertes a la licitació. "
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Josefa López (regidora no adscrita) diu que està d’acord en la recuperació
d’aquest espai, però que creu hi pot haver altres opcions, com per exemple,
el dipòsit municipal.
Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que s’alegren que finalment es porti a Ple aquest punt per intentar
resoldre un tema que fa temps tenien sobre la taula.

-

Que des del any passat el seu grup tant a comissió informativa com a
ple van demanar informació sobre aquest solar, que demanaven que
l’Ajuntament requerís a l’empresa perquè netegés l’espai de tots els
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sacs, runes i materials dipositats en aquest solar per l'anterior usuari.
Que l’Ajuntament no ha estat capaç d'obligar a fer-ho o fer-ho ells
mateixos de forma subsidiaria, que és el que reclamaven, que els consta
que l’any passat el govern buscava alguna partida per tal de poder
assumir-lo i va estar impossible, que saben que ha estat un tema
complex, però s’alegren que finalment avui es porti a ple.
-

Que el seu grup creu que és important que en les clàusules hi haguessin
aquestes condicions:
•

•

L'obligació de refer les tanques que separen el solar de les propietats
d'ADIF i les vies del ferrocarril. Que caldria assenyalar, perquè ningú
en tingui cap dubte, que una part d aquest solar està afectat per les
zones de protecció de les infraestructures ferroviàries i hauria de
quedar lliure de qualsevol activitat.
Que la utilització d'aquest solar, donat que està afectat
urbanísticament, només pot admetre una activitat de tipus
provisional. I caldria que qui optés al lloguer especifiqués clarament
quin tipus d'activitat hi realitzarà i com la realitzarà per tal que aquest
Ple es pugui pronunciar.

El secretari contesta:
-

Que en la clàusula 21 s’ha afegit la limitació per la zona ferroviària, s’ha
afegit com a obligació de l’adjudicatari: "L’arrendatari haurà de tenir present
que en el terreny hi ha una petita franja paral·lela a la xarxa ferroviària de sistema
d’espai lliure, clau 6, la qual està dintre del límit d’edificació de 20 m que afecta la
xarxa ferroviària, estant per tant l’ús del sòl que afecta aquesta franja regulat per la
Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari. Si s’escau, l’ús d’aquesta
petita franja se supeditarà a la prèvia autorització de l’administrador d’estructures
ferroviàries, si aquest considera necessària dita autorització."

-

Que, pel que fa a l’ús provisional, en la clàusula primera de l’objecte del
contracte ja es diu: "... El bé arrendat es podrà destinar a algun d'aquests usos
provisionals, d'acord amb l'article 53.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme."

Pedro Rivero (PSC) diu que quan es va requerir que es recuperés el solar
amb l’empresa que aleshores era adjudicatària es van fer diversos
requeriments, però que l’empresa no va respondre, que llavors es va passar
l’expedient al jutjat i fins que el jutge no va autoritzar a recuperar la
parcel.la i poder entrar-hi, per això han trigat temps.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) manifesta:

16.10.2017

23

-

Que ells sempre havien proposat que aquell espai fos la ubicació
definitiva del dipòsit municipal, ja que el d’ara està a precari i en unes
condicions precàries, i que es paguen uns 3.500 € de lloguer, per tant, la
seva proposta anava en dues línies, la primera era tenir un dipòsit
municipal fix i estalviar-se els diners del lloguer, per tant, s’hauria
d’aprofitar que tenen un terreny municipal.

-

Que voldrien saber què va passar amb l’anterior arrendatari, si hi havia
alguna fiança i si aquesta s’executarà, o si s’ha emprès alguna acció
legal sobre els anteriors propietaris.

-

Que sembla que un dels possibles adjudicataris és Desguaces César, i
que vol recordar que allà hi ha hagut diversos incendis, està prop d’un
col·legi, prop de Via Trajana i Besòs, per tant, tenint en compte que pot
ser una activitat amb una càrrega pel que fa a l’impacte ambiental, seria
bo que hi participessin els veïns i les veïns per si creuen que es oportú
que s’ampliï aquesta empresa.

Maria Tello (SAeC) diu que creuen que aquest espai ha de ser d’ús públic.
Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que els sembla bé que es netegi aquest espai amb càrrec al lloguer, però
que els terminis són massa extensos tenint en compte que es tracta d’un
ús provisional i pot existir la necessitat d’utilitzar el terreny per a d’altres
usos.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: deu (10) – PSC (6), MES (1), ERC (2) i PDeCAT (1)
Abstencions: tres (3) - C’s
Vots en contra: vuit (8) – SAeC (3), ICV-EUiA (2), PP (2) i Josefa López,
regidora no adscrita, (1)
8. Dictamen relatiu a la modificació de la plantilla i de la relació de
llocs de treball
"L’article 4.1, a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local reconeix la potestat d’autoorganització a les entitats locals.
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L’article 69.2 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableix
que les administracions publiques podran aprovar plans per l’ordenació dels
seus recursos humans i l’article 74 de la mateixa norma estableix que les
administracions públiques estructuraran la seva organització a través de
relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars.
L’article 32.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública estableix que la creació,
modificació, refosa i supressió de llocs de treball s’ha de fer en tot cas
mitjançant la relació de llocs de treball.
L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya,
estableix que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del
pressupost durant l’any de la seva vigència per criteris d’organització
interna, i més, quan, com es el cas, no hi ha augment de despesa
pressupostària.
La modificació de la relació de llocs de treball està regulada a l’article 31 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya, el qual assenyala com
a requisit mínim d’aquesta modificació l’existència d’una memòria
justificativa de la mateixa.
L’article 10 del Reglament de la relació, valoració i provisió de llocs de treball
de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs estableix el procediment a seguir
per modificar la relació de llocs de treball, establint en el seu punt 3 el
contingut de l’expedient de modificació de la relació de llocs de treball on hi
ha de constar una memòria explicativa on constin i es motivin les
modificacions organitzatives proposades.
Vista la memòria elaborada pel Servei de Recursos Humans referent a la
necessitat i abast de modificar la plantilla i la relació de llocs de treball en el
sentit d’augmentar en una les dotacions de TAG i disminuir-ne una les
dotacions d’administratiu, totes elles amb adscripció a la Secció Jurídica de
Territori.
Atès que el contingut d’aquesta modificació ha estat negociada amb la
representació sindical en la reunió del dia 18 de juliol de 2017 i vist
l’informe emès per la Intervenció Municipal i les observacions que allí hi
figuren.
La Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següents
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ACORDS:
1. Modificar la plantilla municipal de personal funcionari en el següent
sentit:
-

Amortitzar 1 plaça d’administratiu d’administració general, grup C1
Augmentar 1 plaça de tècnic d’administració general, grup A1

2. Modificar la relació de llocs de treball en el següent sentit:
-

Creació d’un nou lloc de treball amb el següent detall:

IDENTIFICACIÓ LLOC
Codi

Denominació
lloc de treball

Destinació Règ

Secció
Tècnic
d’administració jurídica de
Territori
general

-

F

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS
Subescala
Niv.
C
Gr.
Esc
/
TL
CD Especific
Categoria
10.413,28 AG Tècnica
B
A1
22

PROVISIÓ
FP
C

Adm
A0

Requisits de
titulació
Llicenciat en dret,
ciències polítiques,
sociologia,
econòmiques o
empresarials,
intendent mercantil
o actuari

ALTRES
Altres
requs

N Cat
C

Tip.
Fitxa
Dot
Jorn. funcions
O

501

Disminuir en una les dotacions del lloc de treball d’administratiu del
Servei de Territori.

3. Exposar al públic, pel termini de quinze dies hàbils, aquests acords. Un
cop transcorregut aquest termini per presentar reclamacions, si no se
n’han presentat, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord sense
necessitat d’adoptar-ne un altre de nou, tot realitzant els tràmits de
publicitat previstos en la normativa vigent
4. Donar a aquest
preceptius."

acord

els

tràmits

de

publicitat

normativament

Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i
PDeCAT (1)
Abstencions: sis (6) – C’s (3), MES (1) i PP (2)
Vots en contra: un (1) – Josefa López, regidora no adscrita
9. Dictamen relatiu a l’aprovació de les Festes Locals per a l'any
2018

1

Obs.
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"Vist que, d’acord amb allò establert pel Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, cada municipi ha de proposar les dues festes locals,
retribuïdes i no recuperables, per a l'any 2018.
Un cop fetes les consultes corresponents amb els agents socioeconòmics del
municipi, el regidor delegat que subscriu proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent
ACORD:
Assenyalar el dilluns 21 de maig (Pasqua Granada) i el dissabte 8 de
setembre (Festa Major de Sant Adrià) com a festes locals d'aquest municipi
per a l’any 2018."
Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
Joan Belda (SAeC) diu que aquest any també era festiu el dia de Festa
Major i el Mercat va obrir, i que no sap quina validesa donen els comerços a
a aquest acord.
Filomena Cañete (PSC) li respon que aquest tema el discutiran a la propera
comissió informativa.
S’aprova per unanimitat.
10. Donar compte del decret de la regidora delegada, de data 18 de
juliol de 2017, sobre un nomenament interí
A continuació, els assistents resten assabentats del decret de la regidora
delegada, de data 18 de juliol de 2017, sobre el nomenament interí de
Mercedes Brió Parés com a educadora escola bressol.
11. Donar compte del decret de la regidora delegada, de data 12 de
setembre de 2017, sobre la contractació de diverses persones
Tot seguit, els assistents resten assabentats del decret de la regidora
delegada, de data 12 de setembre de 2017, sobre la contractació de les
persones següent:
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Bautista Alias, Maria Lourdes, auxiliar administrativa
Borras Palli, Montserrat, administrativa
Ferrer Roman, Vanesa Azmara, administrativa
Lozano Jiménez, Carolina, administrativa
Romero Tablada, Laura, administrativa
Corbalán Martínez, Núria, agent cívic
Ruiz Flores, José Maria, agent cívic
Tiradani Callejas, Gerardo Fabian, arquitecte tècnic
Encinas Paniagua, Miguel Angel, TM responsable programa
Fernández Olivares, Juan, oficial paleta
Amaya Flores, José, peó
Amaya Rodríguez, Mercedes, peó
Aznar Mendoza, Daniel, peó
Castro Fernández, Isabel, peó
Guerra García, Estefania, peó
Mena Estevez, Francisca Peó
Romero Lozano, Fco Javier, peó
Silvas Salguero, José, peó
Souitou, Monir, peó
Tienza Calvo, José Luis, peó
Simón Cobo, Marta, TM Serveis Socials
Ramos Ferrer, Francisco, oficial paleta
García Fernández, Alfonso, oficial lampista
Amaya Amaya, Juan, peó
L’alcalde llegeix la posició de l’equip de govern sobre el tanatori:
El 2014 els plens del Consell Comarcal i de l'Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs van aprovar iniciar el procediment de venda d'uns terrenys per a la
construcció d'un equipament de tanatori on en l'activitat complementària fa
possible un forn de baixa capacitat. El propietari majoritari dels terrenys
amb un 93% era el Consell Comarcal del Barcelonès Nord i l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs era propietari de prop del 7% restant.
En els plens d’11 de març de 2015 del Consell Comarcal i de 27 de febrer
de 2015 de l'Ajuntament de Sant Adrià es va aprovar per unanimitat
l'adjudicació a la societat mercantil que després es va constituir amb el nom
de Tanatori del Litoral SA.
S'han seguit des de llavors totes les passes que marca el procediment i en
l'expedient de concessió de la llicència ambiental s'inclouen els informes de
la Direcció General de Qualitat Ambiental i de la Secretaria de Salut Pública
de la Generalitat, els informes dels Serveis Municipals i els de tots els
organismes que, preceptivament, han d'emetre el seu informe. Tots ells són
favorables.
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La Ponència Municipal Ambiental, reunida el 6 d'octubre, va realitzar una
proposta de resolució favorable a la concessió de la llicència, una vegada
analitzats els informes favorables i les prescripcions tècniques i les
condicions establertes per la Generalitat i altres administracions preceptives,
per a continuar amb la tramitació. Aquestes prescripcions inclouen també
les mesures de control i comprovació de les emissions d'aquesta activitat
així com l'ampliació dels paràmetres a mesurar que l'Ajuntament va
demanar. Actualment la llicència es troba en tràmit d'audiència.
Tot i tenir totes les garanties legals que preveu la normativa i els sistemes
de control de les emissions a l'atmosfera que s'inclouen en la tramitació de
la llicència, la construcció d'un tanatori amb crematori de baixa capacitat ha
suscitat preocupació entre ciutadans de Sant Adrià respecte a la possible
incidència que aquest tindria en la qualitat de l'aire.
Entenent l'especial sensibilitat que un tema com aquest genera aquest equip
de Govern demanarà al Consell Comarcal que es desfaci la venda del
terreny, tornant al punt de partida.
13. Precs i preguntes
Josefa López (regidora no adscrita) diu:
-

Que, després de l’aprovació de la moció sobre els consells de barri, no
veu cap voluntat política per tornar endegar el Consell de barri de Sant
Joan Baptista, tenint en compte que un dels temes importants són quins
usos es donaran a les piscines descobertes i seria important que hi
participés la ciutadania.

-

Que vol saber quan hi haurà una convocatòria per concedir els quioscos
que estan tancats i si es fan i com es fan controls en les places
d’aparcament de minusvàlids quan la persona mor i es continua usant
com a aparcament .

L’alcalde li contesta que el Consell de barri el tiraran endavant.
José Luis Martínez (PSC) li respon:
-

Que, pel que fa als quioscos, estan pendents de fer els plecs.
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Que, sobre les places d’aparcament, en teoria els familiars de la persona
que té una plaça i mor ho ha de comunicar. Que si algú té alguna sospita
ho ha de comunicar a l’Ajuntament.

El secretari, sobre els plecs, diu que s’haurien d’esperar dos o tres mesos
perquè ara mateix a Serveis Generals hi ha de 35 a 40 expedients de
contractació entre serveis i obres, ja que a finals d’any sembre hi ha una
acumulació important. Que és conscient que hi ha alguns quioscos que
estan tancats, però que li han transmès altres prioritats tècniques i que la
idea és que entre desembre i gener s’hi puguin posar.
Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que fa uns mesos davant de la platja on hi ha el col·lector no hi ha cap
moviment aparent d’obres, i pregunta perquè no es deman formalment a
FECSA que faci una cessió provisional d’aquell espai per donar
continuïtat al passeig del Litoral mentre no es retiri el col·lector.

-

Que al Parc Fluvial cada cop hi ha més afluència de vianants i ciclistes,
per tant s’hauria de fer una ampliació del carril bici i millorar la
senyalització per la seguretat de vianants i ciclistes i posar elements de
protecció de separació dels carril bici.

-

Que fa dos anys que esperen el pla d’usos de Can Rigalt, que hi ha
moltes entitats a Sant Adrià que estarien desitjant poder utilitzar aquells
espais i fins i tot tenir-ne cura. I que es netegi la façana.

Andreu Marín (PP) pregunta quina és la situació actual de José Pablo Gómez
després de la reobertura de Marina-Besòs.
Filomena Cañete (PSC) li respon que en el moment que va recuperar el lloc
de treball continua igual.
Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que hi ha ciutadans que denuncien la manca d’un professor de
matemàtiques a l’Institut Vázquez Montalbán i vol saber si ja s’ha resol.

-

Que els agradaria que s’iniciés una investigació a l’agent 1140 davant de
la situació que es va viure el 26 de setembre a la plaça de la Vila en què
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van ser identificats tres regidors, per valorar quina va ser la seva
actuació i fer allò que sigui conseqüent.
-

Que volen desmentir l’afirmació d’Andreu Marín quan ha dit que ells
posen en tela de judici la feina de la policia local i que no és cert, però
que tenen tot el dret de qüestionar algunes actuacions i que poden
demanar que s’investigui per aclarir què va passar.

-

Que si no es té en compte això demanaran que passi per ple l’informe de
l’1 d’octubre i dels 15 dies previs de la policia local perquè sigui debatut
o que tots els grups municipals puguin dir què va passar.

-

Que s’alegren de la posició de l’alcalde sobre la venda dels terrenys on
s’hauria de construir el tanatori-crematori dient que treballaran per
desfer la venda, encara que lamenten que arribi tan tard quan ja han
aprovat una moció en aquest ple i en el Consell Comarcal, i li demanen
que intenti intercedir amb l’empresa per tal de fer fàcil aquest retrocés i
així evitar que hagin d’arribar als jutjats.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que s’alegra que l’alcalde intercedeixi per poder desfer la venda dels
terrenys del tanatori.

-

Que, sobre l’IES Montalbán, vol saber quines són les accions que s’han
fet per poder esmenar aquesta situació perquè els alumnes puguin iniciar
l’assignatura.

-

Que persones grans i d’altres amb mobilitat reduïda han demanat que es
pugui instal.lar una plataforma d’accés a la parada de bus de Tusgsal a la
N-II per fer més còmode les pujades i baixades.

Filomena Cañete (PSC) contesta:
-

Que, sobre el professor de matemàtiques, el Departament d’Educació es
va posar en contacte amb l’inspector que va explicar que el titular de
matemàtiques li van fer una intervenció quirúrgica i per la bossa no
trobaven la substitució, però que ja està arreglat i fa unes dues
setmanes que és a l’institut.

-

Que la plataforma té difícil solució perquè hi ha dos guals, però que no
obstant això, dels del Consell d’Accessibilitat s’intenten buscar solucions.
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Isabel Marcuello (MES) continua i diu:
-

Que, de totes maneres, es podria traslladar la parada.

-

Que, sobre el projecte de la Rambleta, vol recordar el compromís de fer
un procés de presentació i participació als veïns de Sant Adrià Nord per
recollir les seves propostes, és a dir, que no es presenti el projecte
tancat, sinó obert.

-

Que l’altre dia va rebre l’acta del Consell de Medi Ambient, que va tenir
lloc fa un any i des de llavors no s’ha tornat a reunir i que ho lamenta
perquè hi ha hagut molts temes, perquè creu que el Consell s’hagués
pogut pronunciar en molts temes de la ciutat i per suposat amb el
crematori. Que ha demanat una rectificació de l’acta perquè no recollia
algunes de les seves intervencions i espera que les recullin, per tot això,
el que demana que com que no s’ha fet l’ordre del dia que es passessin
les informacions sobre el crematori i per totes les coses que han anat
passant en aquella altra comissió que tenen amb els altres grups de
l’oposició i de les entitats. Que la regidora d’Urbanisme es va
comprometre a passar totes les informacions i és el que han trobat a
faltar en aquesta acta.

Ruth Soto (PSC) li respon:
-

Que en el Consell de Medi Ambient es pot tractar el tema del tanatori,
però s’han donat durant tot l’any suficients informacions i tots els que
s’han anat demanat i que un dels punts del Consell serà explicar el nou
pla integral que s’ha treballat des de Diputació i Consorci del Besòs,
vindrà la tècnica responsable i explicaran totes les propostes i canvis del
carril bici.

Isabel Marcuello (MES) diu que han de separar els temes, que els regidors
van a comissions que poden traspassar a les seves organitzacions
polítiques, però que en aquests consell també hi ha altres persones que els
representen i que tenen dret a rebre tota la informació.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que volen saber si els murs d’Endesa fins a mar s’ha fet una actuació
correcte i s’ha tret tot el que s’havia de treure d’allà, com emissors, pou,
etc. Que el que demanen és que sigui transitable el Front Litoral,
recuperar el camí de ronda i demanar a Endesa que ho alliberi.
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-

Que sobre la neteja viària i recollida d’escombraries voldrien saber quan
comença el servei, si ja han començat a posar els contenidors nous, etc.
I que es podria fer una campanya de conscienciació perquè les persones
comencin a ser cíviques.

-

Que sobre la Rambleta volen saber si ja s’ha convocat els veïns i veïnes
perquè vegin l’avantprojecte.

Ruth Soto (PSC) respon:
-

Que sobre Endesa, el 8 de novembre convocarà l’arquitecta i el
responsable de l’obra de l’empresa, que de moviment, encara que no es
vegi, sí que n’hi ha darrera les xemeneies.

-

Que sobre la Rambleta tenen previst convocar per a la setmana que ve i
que ha demanat al responsable de l’Ârea Metropolitana que incorpori un
esborrany de les propostes noves que van fer.

José Luis Martínez (PSC), sobre el contracte de la neteja viària, diu que està
en marxa des del dia 2 són les persones contractades, que ell va proposar
fer una comissió reunir el tècnic i l’empresa i que els expliquin els terminis
exactes.
Isabel Marcuello (MES) proposa fer una comissió de seguiment sobre el nou
contracte amb un representant de cada grup municipal i el tècnic
responsable.
Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que agraeix el posicionament de l’equip de govern però que vol saber
quina proposta s’està fent, que van fer una moció però que no s’han
complert els acords o no s’han tractat amb la sensibilitat que calia o
portar-ho al Consell Comarcal on hi ha unes altres dinàmiques i una altra
aritmètica electoral, i volen saber què es vol fer exactament i amb quin
objectiu, i si la desfeta de la venda es pot fer o es proposa una
recompra, i també els agradaria poder assistir a les reunions que es
puguin mantenir amb el gerent del Consell Comarcal, perquè ara mateix
no tenen cap confiança amb la gerència del Consell Comarcal.

Alejandro Benito (SAeC) diu:
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-

Que en data de 14 i 15 de setembre van presentar instàncies perquè a la
web només hi ha penjades les actes dels plens fins al octubre de 2016,
però que de tota manera continuen tenint un retard considerable i no
han sabut trobat els textos finals de les mocions.

-

Que sobre el fum groc que sortia de la fàbrica de TERSA a l’agost els
agradaria una resposta per escrit.

-

Que també hi havia males olors a la zona de Tersa o de la central tèrmica
i sorolls força molestos per als veïns fins i tot en hores de descans
nocturn.

-

Que la llar d’infants Garbí té una zona enjardinada que presentava una
estat de deixadesa considerable i hi ha força escombraries i runes, que
saben que els escombriaires passen cap a les 11 h i que demanarien, si
és possible, que passessin cap a les 8 de matí perquè netegin abans que
els nens entrin a l’escola.

Maria Tello (SAeC) diu:
-

Que volen saber com està la neteja de la zona de les piscines
descobertes del Marina-Besòs

-

Que volen saber si ja hi ha un acord amb els pessebristes.

L’alcalde contesta que com que s’ha de fer el projecte de rehabilitació és
una proposta que els sembla bé i ja ho faran arribar. Que sempre els han
ofert diversos llocs i que tenien la intenció que allò s’integrés al parc i que
aquesta proposta la poden acabar d’arrodonir.
Ruth Soto (PSC), sobre el fum groc, ja li van contestar quan van venir els
responsables de l’Àrea Metropolitana de paraula.
Alejandor Benito (SAeC) que ho volen per escrit.
Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que aquesta posició sobre el crematori està vinculada a la por que té la
població sobre la contaminació atmosfèrica a la qual cosa també ha
contribuït aquell informe que es va publicar que després va portar a una
discussió entre científics perquè ells mateixos no es posen d’acord i que
consideren que és important treballar amb dades i conceptes, que tots
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puguin entendre amb facilitat, per això insisteixen en la proposta que
van fer que l’Ajuntament demanés a l’Institut Català de la Salut un
estudi d’incidència i prevalença de casos de càncers en comparació amb
les poblacions del voltant per saber si viure a Sant Adrià que pot tenir
efectes sobre la salut, i això és el que realment poden entendre i el que
interessa a tots els veïns.
L’alcalde diu que han demanat un informe a la Direcció General de Qualitat
Ambiental.
Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que vol fer un prec denúncia per al bon ús de les xarxes socials, sobre el
bon ús dels conceptes quan es volen expressar a través d'un twit, del
facebook, etc.

-

Que ella no és una persona activa a les xarxes socials, però que això no
vol dir que no estigui informada.

-

Que, com a màxima responsable de les Polítiques d'Igualtat d'aquest
Ajuntament, creu important fer aquest prec que va més enllà del seu
termini com a municipi, però que no deixa de ser una crida seriosa i
responsable a l'hora de fer un bon ús del concepte i del què suposa el
maltracte de gènere, la violència masclista.

-

Que s'apropa el 25 de novembre, data commemorativa i instaurada en
les agendes polítiques on tots i totes intenten posar-se en la pell de les
dones que pateixen maltracte de gènere, violència masclista, concepte i
problemàtica que suposa un gran repte per a tota la societat catalana,
espanyola, europea, mundial. Que també suposa un gran desafiament
per a la societat trobar una solució a la problemàtica d'encaix de
Catalunya a Espanya, un tema molt seriós a l'igual que la violència
masclista.

-

Que fa uns dies un twit, al seu parer, molt desafortunat, per part d'una
diputada del Congreso, Angela Rodríguez, de qui no dirà a quin grup
representa per fer un prec totalment objectiu, però si que dirà que es va
abstenir al Pacto de Estado que es va aprovar el 28 de setembre en
termes de violència de gènere, va fer un twit que deia: “ ¿Quién trae el
dinero a casa? Eres mia. Hacer lo que yo te diga. Te pago lo que me da
la la gana. Cambiad esposa por Cataluña y lo teneis “

-

Que fer ús de la violència de gènere, de la violència masclista, per
manipular els sentiments, és injust, vil i mesquí. Que ve a dir que no
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l'importa en absolut el patiment de les dones víctimes d'aquesta
violència. Que el seu prec, és sincer, responsable i no partidista. Que
intenta d'alguna manera fer una crida a rebutjar fer aquest tipus
d'accions a les xarxes, de donar-los d'alguna manera suport sigui del
partit que sigui. Que no es tracta només de política sinó de respecte a
les persones, en aquest cas, respecte a les dones que han patit i/o que
malauradament pateixen violència masclista.
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 21.20
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari accidental, tots els
assistents. Certifico.

