Sant Adrià de Besòs, 30 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. García 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.
ALCALDIA
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1. Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no
han estat prèviament informats per la respectiva Comissió
Informativa
"Fets
1. Com a assumptes de l'Ordre del dia de la sessió ordinària convocada en
primera convocatòria per al dia 30 d’octubre, a les 19 hores, hi consten
els titulats:
"2. Moció per encarregar als Serveis Municipals i sol.licitar als Serveis
Jurídics del Consell Comarcal del Barcelonès que analitzin la viabilitat jurídica
i econòmica de la reversió de la situació resultant de la venda del terreny
destinat a tanatori al costat de la Ronda Litoral.
3. Moció de SAeC en defensa de la filosofia a l’ensenyament.
4. Moció del PDeCAT, MES, ERC i ICV-EUiA sobre la necessitat de dignificar
l’espai de record a les víctimes dels atemptats terroristes a la plaça de
Guillermo Vidaña.
6. Moció d’ERC, SAeC, MES, PDeCAT i la regidora no adscrita, Josefa López,
per exigir la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i per aturar l’aplicació
del 155."

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 30 d’octubre de
2017, a les 19 hores, els punts esmentats anteriorment."
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4. Moció del PDeCAT, MES, ERC, ICV-EUiA, PSC i Josefa López,
regidora no adscrita sobre la dignificació de l’espai situat a la plaça
de Guillermo Vidaña de record a les víctimes dels atemptats
terroristes
"A la plaça de Guillermo Vidaña, davant de la Biblioteca de Sant Adrià, es
troba plantat l’arbre en memòria i recordança dels terribles atemptats
terroristes de Madrid del dia 11 de març de 2004. Cal recordar que en
aquells atemptats, perpetrats per grups islamistes radicals vinculats a Al
Qaeda, varen morir 191 persones i varen quedar ferides més de 1700
persones.
Malauradament, el passat dia 17 d’agost la ciutat de Barcelona va patir
novament la xacra terrorista del radicalisme islàmic. Un atropellament
massiu deliberat a les Rambles de Barcelona i posteriorment a la localitat de
Cambrils varen provocar 15 morts i més de 100 ferits.
Pocs dies després d’aquest atemptat de les Rambles, al voltant de l’arbre en
record commemoratiu dels atemptats de Madrid, s’hi varen aplegar un grup
d’adrianencs i adrianenques convocats per l’entitat Dones del Futur, per
retre homenatge a aquestes víctimes.
Tampoc podem oblidar que fa pocs dies, el passat 21 de setembre,
recordàvem tristament, els 17 anys de l’assassinat de José Luís Ruiz
Casado, regidor del PP del nostre Ajuntament, a mans del terrorisme d’ETA,
el 21 de setembre de l’any 2000
El desig de la ciutadania d’aplegar-se i exclamar en veu alta: “prou a la
violència” i “mai més al terrorisme”, han provocat que al voltant d’aquest
espai commemoratiu, conflueixin els sentiments i records de tots aquells
que desitgen expressar el seu rebuig a la violència i al terror. Aquest indret
de la Plaça Guillermo Vidaña ha passat a ser un símbol del clam de la
ciutadania contra la barbàrie del terrorisme i contra la por, tingui els origens
que tingui i vingui d’on vingui.
Per això, els grups municipals de PDeCAT, MES, ERC, ICV-EUA, PSC i Josefa
López, regidora no adscrita, proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
ACORD:
1. Que el símbol de l’arbre que recorda les víctimes dels atemptats de
Madrid del dia 11 de març de 2004, sigui reconegut formalment per la
ciutat de Sant Adrià com a símbol en record i memòria de totes les
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víctimes dels atemptats terroristes i com a punt de trobada i
manifestació de la ciutadania per reclamar la voluntat i el desig d’una
societat que vol viure en pau.
2. Que l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs estudiï la millora i la
dignificació de l’espai situat a la plaça de Guillermo Vidaña, on es troba
actualment plantat l’arbre en recordança de totes les víctimes dels
atemptats terroristes.
3. Sol.licitar la participació i si s’escau les propostes de les entitats
adrianenques que varen promoure en el seu dia aquella iniciativa."
Óscar Marjalizo (C’s) diu que volen adherir-se a la moció i que els hagués
agradat que haguessin comptat amb ells,perquè en aquests temes sempre
es posicionen a favor.
Xavier Soley (PDeCAT) diu que lamenta sincerament que s’hagi fet
d’aquesta manera i que no s’hagi fet participar els altres grups, però que la
va presentar a última hora, per tant, demana excuses i espera que no torni
a succeir.
Isabel Marcuello (MES) també s’excusa.
Pren la paraula Consol Aroca, secretària de l’entitat Dones de Futur i diu:
-

Que Dones del Futur, l’any 2004, igual que als anys anteriors celebrava
el dia 21 de març la Festa de la Primavera, en què els nens i les nenes a
la plaça de la Vila, a través d’un dibuix, definien el fet que havia
començat la primavera.

-

Que, a canvi del dibuix, rebien una planta perquè la cuidessin durant
l’any i l’Ajuntament els facilitava uns arbres que plantaven i batejaven.

-

Que quan hi va haver el terrible atemptat a Madrid, tot el país estava
profundament dolgut, que aquí al cap de 10 dies van celebrar la Festa de
la Primavera, van plantar dos arbres, a un li van posar el nom de Madrid
i després el van trametre a Madrid a Pilar Manjón, com a testimoni d’un
dels homenatges que es van organitzar.

-

Que cada any, l’11 de març Dones del Futur, acompanyades per altres
entitats, el consistori van a peu d’arbre per realitzar un homenatge a les
víctimes de l’11 de març, però que per desgràcia últimament, han patit
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diversos atacs, tant d’Europa com d’altres continents, com els perpetrats
a Barcelona i Cambrils.
-

Que el 5 de setembre, en realitzar l’homenatge, van decidir canviar la
primera referència arbre Madrid i reconvertir-lo en un memorial a les
víctimes, després la insensatesa i la crueltat dels atacs terroristes
comesos arreu del món, i que per això els agradaria que s’estudiés la
manera de fer aquesta reconversió en forma de memorial.

S’aprova per unanimitat.
2. Moció del PSC i Josefa López, regidora no adscrita, per encarregar
als Serveis Municipals i sol.licitar als Serveis Jurídics del Consell
Comarcal del Barcelonès que analitzin la viabilitat jurídica i
econòmica de la reversió de la situació resultant de la venda del
terreny destinat a tanatori al costat de la Ronda Litoral
"Antecedents
El 29 d'octubre de 2014, el Ple del Consell Comarcal del Barcelonès va
aprovar subscriure un conveni amb l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per
l'alineació conjunta d'uns terrenys de titularitat pública, ubicats a Sant Adrià
de Besòs i destinats a la construcció d'un tanatori, mitjançant convocatòria
unificada de licitació pública. El Consell Comarcal del Barcelonès era el
propietari majoritari dels terrenys amb un 93% del total i l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs era propietari de prop del 7% restant.
El 29 de desembre de 2014, el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Dictamen
d'aprovació del conveni i de l'expedient de contractació per part del Consell
Comarcal del Barcelonès per licitar la venda dels terrenys,
per a la
construcció d'un tanatori, un equipament del que no està dotat Sant Adrià
de Besòs, que com activitat complementària inclou un forn de baixa
capacitat.
En els plens de 11 de març de 2015 del Consell Comarcal del Barcelonès i
de 27 de febrer de 2015 de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, es va
aprovar per unanimitat l'adjudicació a les empreses: Pompas Fúnebres de
Badalona i Elysius Europa, que després es va constituir com a societat
mercantil amb el nom de Tanatori del Litoral, SL.
En l'expedient de concessió de la llicència ambiental s'han incorporat els
informes preceptius i vinculants de la Direcció General de Qualitat
Ambiental, de la Subdirecció General de Coordinació de la Salut Pública a
Barcelona i Girona, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i
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Salvaments, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i dels Serveis Tècnics
municipals. Tots ells són favorables.
L'informe preceptiu esmentat de la Subdirecció General de Coordinació de la
Salut Pública a Barcelona i Girona de la Secretaria de Salut Pública del
Departament de Salut de la Generalitat inclou l'informe complementari que
va ser sol·licitat per l'Ajuntament davant la preocupació expressada per
veïns de la ciutat per les possibles repercussions que el forn de baixa
capacitat podria tenir en les emissions a l'atmosfera. Aquest informe és
favorable a la concessió de la llicència atès que les esmentades emissions
no representen cap mena de perill per a la salut pública.
Durant la tramitació de l'expedient d'obres majors per a la construcció del
tanatori amb servei d'incineració, s'han succeït diferents informes interns i
externs sobre la compatibilitat urbanística de l'activitat de tanatori. Pel que
fa a aquesta qüestió, el servei jurídic municipal va establir que hi havia dues
interpretacions possibles sobre la compatibilitat urbanística que es podien
argumentar jurídicament de manera raonable. Arran de les al·legacions
presentades per les diferents parts, la Secció Jurídica de Territori va
concloure que l'activitat de tanatori és compatible urbanísticament.
La Ponència Municipal Ambiental, reunida el 6 d'octubre d'enguany, va
realitzar una proposta de resolució favorable a la concessió de la llicència,
un cop analitzats els informes favorables i les prescripcions tècniques i les
condicions establertes per la Generalitat i altres administracions. 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 sol·licitar. La proposta de resolució ha estat notificada a
les parts interessades per a què, dins del tràmit d'audiència, puguin
presentar les al·legacions que considerin oportunes.
El maig de 2016, el Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va aprovar
una moció per unanimitat per tal d'encetar un procés de negociació amb el
Consell Comarcal i la societat Tanatori Litoral, SL, per deixar sense efecte
l'obligatorietat de la construcció d'un forn crematori, davant el rebuig
suscitat per aquesta instal·lació entre els ciutadans.
En conseqüència, des de l'Ajuntament s'han convocat un seguit de reunions
i trobades amb responsables del Consell Comarcal i de l'empresa Tanatori
del Litoral, SL, per explorar la possibilitat de construir el tanatori sense
l'activitat complementària de forn de baixa capacitat, i s'ha consultat a
experts juristes que han conclòs la inviabilitat de deixar de fer el forn que és
previst al contracte de venda.
Atès que aquest Ajuntament ha pres l'acord institucional per a la millora de
la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona, compromís adoptat també
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per la Generalitat de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la
Diputació de Barcelona i els representants locals per reduir els nivells de
partícules en suspensió (PM10) i de diòxid de nitrogen (NO2) i que preveu
tot un seguit de mesures per reduir l'emissió dels efectes contaminants
principalment causat per la circulació de vehicles i que inclou també la
reducció de les emissions generades per les activitats industrials.
Atès que la societat Tanatori Litoral SL, ha expressat la seva voluntat de
desenvolupar les instal·lacions segons li permet el contracte de
compravenda i segons el projecte tècnic presentat.
Atès que segons els informes jurídics, el contracte no pot ser interpretat en
el sentit d’excloure imperativament la construcció del forn.
Atès que la construcció del tanatori amb forn crematori té totes les
garanties tècniques i ambientals que preveu la normativa i els sistemes de
control de les emissions a l'atmosfera que s'inclouen en la tramitació de la
llicència.
Atès que, malgrat l’anterior, la construcció d'un tanatori amb crematori de
baixa capacitat ha suscitat neguit i rebuig de ciutadans de Sant Adrià per la
possible incidència que aquest podria tenir en la qualitat de l'aire, de
manera que s’ha presentat la petició de 8.500 signatures de ciutadans i
ciutadanes per tal que es suspengui definitivament la construcció d’aquesta
instal·lació.
El grup municipal PSC i Josefa López, regidora no adscrita, proposen al Ple
de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Manifestar, explícitament, la voluntat de l'Ajuntament de Sant Adrià i la
disponibilitat per dur a terme les accions que siguin necessàries per tal
d'assolir l'objectiu de revertir la venda del terreny destinat a TanatoriCrematori al costat de la Ronda Litoral, tenint en compte les conclusions
del punt 2 d'aquests acords.
2. Encarregar als Serveis Municipals corresponents i sol·licitar als Serveis
Jurídics del Consell Comarcal del Barcelonès que, mitjançant els informes
escaients, analitzin la viabilitat jurídica i econòmica i, si s’escau, les
formes i conseqüències de la reversió de la situació resultant de la venda
del terreny destinat a tanatori al costat de la Ronda del Litoral, a fi
d’excloure la construcció d’aquesta instal·lació.
3. Incloure a tots els grups municipals, regidora no adscrita i Plataforma
Stop Crematori en les reunions que s'hagin de dur a terme per la

ple de l'ajuntament 30.10.2017

8

negociació amb l'empresa concessionària, Consell Comarcal i altres
possibles àmbits un cop valorats els informes que esdevinguin del punt 2
d'aquests acords.
4. Donar trasllat dels acords al Consell Comarcal del Barcelonès, al Tanatori
del Litoral, SL i Plataforma Stop Crematori."
Pren la paraula una representant de la Plataforma Stop Crematori i
manifesta:
-

Que, davant l’imminent atorgament de les llicències, creuen que aquesta
moció obeeix més a una estratègia de neteja d'imatge, com a reacció a
la contundent oposició de la ciutadania, que a una voluntat real de
materialitzar una possible reversió de la venta dels terrenys.

-

Que al maig de 2016, es va aprovar per majoria una moció amb
l'objectiu d'obrir un procés de negociació entre l'Ajuntament, l'empresa i
el Consell Comarcal, amb la finalitat de deixar sense efecte
l'obligatorietat de la construcció del forn crematori dins la instal·lació del
tanatori. Pel seguiment d'aquest procés es va crear una taula de
seguiment de les negociacions, amb periodicitat mensual, on els partits i
la plataforma Stop Crematori estaven convocats. Després de quasi un
any, només es van realitzar tres reunions, les dues últimes demanades i
forçades per la plataforma Stop Crematori i en cap d'elles s'havia iniciat
cap procés de negociació. Que, per tant, les consultes als experts
juristes que l'Ajuntament manifesta haver fet i les reunions realitzades
amb el Consell Comarcal i amb l'empresa no han estat mai dirigides a
iniciar cap procés de negociació, cosa que va confirmar el mateix gerent
del Consell Comarcal en la darrera reunió de la taula de seguiment.

-

Que fa un mes i escaig, l'Ajuntament ha emès una proposta de resolució
favorable de llicència ambiental del tanatori amb servei de crematori i ha
revertit l'informe urbanístic negatiu a la construcció del crematori,
davant del qual el secretari de l'Ajuntament especificava la necessitat de
modificar el PGM per poder tirar endavant la construcció conforme
l'ordenament vigent, per tant, l’expedient segueix el seu tràmit
administratiu que, evidentment, afavoreix l'empresa i no la demanda
ciutadana.

-

Que, en relació a determinats informes encarregats des de l'Ajuntament
al llarg del procés, els consta que, referent a qüestions mediambientals i
d'impacte en la salut, mai s'han tingut en compte els alts nivells de
contaminació que ja pateix el municipi, ni s'ha realitzat cap estudi
epidemiològic inicial, i que per aquest motiu, són conscients del veritable
interès de l’Ajuntament.
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Que volen manifestar la poca credibilitat institucional que tenen les
mocions que s'aproven en aquest Ajuntament, ja que no hi ha seguiment
ni responsabilitats del compliment dels acords establerts, per tant,
aquesta moció arriba tard i sense validesa.

L’alcalde manifesta:
-

Que és un procés que es va iniciar quan fa uns anys es va aprovar, amb
el vot favorable de tots els partits que hi havia en aquell moment a
l'Ajuntament, la venda dels terrenys, i que a partir de llavors, s'entra en
un acte reglat, no sotmès a criteri polític.

-

Que el regidor Marc Alloza va presentar una moció per veure si era
possible la no-construcció del crematori, però que amb l'actual contracte
no era possible i es van presentar tots aquells informes a les comissions.

-

Que l'expedient va quedar aturat abans de l'estiu per un informe tècnic
contradictori dels tècnics de la mateixa Àrea, per la qual cosa es va
elevar al secretari. Que en el procés d'al·legacions, els Serveis Jurídics de
l'Àrea de Territori van assumir les al·legacions i van rectificar l'informe i
per tant l'expedient ha continuat endavant.

-

Que arribats a aquest punt i tenint en compte que de viva veu l'empresa
ha dit que si es vol desfer tot, l'Ajuntament ha de pagar, han demanat
als Serveis Jurídics que diguin quines conseqüències jurídiques,
tècniques i econòmiques pot tenir aquesta decisió d'un acte que es va fer
i es va fer bé. Que l'única solució és veure si jurídicament es pot revertir.

-

Que per això han de tenir els informes damunt de la taula d'un expedient
que sempre s'ha pogut consultar i del qual s'ha anat informant
puntualment.

Xavier Soley (PDeCAT) manifesta.
-

Que la moció arriba en un moment molt delicat. Que li donaran suport
perquè no es pot fer d'una altra forma si és que aquesta moció és una
forma de recollir el clam veïnal contra el crematori.

-

Que aquesta moció, si té algun efecte, serà el d'intentar paralitzar el que
hauria de ser un acte automàtic com és l'atorgament de la llicència. Que
la decisió no només s'ha de prendre des de la legalitat sinó també
escoltant el clam de la ciutadania contra el crematori.
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-

Que podria estar redactada d'una manera més contundent, però que és
l'única manera que hi ha per dir al Consell Comarcal que estudiï
seriosament revertir la venda i rescindir el contracte que hi ha amb
l'empresa adjudicatària, ja que si no es fa això, automàticament
l'Ajuntament té davant seu l'obligatorietat d'atorgar la llicència i més
amb els informes tècnics que hi ha a sobre de la taula.

-

Que l'informe del Consell Comarcal dirà que el procediment està ben fet i
que la legislació és aquesta.

-

Que ell, que sempre ha defensat l'existència del crematori, reconeix que
hi ha una pressió social i que són sensibles al fet que s'han recollit 9.000
signatures que diuen no al crematori i s'ha de fer el possible per escoltar
a aquesta gent.

-

Que s'ha de ser conscient que si el Consell Comarcal retorna la venda
d'aquest terreny, es pot acabar o bé arribant a un acord amb l'empresa
adjudicatària, negociació per la qual recomana contractar els serveis d'un
advocat, o bé amb el pagament d'una indemnització per la rescissió del
contracte.

-

Que recomana no esperar a veure què diuen els Serveis Jurídics del
Consell Comarcal, ja que és un tema de negociació política.

-

Que després de la resolució que surti, la bateria de
administratius i judicials que interposarà l'empresa serà gran.

-

Que ell aniria negociant amb l'empresa i amb el Consell Comarcal, que és
l’administració que ha de resoldre aquest contracte.

recursos

Jesús A. García (PP) diu:
-

Que el alcalde fue quien llevó la venta del terreno al Consell Comarcal y
que él votó en contra cuando se trajo inicialmente, ya que no se dio
ninguna información a los grupos políticos. Que les recuerda que por
aquel entonces PSC, junto con ICV-EUiA, tenían mayoría absoluta y que
ahora que han cambiado las tornas y hay otra distribución de los grupos
políticos, que ahora han aparecido las dudas medioambientales en la
construcción, porque parece ser que en algún sitio, y con letra pequeña,
ponía la palabra crematorio. Que eso, junto con otras cuestiones entre
las empresas adjudicatarias, hizo que el equipo de gobierno empezara a
plantearse si tenían que echar el freno. Que si ahora llevan el tema al
Consell Comarcal, o bien fueron diligentes entonces o bien lo son ahora.
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-

Que no es necesario traer esta moción a pleno, ya que se puede pedir el
informe directamente al Consell Comarcal sin dar a los concejales
explicaciones, tal como ha hecho el alcalde en otras ocasiones, como
cuando adjudicaron a una entidad todo lo del bon veïnatge a la Mina y no
les preguntó a quién consideraban que se tenía que adjudicar. Que, por
lo tanto, el alcalde puede perfectamente prescindir de ellos, salvo que lo
que quiera es contar con su necedad para aprobar esta cuestión
escudándose así en que si se tuerce esta estrategia pueda decir que lo
ha intentado pero no ha podido. Que puede que la empresa haga un
corte de mangas a la propuesta o que el Consell Comarcal, con la
situación de liquidación que tiene actualmente, diga que venderán una
una parcela y poder hacer una liquidación ordenada del Consell
Comarcal. Que no se sabe que va a hacer el Consell Comarcal, además
de los equilibrios políticos que existen y el lucro cesante que está ahí y
del cual no se dice nada.

-

Que el equipo de gobierno tiene el vicio de socializar los problemas,
repartiendo la porquería. Que cuando tienen un pastel de chocolate se lo
van repartiendo entre ellos, pero cuando tienen un pastelón lo traen aquí
y lo reparten entre todos los grupos, por lo tanto, que no cuenten con
ellos para el reparto.

Rubèn Arenas (ERC) manifesta:
-

Que creuen en la necessitat que hi hagi un acord real d'aquest Ple per
revertir la venda d'aquests terrenys. Que quan van estar negociant la
moció volien que s’explicités la voluntat de l'Ajuntament de forma
inequívoca que generi confiança i que s'assegurés que no es donarien les
llicències, per això, proposen que hi hagi un punt que digui d'aturar
qualsevol acció que suposi anar contra la manifestació explícita d'aquesta
moció i d'aquest Ajuntament, almenys fins que s'exhaureixi el termini
legal.

-

Que si el problema és que tenen por d'incórrer en delicte o prevaricació
pel fet de no complir amb un acte reglat, com a mínim, es podria
introduir aquest afegitó: "almenys fins que s'exaudeixi el termini legal",
perquè sinó seria molt cínic, o directament s'estaria enganyant la gent,
aprovar aquesta moció i donar les llicències d'aquí a quinze dies.

-

Que estan d'acord pràcticament amb la totalitat del manifest que s'ha
llegit i que vol aprofundir en alguns dels punts.

-

Que voldrien saber si hi ha hagut alguna mena d'acord o contacte amb el
Consell Comarcal que assegurés que hi ha alguna oportunitat real
d'aturar la construcció i, per tant, de revertir la venda.
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-

Que hi ha una base per fer-ho d’acord amb l'informe tècnic del qual s'ha
parlat abans. Que aquella aturada que es va produir d'acord amb un
informe tècnic i que és pretext suficient perquè aquest Ajuntament s’hi
pugui acollir i pugui anar davant de la justícia i defensar el que defensa
la majoria de la ciutadania.

-

Que demana que pensin profundament això que li han dit que en aquest
Ajuntament s'aproven mocions que després ni se segueixen, ni es
compleixen i que, per això, la ciutadania necessita garanties més
importants de les que es donen amb aquesta moció per poder confiar en
tots ells perquè en definitiva això els afecta a tots els que estan aquí
asseguts.

-

Que no diran el seu vot fins a saber si s’inclou aquest punt i que esperen
que siguin prou hàbils i àgils d'entendre que aquest moment necessita
consensos.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que troben aquesta moció estranya i que sembla que l’equip de govern
els vulgui prendre el pèl.

-

Que l’exposició del relat és un "copiar i enganxar" d’aquests 2 anys de
treball a la comissió.

-

Que és un relat que no preveu o que preveu només una mínima part
reconèixer la feina feta per la Plataforma ciutadana Stop Crematori,
perquè si algú ho ha treballat han estat ells, els ciutadans que s’han
organitzat per dir: "PROU, no volem més contaminació a Sant Adrià".
"PROU no volem un crematori a la ciutat". "PROU al procés opac de la
informació". "PROU a la nul·la transparència". "PROU de política de
despatx". "PROU a l’incompliment de les mocions que s’aproven en
aquest ple i que no es duen a terme".

-

Que si algú s’organitza sense mitjans ni econòmics ni d’infraestructures, i
si algú ha estat capaç de moure els veïns i veïnes d’aquesta ciutat, amb
la recollida de prop de 10.000 signatures, han estat ells, els de Stop
Crematori.

-

Que, per tant, aquest també és un dels factors a tenir en compte, quan
negociïn amb el Consell Comarcal, per dir-los la força ciutadana que
tenen darrera les signatures de la plataforma ciutadana, així com la força
d’algunes forces polítiques entre les quals s’hi compta el seu grup.
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-

Que els sorprèn que l’equip de govern no hagi pogut arribar a cap acord
de mínims amb el Consell Comarcal per veure i sospesar la situació.

-

Que l’equip de govern té una forta pressió ciutadana i que hi hauria
d’haver hagut algun intent de negociació, però que ni tan sols ha fet allò
que els van demanar a la Comissió de Seguiment: parlar amb Consell
Comarcal, parlar amb la empresa per allò que ja saben, el tanteig.

-

Que els estudis que demanen ja s’havien demanat en aquesta sala de
plens, així com van demanar a la Comissió analitzar la viabilitat jurídica i
econòmica i les conseqüències de la reversió dels terreny.

-

Que ara els demanen suport a aquesta moció sobre allò que ja tenien
encarregat, per això els sembla que és una presa de pèl.

-

Que quan veu aquestes mocions pensa que no sap on és l’equip de
govern quan se’ls fan aquestes demandes, potser en plens o en
comissions paral·leles.

-

Que, pel que fa a la llicència ambiental, en qualsevol moment es pot
atorgar, malgrat aquesta moció i, a banda de la seva discussió, l’equip de
govern continua sense cap compromís de paralitzar res, sense formular
preguntes al Consell Comarcal sense cap mena d’intenció.

-

Que tenen la sensació que intenten fer perdre temps.

-

Que tornen a preguntar perquè no s’admet el punt numero 4 de la
proposta que van fer: "Aturar qualsevol acció que suposi anar contra la
manifestació explícita de aquesta moció i d’aquest Ajuntament." Que
volen un compromís en ferm d’aquest equip de govern, un compromís
seriós de veritat, no amb els grups polítics, sinó amb els veïns i veïnes
de la ciutat, perquè els deuen que incloguin aquest punt. Que els hagués
agradat que s’incorporés quan els van fer la proposta, ja que així
haguessin vist de debò les bones intencions de l’equip de govern.

-

Que els dona la sensació que no hi ha prou contundència en l’objectiu de
la moció, que volen aquest mandat del ple per tal que el Consell
comarcal executi, i que no creen en aquesta moció ni en les seves
intencions.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que a vegades costa reconèixer els errors i que ells es van equivocar
quan van votar favorablement al tanatori. Que evidentment qui té ara la

ple de l'ajuntament 30.10.2017

14

possibilitat de tirar enrere l’acord és l’Ajuntament i, sobretot, el Consell
Comarcal.
-

Que a la moció es podria incloure, com a mesura de pressió, una data
màxima per conèixer la decisió del Consell Comarcal i si no es
pronunciés, la garantia que la llicència mediambiental no es donarà.

-

Que no es pot anar en contra de 9.000 ciutadans, per tant, si al final es
fa el tanatori, s’hauria de parlar amb els veïns per veure com es fa. Que
si s’han de retornar els diners, s’ha de veure com es pot fer, ja que si
s’ha de pagar de cop està clar que la viabilitat del proper pressupost i
següents, estaran compromesos.

Maria Tello (SAeC) diu:
-

Que la preocupació que el forn crematori es construeixi i esdevingui un
nou emissor de contaminants és màxima, especialment quan parlen de
metalls pesants, dioxines i furans en un entorn severament castigat per
la contaminació ambiental d’autopistes , rondes, cicles combinats i més
de 360.000 TN (2016)1 d’escombraries incinerades, nombre de tones
que ha augmentat un 27% des de 2012, sense que aquest Ajuntament
emetés cap queixa ni reprovació a l’AMB coresponsable de TERSA.

-

Que també és molt preocupant que el planejament urbanístic no permeti
la instal·lació en aquella parcel·la d’un equipament privat i que aquest fet
no es desvelés fins al maig de 2017, perquè implica que aquest procés
no es va fer seguint la llei, sinó mitjançant una interpretació teleològica o
finalista, que segons el criteri del secretari no ofereix tanta seguretat
jurídica i recomana que s’arregli amb una modificació del PGM.

-

Que és per això que l’Assemblea de SAeC va acollir amb escepticisme
l’anunci de la moció i més escepticisme quan en va veure el redactat.

-

Que no han percebut grans esforços de l’alcalde per buscar un acord a
tres bandes per resoldre la situació. Que fa un any i mig ja es va fer
palesa la voluntat del Ple de buscar una solució negociada al problema i
que en un any i mig ni tan sols s’ha fet el que posa al punt 2 que sembla
el pas previ lògic a qualsevol negociació. Que llavors van fer confiança en
l’alcalde perquè liderés el procés de negociació amb l’objectiu d’arribar a
un acord.

-

Que, en canvi, altres accions sembla que vagin encaminades no només a
no desfer la compra com diu la moció, que diu que és i ha estat la
voluntat de l’equip de govern, sinó just al contrari.
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-

Que a finals de maig – juny d’aquest any van saber que la construcció
d’un forn crematori amb tanatori privat és il·legal segons el planejament.
Que aquest fet havia estat ocultat als regidors i a la comissió del tanatori
deliberadament, ja que al juliol hi ha un informe fet d’amagat i pagat per
l’Ajuntament que contradiu l’opinió del responsable jurídic de llicències
de la casa abans que aquest fes públic el seu informe. Que, a més,
mentre els ciutadans de Sant Adrià continuaven en la ignorància, la
presidència del Consell Comarcal va demanar un altre informe a l’AMB
sobre la mateixa qüestió, sense comunicar-ho als membres del Consell ni
als regidors, ni a la comissió, ni als ciutadans.

-

Que la Ponència ambiental municipal molts municipis la tenen deleegada
a un organisme superior suposadament amb més mitjans i recursos però
a Sant Adrià no així i les decisions es prenen localment. Que per això no
entenen perquè no es va demanar un informe d’impacte ambiental que
tingués en compte la instal·lació dins del context de greu contaminació.

-

Que el passat juliol l’equip de govern va promocionar primer als mitjans
de comunicació i després al Ple la moció per sol·licitar informació de la
planta de valorització energètica a l'AMB i un estudi exhaustiu sobre la
contaminació de dioxines i furans a Sant Adrià de Besòs a la Direcció
General de Qualitat Ambiental, en què es demanaven estudis sobre
emissions de dioxines, prevalença de casos de càncer. Que es sumava a
les de control ambiental de l’aire, i d’altres es venen demanant estudis
globals. Que aquesta moció inusitadament publicitada per l’equip de
govern responia a un article publicat a La Vanguardia, on es deia que la
conjunció d’agents contaminants que envolta a Sant Adrià provoca una
“tempesta perfecta” que té greus conseqüències en la salut. Que tot i
que ja li havien dit i demanat en ple, comissió, consell de medi ambient i
mocions semblava finalment que al juliol el govern podia haver canviat
de parer i començar a prendre consciència, però que dissortadament a la
primera de canvi consideren que s’hagués pogut incloure un estudi global
vinculat a la concessió, però que no s’ha considerat oportú i no entenen
per què.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que creuen que es tracta d’un plantejament de màxims i que, tenint en
compte que aquí s’està parlant d’entre d’altres coses dels costos que
tindrà per a l’Ajuntament una possible reversió d’aquesta venda,
possiblement de molts diners, amb la qual cosa els resultats que donaran
aquests informes bàsicament ja es poden imaginar per on van.

-

Que no entenen perquè no s’ha previst l’opció que es va parlar a la
Comissió Informativa de demanar informes sobre les conseqüències que
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tindria una modificació puntual que exclogués l’activitat de crematori, i
que suposa que és perquè els serveis tècnics ja hi deuen estar
treballant, i per tant, que és una moció que només serveix per guanyar
temps, però no pel que fa a la posada en marxa o no del tanatoricrematori, sinó a l’opinió pública.
-

Que volen invitar tots els grups que es posin a treballar perquè en el
proper ple puguin presentar alguna cosa en relació a la possibilitat
d’excloure en les activitats previstes per a la zona del crematori l’activitat
de crematori.

L’alcalde diu:
-

Que, sobre si les coses es van fer d’amagat, els que eren regidors entre
2014 i 2015 se’ls va explicar de forma clara i transparent la proposta que
hi havia del Consell Comarcal. Que en el ple d’11 de març de 2015 del
Consell Comarcal com en el de l’Ajuntament de 27 de febrer de 2015 es
va votar per unanimitat la venda d’aquells terrenys.

-

Que sempre es diu que es va amagar la paraula crematori, que el Diari
de Sant Adrià el porta un periodista que compagina les ciutats de Sant
Adrià, Santa Coloma i Badalona amb altres feines, a vegades de la
Vanguardia, a vegades TV Badalona i que ho va publicar, per tant, vol dir
que no era una cosa tan amagada si un sol periodista, no un equip
d’investigació, ho va trobar.

-

Que ningú va percebre dins dels seus àmbits de ciutadania de cada partit
que allò fos un problema, al contrari, era un servei que no es tenia.

-

Que si això fos una iniciativa purament municipal ja estaria retirada, el
problema és que han fet una venda a un tercer i llavors s’entra en un
procés d’acte reglat i que aquí totes les peticions que s’han fet es van
fer.

-

Que quan van tenir tots els informes, Salut Pública de la Generalitat de
Catalunya va emetre el seu i que Qualitat Ambiental també, que és el
departament de la Generalitat que controla les emissions de la
incineradora i diu quins són els resultats. Que aquell informe que es va
publicar sobre les dioxines va crear molta alarma i que el mateix que va
fer aquell informe va reconèixer que havia agafat poques mostres i que
recomanava que es fes un estudi en profunditat, que és el que han
demanat que faci Qualitat Ambiental de la Generalitat i que a la Comissió
Informativa es va explicar exactament com es controlen les emissions de
les indústries.
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-

Que, per tant, es van fer tots els passos i que tots van ser informats,
que el que passa és que en aquell moment ningú va manifestar que hi
hagués problemes.

-

Que una altra petició que es va fer en aquest ple era si es podia deixar
de fer el crematori, però que va demostrar que era una obligació, perquè
un dels problemes que té això és que el plec de condicions que va fer el
Consell Comarcal està molt ben fet per defensar els interessos de la
població, és a dir, que qui vingués fos una empresa del sector i que
realment es fes i que obligava a fer-ho, per tant, era un plec que
encotillava i que aquest és el problema.

-

Que des d’aquest estiu sí que hi ha un informe, però que hi havia aquest
dubte a nivell tècnic, perquè un acte reglat només es pot parar per
problemes tècnics. Que a Serveis Tècnics un tècnic va fer un informe i un
altre tècnic en va fer un altre de contrari, per això van demanar un
informe al secretari de l’Àrea Metropolitana, que té competències
urbanístiques, però el que compta al final és allò que afirma el tècnic de
la casa i l’equip de govern ja va assumir que això acabaria amb algun
contenciós i que el contenciós ja decidiria, però que de cop i volta els
serveis jurídics van tornar a canviar d’opinió.

-

Que els diners que van cobrar pel 6% els tenen guardats i no els han
gastat, que tota la resta despèn de què es pugui desfer, que l’opció que
veuen ara és instar i demanar al Consell Comarcal si jurídicament és
pertinent o no és pertinent, i si es pot o no es pot

-

Que aquesta petició que fan els regidors està molt bé, però que qui té
responsabilitats personals, jurídiques i penals, si escau, són els regidors i
regidores que tenen les delegacions, i que es molt fàcil dir de fer una
cosa quan la responsabilitat és d’un altre.

-

Que no es pot acordar res que vagi en contra d’un acte reglat, per tant,
no ho poden fer.

-

Que al juliol el govern no canvia d’opinió, són els serveis jurídics qui ho
fan.

Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que ells no els demanen que prevariquin, només demanen que mentre
que hi hagi termini legal per no concedir les llicències que no es
concedeixin, que això pot ser una garantia per a la ciutadania per
creure’s aquesta moció, perquè si no creuen que no hi ha prou garantia
que això vagi endavant, que sembla que estan salvant l’honra, és a dir,
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que ho han intentat tot fins al final, però ara que han arribat fins aquí
volen socialitzar les culpes entre tots i intenten un puntada endavant a
veure si surt bé.
-

Que si estan compromesos amb aquesta moció i tots els regidors de
l’equip de govern estan compromesos creuen que no costaria tant
introduir aquest punt: fins que s’exhaureixi el termini legal, que si no és
així s’abstindran.

L’alcalde li respon que no poden assumir una cosa així. Que si fossin a
l’oposició potser farien una cosa semblant, però que ells són al govern,
tenen una responsabilitat i hi ha coses que no es poden saltar.
Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que quan l’equip de govern va decidir en el seu moment guardar els
diners és perquè veritablement tenia una voluntat, no se’ls han gastat,
no estan posats en pressupostos, perquè estant intentant fer revertir
d’alguna manera.

-

Que quan al matí ha parlat amb Rubèn Arenas sobre aquest punt, ella ha
donat la possibilitat fins que hi hagi un termini legal, però que aquest
termini legal no té una data concreta, que seria fàcil dir és fins al 4 de
febrer, però que això no és així, que ara tenen en un procés
d’al.legacions i no hi ha cap data, que una moció especifiqui aturar
alguna cosa relacionada amb un acte reglat pot comportar problemes.

-

Que sí que hi ha compromís perquè el fet de passar aquesta moció no és
una neteja d’imatge sinó que és intentar buscar l’última alternativa que
tenen.

-

Que hi va haver dos informes contradictoris. Que l’informe del secretari
no és vinculant i que el tècnic que ha de fer el seu informe, un cop ha
analitzat les al·legacions, s’ha desdit.

-

Que el compromís de l’equip de govern és que ho intentaran i és aquest
el compromís que adopten davant la ciutadania i que aquest compromís
ja estava adoptat en el moment que hi ha aquest detall que ningú ha fet
referència i que és el fet que han guardat els diners perquè sempre han
volgut buscar l’última opció.

Xavier Soley (PDeCAT) diu:
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-

Que potser els faria falta una informació més concreta que jurídicament
els digués de quins terminis parlen, ja que creu que sigui un tema de
terminis, perquè si en aquest moment no es dona la llicència si hi ha
aquest acte d’aquest acord de ple que pot justificar el fet que es demani
al Consell Comarcal que insti la reversió d’aquests terrenys això podria
paralitzar l’atorgament d’aquesta llicència a no ser que l’empresa vagi
per la via judicial i contenciosa i que un jutge digui que té tenen
l’obligació de donar la llicència.

-

Que també es podria demanar la modificació del PGM per excloure
expressament el crematori.

Jesús A.García (PP) diu:
-

Que al Ayuntamiento les repercuten 300.000 €, que más o menos, es el
1% del presupuesto, y en cambio al Consell Comarcal le repercuten
millones de euros, por tanto, no se puede tener paralizados millones de
euros que son necesarios para el presupuesto que supone para el Consell
Comarcal habrán sido necesarios para ejecutar su presupuesto y que
supone que los municipios de alrededor se habrán beneficiado de ese
ingreso, es decir, que ese dinero ya está gastado, que duda que el
Consell Comarcal se haya guardado ese dinero, y sin saber además cual
será la cantidad en caso que la empresa no quiera negociar y reclame
daños y prejuicios.

Maria Tello (SAeC) diu:
-

Que l’informe de la URV no es va realitzar amb poques mostres com ha
dit l’alcalde, sinó que el que diu és que anteriorment s’havia realitzat un
informe previ en què hi havia un recull més ampli de mostres i que en
aquest informe que es va publicar es recollien les més significatives, que
això no vol dir que no fossin suficients com per realitzar un informe amb
totes les seguretats.

S’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: deu (10) – PSC (6), ICV-EUiA (2), PDeCAt (1) i Josefa López,
regidora no adscrita, (1)
Abstencions: onze (11)- C’s (3), SAeC (3), MES (1), ERC (2) i PP (2)
3. Moció de SAeC, PSC, MES i Josefa López, regidora no adscrita, en
defensa de la filosofia a l’ensenyament
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"El passat 6 de setembre, en una carta adreçada a les direccions dels
centres d’educació secundària, la secretària del Consell interuniversitari de
Catalunya (CIC), Mercè Jou, informà dels canvis a les Proves d’Accés a la
Universitat (PAU) per al 2018, entre els quals destaca que l’assignatura
d’Història de la Filosofia serà avaluada a la fase específica, deixant de ser
considerada una matèria comuna a totes les modalitats del Batxillerat.
Que la Història de la Filosofia no formi part de les matèries comunes, la
relega i arracona com a una matèria optativa. Aquesta decisió unilateral
implica un altre pas per aplicar la LOMCE -la “Llei Wert”- a Catalunya,
decisió que no ha estat consensuada ni debatuda amb les parts implicades,
però que es pretén cínicament que s’adopti ara “amb la complicitat de tots
els àmbits implicats, l’universitari i el d’educació secundària”, malgrat que
un dels suposats objectius explícits de la Llei 12/2009, d’educació de
Catalunya (LEC) és “Capacitar els alumnes per a comprendre llur entorn i
per a relacionar-s’hi d’una manera activa, crítica, cooperativa i responsable”
(art. 52, 2b). El CIC pretén deixar la Història de la Filosofia fora de les
matèries comunes, tot i les reiterades resolucions del Parlament de
Catalunya que insisteixen en la importància de l'ensenyament de la Història
de la Filosofia per a tot alumnat i malgrat també que les mateixes autoritats
educatives catalanes s'han oposat a la supressió del seu caràcter comú que
estableix la LOMCE.
El CIC argumenta que cal avançar cap a unes proves “més competencials”,
en una prova que ja avalua competències tan crucials com identificar les
idees principals d’un text, redactar un text argumentatiu o definir conceptes
clau de la història del pensament occidental. És que no són “competències”
la competència crítica, l’argumentativa o la reflexiva...? Que no es tracta de
competències crucials per a la vida en societat i per a tota carrera
universitària? Fins i tot si fos així, i el problema amb la Història de la
Filosofia fos el model d’examen, per què no es canvia l’examen i es manté la
Història de la Filosofia a la fase comuna de les PAU? Sembla, contràriament,
que l’objectiu del Departament d’Empresa i Coneixement és preparar a un
futur alumnat universitari coix de reflexió i crítica en una societat en què
aquestes competències calen més que mai.
Segons la UNESCO, l’ensenyament de la filosofia “estimula l’obertura
mental, la responsabilitat civil, l’enteniment i la tolerància entre les persones
i els grups” i “en induir la independència de criteri, la reflexió i la resistència
a les diverses formes de propaganda, prepara totes les persones a assumir
les seves responsabilitats davant les grans qüestions del món contemporani,
especialment en el plànol ètic”. És evident, per tant, que la filosofia cal –i
molt- a la nostra societat; i que, o bé la política educativa no està encertant
amb les mesures, o bé clarament no persegueix aquestes mateixes
finalitats.
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Per tot això, els grups municipals de SAeC, PSC, MES i Josefa López,
regidora no adscrita, proposen al Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs l’adopció dels següents:
ACORDS:
1. Sol·licitar la retirada d’aquesta modificació de les PAU i considerar que
qualsevol modificació del sistema educatiu ha de comptar amb canals
participatius que garanteixin el debat i possibilitin el consens entre les
parts.
2. Considerar fonamental fomentar l’esperit crític i la capacitat de reflexió, i
manifestar el suport d’aquest consistori als i a les docents i l’alumnat de
filosofia proclamant -seguint la Declaració de París de 1995, emparada
per la UNESCO- que: “L'ensenyament de la filosofia ha de mantenir-se o
ampliar-se on ja existeix, implantar-se on encara no existeix i ser
nomenat explícitament amb la paraula «filosofia»; (...) ser impartida per
professors qualificats i instruïts específicament a aquest efecte i no estar
supeditada a consideració econòmica, tècnica, religiosa, política o
ideològica alguna”.
3. Crear una comissió plural, participada per tots els grups municipals i la
regidora no adscrita, membres de la societat civil i de la comunitat
educativa, amb l’objectiu d’organitzar activitats de reconeixement i
difusió de la importància històrica i social de la Filosofia al municipi i de
suport als docents d’aquesta matèria en commemoració del Dia
Internacional de la Filosofia, previst per al dijous 16 de novembre.
4. Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya i a tots els grups
parlamentaris, al Departament d’Ensenyament i als centres educatius del
municipi."
Defensa la moció Alejandro Benito (SAeC) i manifesta:
-

Que al llarg del segles XIX, XX o XXI filòsofs i pedagogs repeteixen un
principi que és que l’educació és la base de la democràcia, que qualsevol
estat que vulgui ser democràtic necessita una educació destinada a
formar ciutadans lliures i crítics que puguin analitzar la informació que
els arribar de forma crítica i decidir per ells mateixos.

-

Que l’assignatura de filosofia no només permet els joves conèixer la
forma de pensar d’algunes de les ments que han definit el mode en què
vivim, per bé o per malament, sinó també implica uns principis tan
bàsics com el pensament racional, la lògica, l’ètica o el pensament crític,
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totalment necessaris per a una societat democràtica, i que això ho diu la
UNESCO.
-

Que el Consell Interuniversitari de Catalunya ha decidit treure la filosofia
com a assignatura troncal, comuna a totes les matèries de batxillerat, de
tots els títols, i deixar-ho com un sistema d’especialitat, i que consideren
que és un error, ja que totes les ciències necessiten moltes vegades de
la filosofia amb diversos àmbits, totes les ciències tenen un codi
deontològic que els permet treballar amb ètica i una visió filosòfica a la
seva ciència, que creuen que aquesta és una idea basada en criteris
cientifistes erronis i innecessaris i inadequats per a la societat en què
viuen.

-

Que molts dels presents són aquí perquè en algun moment de la seva
vida els va arribar un llibre, una idea, un article d’un filòsof Rousseau,
Marx, Engels, John Look, per això han de recordar què diran de la
filosofia les persones que són avui aquí assegudes i que pensin amb les
persones que estaran aquí assegudes d’aquí a trenta anys.

Jesús A. García (PP) dice:
-

Que la educación y la leyes educativas deberían ser consensuadas entre
todos, tanto grupos políticos como los que representan el parlamento y
que estas leyes educativas se tendrían que mantener en el tiempo igual
Que para conseguir ese consenso al final todos han de renunciar a parte
de sus postulados, no solo una parte es la que debe de ser la que ceda
sino también la contraria porque sino van a estar indefinidamente
revocando leyes educativas en función del gobierno de turno.

Rubèn Arenas (ERC) diu que com deia Descartes viure sense filosofar és
pròpiament tenir els ulls tancats, sense procurar obrir-los mai.
Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que no estan en contra de la filosofia, però que aquesta proposta no
soluciona res.

-

Que el problema de l’educació és molt més profund. Que estan d’acord
en què l’educació ha de formar persones amb capacitat crítica i criteri
propi i s’ha de fomentar l’estudi de la filosofia, la lectura, la lògica i la
matemàtica, i sobretot superar el concepte d’ensenyança memorística.
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-

Que si no ho fan, les assignatures no serveixen per a res. Que per a
molts alumnes la filosofia només serveix per memoritzar-la per a
l’examen i oblidar-la en uns dies, i que això no és ensenyar filosofia.

-

Que C’s fa temps que reclama la necessitat d’un pacte per a l’educació
en què s’arraconin els partidismes i les ideologies i es comenci a treballar
seriosament a dotar els seus nens i joves d’una formació integral que no
descuidi el pensament, les arts ni les ciències i que trenqui amb els vicis i
metodologies de l’educació actual, que tota la resta són pegats sobre
pegats.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – SAeC (3), PSC (6), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
5. Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització
i prevenció de la violència masclista
"Sant Adrià fa anys que treballa des del consens institucional en les
estratègies, sensibilitat, prevenció per l’eliminació de la violència masclista.
El rebuig contra aquesta xacra social està de manifest dia a dia de la ma de
la ciutadania, a Santa Adrià. Treballem plegats amb el Consell de Dones, el
Centre d’Informació i Orientació de les Dones, de la Taula de la Violència de
Gènere i des de tots els àmbits com l’esport, la cultura, l’educació amb
l’objectiu d’aconseguir un canvi de conducta de qui l’exerceix per avançar en
una nova cultura de relacions entre homes i dones.
La llarga lluita contra la violència masclista ens ha permès dotar-nos de lleis,
recursos (encara que insuficients) i instruments, millores en l’atenció
abordatge professional des de la institució. El nostre reconeixement als
professionals del CIOD i a la Taula Local contra la Violència Masclista, tot i
així volem anar mes enllà.
El Ple municipal volem reiterar un cop més:
1. El nostre rebuig absolut a qualsevol tipus de violència.
2. El nostre compromís en ferm en l’eradicació de qualsevol tipus de
violència contra les dones.
3. Manifestem el suport a totes les dones que quotidianament pateixen les
múltiples cares de la violència.
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4. Fem una crida a la societat perquè s’impliquin fermament en la lluita
contra la violència.
5. Aquest any 2017, 43 dones han estat assassinades a l’Estat espanyol a
mans de les seves parelles, de les quals 9 s’han produït a Catalunya
Com a mesura per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de
la violència masclista,
EXPRESSEM
El nostre compromís a l’inici de cada sessió plenària, i abans d’iniciar l’ordre
del dia, cada vegada que hi hagi una dona assassinada per violència
masclista, posar en coneixement de la sala el nou cas ocorregut, explicitar
la ciutat on s’han produït els fets, donar les dades de les víctimes mortals de
l’any facilitades pel Departament d’Interior de la Generalitat, de l’Institut
Català de les Dones i del Ministeri d’Igualtat, així com un record a totes les
dones i llurs fills morts per violència masclista.
En nom del Ple Municipal, lamentar i condemnar aquests crims i expressar el
condol a les seves famílies i amics.
Així com reiterar el nostre compromís de tot el Ple municipal en l’eradicació
de qualsevol forma de violència envers les dones.
Publicitar aquest acords en el Butlletí Municipal Viure, a la pagina web del
l’Ajuntament de Sant Adrià u al CIOD.
Traslladar aquest acords al CIOD, a la Taula contra la Violència de Gènere, a
les associacions de veïns i veïnes del municipi, al Parlament de Catalunya i
al Congrés del Diputats."
6. Moció d’ERC, SAeC, MES, PDeCAT i la regidora no adscrita, Josefa
López, per exigir la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i per
aturar l’aplicació del 155
"El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els
presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que
l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va
tornar a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del
segle XXI. Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees
diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors
democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.

ple de l'ajuntament 30.10.2017

25

Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle
XXI després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius
socials, fins i tot de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els
tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica
d’escollir. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat
d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies
als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la
llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan
algú tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans
europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també
d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de
l'Estat per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és
desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la
nostra cohesió social.
Per tots aquests motius, els grups municipals d’ERC, SAeC, MES, PDeCAT i
la regidora no adscrita, Josefa López, proposen al Ple de l’Ajuntament que
adopti els següents
ACORDS:
1. Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
2. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució
de la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
3. Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com
la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
4. Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
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5. Instar al govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la
suspensió de l’autogovern de Catalunya que ja estan duent a terme i que
volen reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució.
6. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu
a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets
Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció."
La moció es votarà per punts.
Defensa la moció Rubèn Arenas (ERC) i manifesta:
-

Que el passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar
els presidents d’Òmnium Cultura, Jordi Cuixart, i de l’Assemblea
Catalana, Jordi Sánchez.

-

Que de nou es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no
sap resoldre amb diàleg ni amb negociació, i que utilitzant tots els
mecanismes de què disposa va tornar a creuar la línia vermella en
qualsevol democràcia a Europa del segle XXI: empresonar persones per
manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble.

-

Que és un fet que posa en greu risc els valors democràtics que creien
que eren la base de la Constitució de 1978.

-

Que les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones
del segle XXI, després de lluites incansables de persones anònimes, de
col·lectius socials i, fins i tot, de guerres, que avui, per sort estan
protegides en tots els tractats internacionals.

-

Que no hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara
que les empresoni, que persegueixi les urnes, el vot, la decisió
democràtica d’escollir, que persegueixi la llibertat d’expressió, que
censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies dels periodistes
i que coaccioni la llibertat d’informació, que privi de la llibertat de reunió i
de manifestació.

-

Que quan la democràcia és vulnerada en un país tot el món ho pateix,
quan algú tolera que vulnerin els drets dels catalans hi perden tots els
ciutadans europeus, quan algú és còmplice d’aquesta vulneració, és
còmplice, també, d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.
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-

Que empresonar representants de la societat civil forma part de
l’estratègia de l’Estat per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític,
que els volen dividir com a poble i trencar la cohesió social.

-

Que ell el 20 de setembre, com centenars de catalans, va ser davant la
conselleria d’Economia i que va veure gent molt indignada i amb idees
molt transversals, molts diferents, molt plurals, fent crides i proclames
amb una actitud pacífica i cívica, que algunes sí que eren
independentistes, però d’altres interpel.laven a la democràcia, ja que la
gent no es podia creure que l’Estat acabés de detenir 14 alts càrrecs de
la Generalitat, amb ordres d’una fiscalia que no era competent per fer-ho
i a qui la jutgessa més tard va haver d’aturar. Que va veure passadissos
fets pels que són a la presó perquè els Mossos i la Guàrdia Civil sortissin
de l’edifici. Que els Jordis van pujar a un cotxe de la Guàrdia Civil per dir
als manifestants que marxessin a casa i la gents els va xiular, no els va
fer cas, però ells no van parar fins que van aconseguir-ho.

-

Que mentre uns donaven suport als que volen laminar l’autogovern,
d’altres el defensaven, això sí garantint que fos en un ambient pacífic i
cívic.

-

Que es pregunta: què hauria passat si ells no hagueren estat allà, quina
societat tenen que té empresonades dues persones que han organitzat
les manifestacions més multitudinàries de la història recent d’Europa
sense haver trencat ni una sola paperera, mentre que els cafres feixistes
de València o ahir campen tranquil·lament pels carrers; què li ha passat
a la justícia espanyola perquè Rato estigui prenent el sol i els Jordis a la
presó, per què formar part del cas Gurtel ja és primera causa de mort
entre els seus participants i que cap és a la presó tot i que el jutge ha
dit que el PP és una banda criminal que ha utilitzat les institucions per
manllevar els diners dels contribuents mentre dues persones innocents
porten quinze dies a la presó pel delicte de ser independentistes i tenir
idees que a l’Estat espanyol són perseguides.

-

Que Espanya és la vergonya d’Europa i està dinamitant la separació de
poders, i per tant, la democràcia.

-

Que, avui, qui voti contra aquesta moció, vota contra la democràcia, vota
contra els drets humans i apuntala la persecució d’idees i la destrucció
de l’autogovern de Catalunya, per això, expressen la seva més enèrgica
repulsa i rebuig a l’aplicació de l’article 155 i, per tant, demanen al Ple
que reconeguin el que divendres es va declarar que és la República
Catalana.

Andreu Marín (PP) manifesta:
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-

Que se congratula por la gran manifestación cívica de la Sociedad Civil
Catalana con más de 1.300.000 personas por las calles del centro
Barcelona.

-

Que en esta moción, se han mezclado dos asuntos que no tienen ni el
mismo fundamento ni la misma relación y que ya adelanta que votarán
en contra.

-

Que en cuanto a los Jordis, ellos respetan y acatan las decisiones del
poder judicial, pero que desde un punto de vista penalista a los Jordis,
no se les ha detenido por ser independentistas o por sus ideas, se les
detiene en el marco de una instrucción judicial por los hechos que
sucedieron el 20 de septiembre en la consejería de Economía de la
Generalidad.

En aquests moments, el públic interromp la intervenció d’Andreu Marín.
Andreu Marín dice que si a alguien no le interesa su intervención puede salir
de la sala y volver cuando acabe.
L’alcalde diu que les persones del públic han de venir a escoltar els vuit
grups municipals, que els 21 regidors tenen la representació de la
ciutadania que uns agraden i altres no, que potser no es comparteixen les
opinions, però que no es pot interrompre els regidors.
Andreu Marín (PP) continua la seva intervenció:
-

Que los hechos que a priori se enjuician son haberse subido a un
vehículo policial (que previamente había sido destrozado y robándose las
armas de su interior), alentando a una movilización permanente, activa y
presuntamente ilegal, impidiendo a los Guardias Civiles que realizasen la
labor que les habían encomendado por orden judicial e imposibilitando su
salida de dicha Consejería durante más de 12 horas.

-

Que la prisión provisional es una de las medidas cautelares que prevé la
Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando la autoridad judicial entiende que
hay riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de comisión de nuevos
delitos (como parece suceder en este supuesto).

-

Que si esos hechos tumultuarios tienen cabida o no dentro de un delito
de sedición tipificado en el Código Penal, será algo que tendrán que
dilucidar los tribunales y no los partidos políticos.

-

Que en referencia al 155, desde un punto de vista de Derecho
comparado, toma como base otras constituciones de la Europa
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continental, siendo un fiel reflejo del artículo 37 de la Constitución
Alemana (la Ley Fundamental de Bonn).
-

Que este precepto permite al Estado garantizar la restitución de la ley y
hacerla cumplir de nuevo en una de sus regiones cuando ésta ha sido
vulnerada.

-

Que el artículo 155 CE se ha desplegado cumpliendo los requisitos que
exige este precepto, como el requerimiento previo al presidente de la
Comunidad Autónoma, en este caso en dos ocasiones, así como la
tramitación prevista en el Reglamento del Senado.

-

Que, a modo de ejemplo, el Reino Unido, un país del que nadie puede
dudar de su tradición y ejemplaridad democrática, aplicó medidas aún
más graves en varias ocasiones en Irlanda del Norte, suspendiendo su
autonomía durante cinco años entre 2002 y 2007.

-

Que a diferencia del Reino Unido (que no tiene Constitución y que
recurría a un procedimiento puro de suspensión llamado Direct Rule),
aquí se ha aplicado el 155 que ya viene integrado explícitamente en la
Constitución, lo que otorga una mayor seguridad jurídica y legitimidad.

-

Que mientras el Reino Unido suspendía automáticamente
en el Ulster, el 155, más flexible, se basa en garantizar el
de la legalidad en un parte del territorio de manera
Cataluña sigue gozando a día de hoy de su Parlament,
autonómica y de sus competencias.

-

Que el Parlamento catalán se disuelve para convocar elecciones
autonómicas en 54 días, tal y como prevé la Ley orgánica de régimen
electoral general (la LOREG). Se restituye la legalidad para dar la palabra
a los catalanes, para que acudan a las urnas a elegir a sus nuevos
representantes en la Cámara autonómica.

-

Que, per tant, els emplaça a veure’s a les urnes de veritat, les que
compten amb un cens legal, les que no permeten votar dos o tres cops,
perquè el 21-D, amb totes les garanties, tots i totes votaran.

la autonomía
cumplimiento
gradual. Que
de su policía

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:
-

Que si fos pel títol, donarien suport a la moció, però després hi ha coses
que els agradaria rectificar.
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-

Que estan d’acord a demanar l’alliberament de Jordi Sánchez i Jordi
Cuixart, que creuen que és una mesura exagerada per aquestes dues
persones que han encapçalat moltes manifestacions totes pacífiques.

-

Que no creu que votar en contra d’aquesta moció sigui estar en contra
de la democràcia com ha dit Rubèn Arenas. Que la democràcia és això
que hi hagi diverses posicions, sensibilitats, etc, uns a favor i d’altres en
contra.

-

Que aquestes últimes setmanes hi ha una reducció de la utilització de les
paraules, dels seus continguts polítics i en pocs minuts o en pocs
caràcters no es pot explicar l’opinió personal.

-

Que els agradaria que es retirés del punt segon la frase que diu: "... i
s’empresona de forma il.legal...", perquè és un afirmació molt
contundent per dir que no són en un estat de dret, que potser no els
agradarà una cosa o una altra, volen crear una nova legalitat a
Catalunya, etc., per això els agradaria que aquesta part es retirés.

-

Que en el punt tercer voldrien un nou redactat: "Denunciar les
interferències que desvirtuen la separació de poders així com la
intervenció política en els mitjans de comunicació." Que parlen de
coacció als mitjans de comunicació, i que la coacció és l’ús de la força
per imposar una institució o una persona, i que ells no han vist, de
moment, entrar ni la Guàrdia Civil a TV3 ni entrar els Mossos d’Esquadra
a TVE, que hi ha interferències polítiques en els mitjans de comunicació
està clar, per tant els agradaria que quedés de la manera següent:
"Denunciar les interferències que desvirtuen la separació de poders així
com la intervenció política en els mitjans de comunicació." Que ells
entenen que hi ha separació de poders, que una altra cosa és que hi ha
influències entre poders.

-

Que el punt quart també els agradaria reformular-lo, perquè entenen
que les institucions europees han dit coses sobre la intervenció policial
de l’1 d’octubre, han demanat que no hi hagi violència, que hi hagi
diàleg, mediació, etc., que és veritat que no han reconegut la república
catalana, però que ja van avisar abans de l’1 d’octubre, perquè no
comparteixen que diguin que els han donat l’esquena, per tant proposen
que el punt digui: "Demanar la intervenció i mediació de la UE en el
conflicte polític que vivim".

-

Que no els agrada que hagin destituït el president de la Generalitat i els
consellers, que sempre han dit que el 155 no era el camí per resoldre
aquest conflicte, però que tampoc estaven a favor de la declaració
unilateral d’independència.
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Que no sap si es va proclamar divendres, que no entraran en aquest
tema, però que els agradaria que a Catalunya es torni a parlar de
política, de qüestions socials, parlar d’una nova reformulació de l’Estat,
d’una modificació de la Constitució, d’un procés constituent, que ells
tenen la seva proposta de república federal, que creuen que pren tot el
seu la seva importància en aquests moments, per tant, ja els agrada que
hi hagi eleccions el 21 de desembre, per veure si així es parla de política
i precisament per les vies democràtiques formular el model d’estat que
entengui i cregui la majoria.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que té la sensació que viuen en una realitat paral·lela, en què es pren
gelat de postres cada dia, al capital no li importa la incertesa, la unió
europea està desitjant que els estats es trenquin, es divideixin perquè
créixer en nombre d’estats membres i els estats occidentals estan
prestos a reconèixer la independència de Catalunya.

-

Que ara els parlen de presos polítics i de manca de separació de poders.
Que ell està d’acord que s’ha de reformar la manera de nomenar els
jutges del Tribunal Constitucional i el Tribunal Superior de Justícia, però
la resta de jutges ha de superar un concurs oposició, només poden estar
associats a les seves organitzacions i no poden militar en cap partit
polític.

-

Que a la jutgessa que ha dictat mesures cautelars contra Jordi Sánchez i
Jordi Cuixart no l’ha posada ningú a dit, és llicenciada per ICADE; té 30
anys d’experiència i està jutjant aquest tema per torn de repartiment,
per tant, és difícil pensar que és el Govern qui l’ha posada aquí o li ha
assignat la causa.

-

Que no es molestarà a rebatre altres afirmacions d’aquesta moció, que
han explicat tantes mentides a propis i estranys, han manipulat tant la
realitat que ja no mereix la pena rebatre res.

L’alcalde diu:
-

Que el grup socialista no farà un debat de tot allò que s’ha dit.

-

Que ja van dir que amb el llenguatge de la moció no hi estaven d’acord i
que també parlarà de qui se salta la democràcia i qui no.

-

Que tot això arrenca els dies 6 i 7 de setembre al Parlament de
Catalunya quan la majoria de diputats es carrega l’Estatut, es carrega
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totes les ordres i es carrega els drets dels diputats de l’oposició que
representen més ciutadans que no els de la majoria.
-

Que si això que va passar aquí passés a França, que un partit que
governés es carregués la Constitució republicana francesa i passés per
damunt dels diputats de l’oposició, llavors tot Europa tremolaria, perquè
s’estarien carregant la democràcia, per tant, això és el que va passar al
Parlament de Catalunya, i és a partir d’aquí que gira la resta.

Xavier Soley (PDeCAT) respon:
-

Que això no arrenca del 6 i 7 de setembre, arrenca de molt abans:
l’Estatut del 2006; la impugnació per part PP i la recollida de signatures,
la sentència del Constitucional, no al pacte fiscal, etc.

-

Que agraeix el to d’Andreu Marín.

-

Que el seu partit agafa el guant que es veuran el 21 de desembre i
votaran, i ells també es faran seves aquestes eleccions, se les han de fer
seves. Que creu que seran la convalidació d’aquest 1 d’octubre i de les
anteriors eleccions.

-

Que accepten els canvis dels punts 2, 3 i 4 i la separació en 2 del cinquè,

Andreu Marín (PP) diu que Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, arran
de les detencions de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, va dir: "El PSOE tiene
muy claro que España cuenta con un estado social de derecho y creemos en
la separación de poderes, no me pronuncio sobre las decisiones judicials qu
me puedan gustar más o menos."
L’alcalde li respon que el partit socialista no és una cosa monolítica, Pedro
Sánchez té tot el dret d’opinar el que vulgui i ells aquí tenen el dret de
veure les coses com creuen i ells creuen que és una mesura
desproporcionada.
Isabel Marcuello (MES) diu que tot això no ve del dia 6 i 7 de setembre, sinó
d’uns set anys enrere, que ha passat en el punt en què es troben no
justifica ni avala l’aplicació del 155 ni la sostracció d’un govern democràtic
escollit, que els pot agradar més o menys, però és un govern que va estar
escollit democràticament per la ciutadania, per tant, creuen que això ha
estat desmesurat, tancar un parlament, posar persones, que ni han estat
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escollides aquí, això s’anomena d’una altra manera, per tant, la seva
agrupació rebutja totes aquestes mesures acordades pel Senat.
L’alcalde la interromp i li diu que no pot intervenir perquè van acordar que
només un grup dels que presenten la moció poden parlar.
Finalment, el acords queden de la manera següent:
ACORDS:
1. Demanar l'alliberament immediat dels presidents de l'Assemblea
Nacional Catalana Jordi Sànchez i d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart.
2. Denunciar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals, i manifestar la persecució
de la protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la
persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per
part d'un estat que jutja les idees.
3. Denunciar les interferències que desvirtuen la separació de poders així
com la intervenció política en els mitjans de comunicació.
4. Demanar la intervenció i mediació de la UE en el conflicte polític que
vivim.
5. Rebutjar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució com a mesura que
liquida l'autogovern a Catalunya.
6. Reconèixer la República Catalana.
7. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu
a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets
Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció."
Se sotmet a votació per punts amb el resultat següent:
Punts 1 i 3
Vots a favor: setze (16) – ERC (2), SAeC (3), MES (1), PDeCAT (1), Josefa
López, regidora no adscrita, (1), PSC (6) i ICV-EUiA (2)
Vots en contra: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
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Punts 2, 4 i 5
Vots a favor: deu (10) - ERC (2), SAeC (3), MES (1), PDeCAT (1), Josefa
López, regidora no adscrita, (1) i ICV-EUiA (2)
Vots en contra: onze (11) – PSC (6), C’s (3) i PP (2)
Punt 6
Vots a favor: vuit (8) - ERC (2), SAeC (3), MES (1), PDeCAT (1), Josefa
López, regidora no adscrita, (1),
Vots en contra: tretze (13) -PSC (6), C’s (3) ICV-EUiA (2) i PP (2)
Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que per evitar això que està passant ara de refer els acords de la moció,
demanaria a ICV-EUiA que es poguessin reunir abans del ple per posar
damunt la taula els canvis que vulguin fer i poder acordar.-la, perquè a
ells els agradaria no haver de fer aquest espectacle, tot i que ho
accepten i entenen la bona voluntat i la bona entesa.

-

Que el que va fer el Parlament el dia 6 i 7 és el mateix que va fer el
Senat el dia que va aplicar el 155.

Gregori Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que a la Junta de Portaveus ell va comentar que el redactat no el
compatien i que Xavier Soley va dir que es faria un repàs, perquè, a
més, el PSC va fer una proposta, per tant, ells han esperat que hi
hagués un nou redactat o una modificació i que li ha arribat una nova
modificació a les 18 hores, per tant, han tingut una hora per treballar la
nova proposta, però que ell ha ho va dir a la Junta de Portaveus.

Xavier Soley (PDeCAT) diu que és cert, però que el detall que han passat
ara no ho havien comentat.
7. Dictamen relatiu a l’adhesió a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques
"Atès que considerem l'existència de l'associacionisme municipal com a
instrument valuós i necessari per a aconseguir els objectius que no pot
assolir la nostra corporació local per si mateixa i tota sola.
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Atès que l'ACM és l'organització més adequada per a aquest fi, per la seva
tasca encaminada a resoldre la problemàtica dels ens locals com el nostre i
per la defensa que fa de la personalitat intrínseca de tots i cadascun dels
municipis, així com de la identitat de les nostres comarques i de la realitat
nacional de Catalunya.
Per aquests motius, la Comissió Informativa d'Alcaldia proposa al Ple de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Adherir-se a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, acceptantne els Estatuts i els drets i obligacions que se'n deriven, així com la
quota corresponent; al mateix temps, facultar el senyor/a president/a
per a representar-nos a les assemblees i ocupar-hi els càrrecs que ens hi
puguin correspondre.
2. Que el senyor secretari expedeixi abans de quinze dies el certificat
d'aquest acord i el trameti a l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques."
Defensa el dictamen l’alcalde.
Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que, tenint en compte que estan liquidant el Consell Comarcal per
solapament amb la Diputació i l’Àrea Metropolitana creuen que tindria
més sentit que demanessin a l’AMB que posés en marxa una central de
compres.

-

Que no s’oposaran a allò que representarà una reducció de costos per a
l’Ajuntament, però que han de treballar per millorar les entitats
supramunicipals que ja existeixen i exigir-los que proporcionin aquest
tipus de serveis.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
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)
ESPAI PÚBLIC, CONVIVÈNCIA I CIVISME

ple de l'ajuntament 30.10.2017

36

8. Dictamen relatiu a l’aprovació inicial del Reglament intern de les
distincions i les recompenses de la Policia Local de Sant Adrià de
Besòs
"Fets
Atès que la Policia Local, com a servei públic i dins el marc legal que defineix
les seves competències d'obligat compliment, articula l'eix fonamental de la
seva organització, gestió i actuació, donant resposta als ciutadans. El treball
policial està dirigit a satisfer les necessitats de la població en matèria de
seguretat, trànsit, control administratiu i d'assistència.
D'acord amb l'article 104 de la Constitució espanyola, la protecció del lliure
exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana és missió
fonamental de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs, així com a la resta de
competències que se l'atribueixen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
Bases de Règim Local; la Llei 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de
Seguretat; així com la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Local de
Catalunya I altres normatives d'aplicació; essent un servei públic molt
proper a la ciutadania que permet una resolució més ràpida i adient dels
conflictes i problemes que es puguin generar en la convivència diària de la
ciutat.
El Cos de la Policia Local és un servei públic que representa a l'Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs amb atenció directa i permanent a la població
adrianenca. La presència uniformada dels seus agents a les vies i espais
públics del municipi i la implicació i responsabilitat dels seus components,
permet aquest Cos ser el més proper als veïns.
Fonaments jurídics
1. D'acord amb l'article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, l'aprovació de les ordenances i els reglaments locals s'ha
d'ajustar al procediment següent
a) Aprovació inicial del ple.
b) Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim
de trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovació definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o
suggeriment, l'acord esdevindrà definitiu.
2. D'acord amb l'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, correspon al ple de la
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corporació aprovar inicialment l'avantprojecte de l'ordenança. L'acord
d'aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s'han de sotmetre a
informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un
dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la
corporació, pel termini màxim de trenta dies per a la formulació de
reclamacions i al·legacions.
3. D'acord amb l'article 64 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, les reclamacions I
al·legacions presentades s'han de trametre a la comissió informativa que
correspongui o que es constitueixi a aquest efecte, la qual n'ha de
proposar l'estimació o desestimació total o parcial i formular la proposta
d'aprovació de l'ordenança.
4. D'acord amb l'article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, l'aprovació definitiva
de les ordenances correspon al ple de la corporació, el qual no pot
delegar aquesta atribució en altre òrgan. En cas que s'hagin presentat
reclamacions o al·legacions durant el tràmit d'informació pública i
d'audiència, s'han de resoldre de forma raonada, en el mateix acord
d'aprovació. Quan no s'hagin presentat cap reclamació o al·legació
l'acord d'aprovació esdevé definitiu. Les ordenances s'aproven per
majoria simple, com a regla general. Només requereix la majoria
absoluta l'aprovació i la modificació de les normes i les ordenances que
formin part dels plans i dels instruments d'ordenació urbanística, les
ordenances fiscals i el reglament orgànic de la corporació. Els ens locals
han de trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de quinze dies, l'acord d'aprovació definitiu de
l'ordenança i la còpia íntegre i fefaent d'aquesta.
5. D'acord amb l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, les ordenances í els
reglaments locals s'han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i
no entren en vigor fins que s'hi hagi publicat completament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la
Llei 7/1905, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Igualment, s'ha de publicar en el butlletí informatiu local, quan n'hi hagi,
ingerir-se , en tot cas, en el tauler d'anuncis de la corporació i anunciar
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí
Oficial de la província en què s'hagi publicat íntegrament el text.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa d'Espai Públic, Convivència i Civisme proposa
al Pla de l'Ajuntament que adopti els següents
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ACORDS:
1. Aprovar inicialment el projecte del Reglament intern de les distincions i
les recompenses de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs.
2. Sotmetre l'acord d'aprovació, juntament amb el projecte de la norma, a
informació pública, per a la formulació de reclamacions i al·legacions,
mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària, en el tauler d'anuncis de la corporació i en la
web municipal pel termini de trenta dies a comptar des de la darrera
publicació. En la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província es transcriurà el text articulat complert de l’esmentat
reglament
3. Establir que en cas de no produir-se al·legacions, el Reglament es
considerarà aprovat definitivament un cop transcorregut l'esmentat
termini.
4. Trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya,
en el termini de quinze dies, l'acord d'aprovació definitiva del reglament i
la còpia íntegre i fefaent d'aquest."
Defensa el dictamen José Luis Martínez (PSC).
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C’s (3), ICV-EUiA (2), PP (2) i PDeCAT
(1)
Abstencions: set (7) – SAeC (3), MES (1), ERC (2) i Josefa López, regidora
no adscrita, (1)
HISENDA I RECURSOS GENERALS
9. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques dels marcs pressupostaris per als
exercicis 2017-2018
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques dels marcs pressupostaris per als
exercicis 2017-2018.
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10. Dictamen relatiu a la modificació de crèdits núm. 28
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 l’adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar la modificació de crèdits núm. 28 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

Denominació
A la societat municipal Pla de Besòs, SA aportació per la
prestació de serveis

44902

SUBTOTAL DESPESES EN MÉS

Import
45.000,00
45.000,00

ESTAT DE DESPESES
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Concepte
pressupostari
106

1621

22700

Projecte

Concepte
Neteja i agençament

TOTAL DESPESES EN MENYS
RESUM PER ARTICLES
ESTAT DE DESPESES EN MÉS
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Article 44 ........................... 45.000,00€
TOTAL DESPESES EN MÉS .................... 45.000,00 €
ESTAT DE DESPESES EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Article. 22 ......................
45.000,00€
TOTAL DESPESES EN MENYS............... 45.000,00 €

Import
45.000,00
45.000,00
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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 i la modificació de crèdits aprovada de 258.000 € en
45.000,00 € més, essent l’import total de l’aportació municipal total per
l’exercici 2017 de 303.000,00 €, quedant modificada la base 25.2 b) de
la següent forma:
“b) Transferència a la societat municipal PLA DE BESÒS, SA, per
import de 303.000,00 €, pel concepte de prestació de serveis, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1521.44902. L’import podrà ser
incrementat mitjançant la corresponent modificació de crèdit en els
supòsits 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, SA
perquè els presti. ”
L’import de l’aportació econòmica que s’incrementa en 45.000,00 € l’haurà
de destinar Pla de Besòs, SA, 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, SA, a l’Ajuntament i que és
l’origen i fonament dels presents acords.
3. Exposar al públic els presents acords durant quinze dies hàbils, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la corporació,
conforme al previst a l’article 177,2 del RDL 2/2004, de 5 de març, que
aprova el TR de la LRHL.
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).
Xavier Soley (PDeCAT) manifesta:
-

Que no qüestionen aquesta transferència que dotarà la partida d’ajudes
a famílies en situació de risc, però que creu que aquest tipus d’ajudes
haurien d’estar en el pressupost de l’Ajuntament.

Jesús A. García (PP) diu:
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Que leerá un artículo sobre porque los americanos votaron a Donald
Trump porque quiere que hagan un ejercicio de extrapolación, puesto
que posiblemente muchas cosas de las que se dicen les puedan resultar
familiares y cambiando el nombre de alguna cosa y ponersela a otra:
La historia de la elección de Donald Trump no se inició en 2016. Se inició
en 1964. El 24 de abril de ese año, el presidente Lyndon Johnson declaró
una “guerra contra la pobreza”. Con este objetivo, se dirigió a una
pequeña localidad llamada Inez, en el Estado de Kentucky, cuyos
ciudadanos eran muy pobres. La mayoría de ellos estaban en el paro, y
muchos de sus hijos estaban desnutridos. Eligió Inez para demostrar que
la verdadera pobreza no era solo un fenómeno del Tercer Mundo, sino
que también existía en EE UU. Johnson fue a Inez para demostrar
(anunciar) que esta tragedia se podía resolver.
Durante las siguientes cinco décadas, el Gobierno federal norteamericano
gastó más de 18 billones de euros en los programas de bienestar social
en sanidad, alimentación y vivienda, tratando de conseguir el sueño de
Johnson.
Es cierto que el Estado de bienestar y la tecnología moderna han hecho
que el desempleo y la pobreza sean materialmente menos dolorosos. Sin
embargo, la guerra contra la pobreza ha fracasado.
¿Por qué? Porque mientras la pobreza es materialmente más soportable,
es más difícil que nunca escapar de ella. Por ejemplo, solo el 29% de los
adultos en Inez forman parte de la fuerza laboral. Hay más gente
recibiendo asistencia social que trabajando. La desnutrición se ha
sustituido por comida basura barata y obesidad.
Cuando el programa de Johnson comenzó, la tasa nacional de pobreza
era del 15%. Hoy, todavía sigue siendo de un 15%. Decenas de millones
de estadounidenses siguen viviendo en la pobreza, sin trabajar y, por
tanto, sin dignidad.
La falta de dignidad empeoró tras la crisis financiera de 2008 y la elección
de Barack Obama. El presidente Obama prometió igualdad de
oportunidades. En cambio, durante su presidencia, el 100% del
crecimiento económico fue a parar a la parte superior del 20% de la
población. Si se pregunta por qué los estadounidenses de clase baja
parecen haberse enfadado mucho más durante los últimos 8 años, esta
es la razón.
Ser tratado con dignidad significa ser considerado digno de respeto.
Sentimos nuestra dignidad cuando nuestra propia vida produce valor para
nosotros y para los demás. La guerra de Johnson fracasó porque no hizo
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nada significativo para que los ciudadanos pobres se sintieran necesitados
y, por lo tanto, recuperaran su dignidad. Este déficit de dignidad es
particularmente agudo entre los hombres de la clase trabajadora, la
mayoría de raza blanca y de zonas rurales. En 2015, por primera vez
entre los estadounidenses de raza blanca, de 45 y 54 años y sin
educación, la tasa de mortalidad comenzó a subir: un aumento del 46%
en la cirrosis del hígado, del 78% en suicidio y del 323% en las
sobredosis de drogas.
¿Qué tiene todo esto que ver con Trump? Todo. Trump ganó a causa de
los hombres de los que estoy hablando. Trump venció a Hillary Clinton
entre los hombres blancos sin título universitario por casi 50 puntos
porcentuales. Logró la mayoría de votos en los condados con los
porcentajes más altos de uso de drogas.
Nadie sabe si Trump tendrá éxito o no como presidente. Muchos analistas
lo dudan porque creen que sus ideas no son sólidas. Es un populista en
inmigración y comercio, con políticas que históricamente han
empobrecido a los países, perjudicando a los más pobres. En el gasto del
Gobierno, es intervencionista sin ningún deseo de reducir la deuda
nacional, cosa que también perjudicará a los pobres.
¿Cuál es la solución? Trabajo, educación y cultura.
Para crear puestos de trabajo se requieren reformas fiscales y
regulatorias que incentiven a más empresas a ubicarse y crecer en
EE UU. Mientras tanto, tenemos que reformar la red de seguridad social
para incentivar el trabajo y no la búsqueda de asistencialismo público.
Necesitamos un sistema educativo muy diferente, y dar más educación
en aquellas habilidades prácticas que demande la sociedad. La formación
profesional también está desatendida en Estados Unidos. Por ejemplo,
mientras hay millones de jóvenes en el paro, hay escasez de trabajadores
en áreas como la construcción.
Aún más importante es la cultura. EE UU se ha vuelto extremadamente
polarizado culturalmente. Hoy en día, la parte superior y la parte inferior
de la sociedad están totalmente separadas, y están desarrollando normas
culturales diferentes. Algunas son triviales. Otras son más importantes y
están afectando negativamente a las vidas de la gente pobre.
Que han que hablar abiertamente de estas diferencias. De acuerdo con la
mejor ciencia social disponible, los secretos del éxito personal son
simples: vida estable de familia, una comunidad fuerte, fe religiosa y
dedicación al trabajo. Si nos preocupamos por nuestros vecinos, tenemos
que hablar abiertamente sobre estas cosas. Y es una oportunidad para
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aprender y emprender acciones positivas, y reaccionar con una agenda
política orientada radicalmente a favor del trabajo, que reforme la
educación hacia habilidades que la gente puede utilizar y dignifiquen a la
persona, y que trate a las personas marginadas con suficiente respeto
como para compartir con ellas la cultura que produzca la felicidad y el
éxito en la vida. En resumen, amar al prójimo como a nosotros mismos.
Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que demana un altre cop que aquestes partides estiguin consignades i la
quantitat, que creu que és imprescindible perquè s’hauria de controlar
des de l’Ajuntament, que està a favor de les ajudes, però que s’ha de
controlar des d’un altre lloc, que si es necessita més personal ells hi
seran per donar-los suport.

Joan Belda (SAeC) diu que el seu grup considera que l’empresa municipal
Pla de Besòs ja hauria de preveure aquesta realitat, s’hauria de
pressupostar clarament per evitar destinar diners d’altres partides. Que no
volen causar cap mal a les persones que més pateixen, que entenen i
celebren la funció social que realitza l’empresa, però són, alhora, molt crítics
amb la gestió de l’empresa o amb la seva manca d’interès per donar
explicacions als regidors i regidores sobre tot allò que ha passat els darrers
mesos: de les investigacions judicials i de les ocupacions massives, que cal
reformular i repensar el paper de l’empresa municipal, tenir clar els seus
objectius, les seves necessitats per poder pressupostar-les i apostar per una
nova gestió més transparent i que al final doni solució a les greus
problemàtiques d’habitatge que existeixen al barri de la Mina i que existiran.
Pedro Sánchez (C’s) diu que amb els problemes de deutes dels veïns,
l’Ajuntament ho hauria de solucionar a través d’ajudes als veïns fent un
pagament delegat a Pla de Besòs.
Pedro Rivero (PSC) diu:
-

Que sí que és cert que hi poden haver programes que treballin cap a la
pobresa i que els facin sortir de la pobresa, però a Sant Adrià han de ser
tots conscients que hi ha un nucli de pobresa molt específic i que no té
res a veure amb la pobresa general que es viu a Catalunya.

-

Que aquí, per sort o per desgràcia, els ha anat caient la part més baixa
que hi ha de la pobresa de tot Catalunya.
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-

Que hi ha un grup de famílies que estan totalment fora del mercat
laboral, que tenen un historial endèmic de pobresa de molts anys i és
l’última part de la pobresa, són els pobres dels pobres i que a més estan
en la pitjor de les situacions.

-

Que Pla de Besòs gestiona els pisos públics i els té a un preu simbòlic la
majoria paguen entre 70 i 100 €, molt per sota dels preus que es paguen
en altres llocs en habitatges socials, i amb aquests preus que cobra, que
els marca l’Ajuntament, no cobreix costos, per tant, l’Ajuntament, amb
aquest desequilibri, li aporta tot allò que necessiti, i això és política
d’habitatge social.

-

Que aquestes famílies passen problemes, que a final de mes potser han
de pagar l’habitatge, la quota d’escala, etc., per la qual cosa si se’ls dona
una subvenció directament a la família ja és problemàtic perquè poden
utilitzar aquesta subvenció per la urgència del moment i després poden
tenir el conflicte que és que no paguen ell lloguer, per tant, van pensar
que la fórmula millor i la més còmode per aquestes famílies seria
aquesta fórmula, que potser no és la millor de les maneres, però que
potser és la manera més fàcil perquè aquestes famílies no tinguin
problemes.

-

Que si en aquests moments es trobés una proposta que amb els mitjans
que tenen, amb l’equip de Serveis Socials que estan a tope, si gestionar
tot això fa que no baixi la qualitat dels altres serveis està disposat a
revisar-la i a parlar-ne, però que si aquesta mesura el que fa és que
col.lapsa els Serveis Socials perquè la quantitat d’expedients que
s’hauran d’obrir serà important, potser vestiran un sant per desvestir-ne
un altre.

-

Que preguntin a la cap de Serveis Socials i que els expliqui quina és la
seva visió del tema, com viu aquest relació amb aquestes famílies i la
relació de subvenció sigui a través de Pla de Besòs, que fins i tot, podria
estar d’acord amb Xavier Soley que la forma més correcta
econòmicament seria aquesta, que si la pogués fer sense fer mal a
l’estructura de suport i ajuda, ho faria.

L’alcalde diu:
-

Que una cosa que perseguia la moció del juliol era fer palesa les
dificultats que tenen com a ciutat o com a Ajuntament, quins eren els
focus de dificultat i de pobresa que hi ha i, per tant, era demanar a les
altres administracions que ajudessin la ciutat.
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Que des de fa temps tenen clar que la inserció laboral és el primer
element de lluita contra les desigualtats i per això la prioritat de l’equip
de govern, des de fa dos o tres mandats, ha estat insercions,
autoocupacions, foment de l’ocupació és una de les prioritats.

S’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: vuit (8) – PSC (6) i ICV-EUiA (2)
Abstencions: tretze (13) – C’s (3), SAeC (3), MES (1), ERC (2), PP (2),
PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
11. Dictamen relatiu a la modificació de crèdits núm. 29
"Examinada la necessitat de tramitar expedient de modificació de crèdits al
vigent Pressupost de 2017 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 de la Intervenció, aquesta Comissió
Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent:
ACORD:
1. Aprovar la modificació de crèdits núm. 29 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

3321

21200

Manteniment edificis

13.000,00

104

3420

20300

Maquinària

22.553,51

104

3424

21200

Manteniment edificis

50.000,00

SUBTOTAL DESPESES EN MÉS

85.553,51

ESTAT DE DESPESES
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Concepte

Projecte

Concepte

Import
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pressupostari
106

1621

22700

Neteja

85.553,51

TOTAL DESPESES EN MENYS

85.553,51

RESUM PER ARTICLES
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Article 21 ...........................
Article 20 ...........................

63.000,00
22.553,51

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

85.553,51

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

85.553,51

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

85.553,51

2. Exposar al públic el present acord durant quinze dies hàbils, previ anunci
al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la corporació,
conforme al previst a l’article 177,2 del RDL 2/2004, de 5 de març, que
aprova el TR de la LRHL.
3. En el supòsit que no es presentin reclamacions contra aquest acord
durant el període d’exposició pública, aquest s’entendrà definitiu sense
necessitat d’un nou acord."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Jesús A. García (PP) diu que con el Marina-Besòs esto será continuo, es una
instalación obsoleta, en lugar de haber buscado una solución que no le
habría costado nada al Ayuntamiento y habría sido beneficiosa para todos
los ciudadanos.
Isabel Marcuello (MES) diu que no estan d’acord que s’hagin de fer tantes
modificacions de crèdit, que ja en porten 30, que és el govern qui presenta
els pressupostos, els gestiona i els organitza, per tant, això vol dir el
pressupost que presenten no s’ajusta a la realitat. Que creu que hi ha hagut
temps suficient per ajustar això a les noves normatives, o situacions que es
donaran d’aquí a finals d’any en l’àmbit esportiu, amb clubs i entitats.
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Pedro Sánchez (C’s) vol remarcar que, pel que fa a la pista de MarinaBesòs, l’informe està molt poc treballat, que no hi ha gairebé informació, i
pel que fa al recobriment de Ricart, els agradaria que l’informe recollís si el
problema que tenen ara té a veure amb una instal·lació inicial defectuosa, ja
que els dona la sensació que en l’informe s’apunta però no s’especifica.
Pedro Rivero (PSC) respon:
-

Que pel que fa a la despesa de Marina-Besòs, quan van adoptar la
decisió d’obrir la instal·lació, ja sabien que hi hauria ingressos i
despeses, que els agradi o no quan ho van decidir van assumir, que això
és així per Marina-Besòs i per a qualsevol altre projecte.

-

Que no és només una despesa de manteniment sinó d’adaptació perquè
hi ha un club de la ciutat que té un equip a primera categoria de bàsquet
i s’havia d’adaptar per llei, i tal com estava la pista no es podia utilitzar.

-

Que Sant Adrià té un pressupost d’un 30 milions d’euros, que es
pressuposa un sèrie d’ingressos i despeses, que durant l’any s’ajusten
més o més a les previsions, però que si fan la suma total d’aquestes
transferències són quantitats petites.

S’aprova per unanimitat.
12. Dictamen relatiu a la modificació de crèdits núm. 30
"Examinada la necessitat de tramitar expedient de modificació de crèdits al
vigent Pressupost General, mitjançant la concessió de crèdits extraordinaris
finançats amb baixa per anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c) del RD
500/90, de 20 d’abril, atès l’informe de la Intervenció, aquesta Comissió
Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar la modificació de crèdits núm. 30 del Pressupost Prorrogat de
2017, de concessió de crèdits extraordinaris finançats amb baixa per
anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c) del RD 500/90, de 20 d’abril,
sent l’estat de modificacions el següent:
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
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104

3422

63200

Denominació
Inversió de reposició d’edificis i altres construccions.
Poliesportiu Besòs
TOTAL DESPESES EN MÉS
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Import
86.000,00
86.000,00

ESTAT DE DESPESES
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Aplicació pressupostària
106

1621

22700

Denominació
Neteja

Import
86.000,00

TOTAL DESPESES EN MENYS

86.000,00

RESUM PER ARTICLES
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Article 63 ............................

86.000.00

TOTAL DESPESES EN MÉS ............................. 86.000,00
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Article 22 ..............................

86.000,00

TOTAL DESPESES EN MENYS ...................... 86.000,00

2. Exposar al públic els presents acords durant quinze dies hàbils, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la
corporació, conforme al previst a l’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de
març, que aprova el TR de la LRHL.
3. En el supòsit que no es presentin reclamacions contra aquest acord
durant el període d’exposició pública, aquest s’entendrà definitiu sense
necessitat d’un nou acord de l’Ajuntament."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Jesús A. García (PP) diu:
-

Que una instalación a la que van sumándole al coste de los consumos,
etc., intentando que los usuarios no se vayan del polideportivo Besòs
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porque se les desequilibraria aquello, que es la fórmula que ha decidido
el equipo de gobierno, que dice que lo han decidido entre todos pero él
no lo recuerda.
Pedro Rivero (PSC) diu:
-

Que entén que no estiguin d’acord amb ell en determinats temes, que
cadascú té uns criteris polítics i econòmics, però que això no vol dir que
no digui la veritat, vol dir que no diu les coses com a ell li agradaria.

-

Que per sort o per desgràcia qui porta economia en diferència d’altres
companys i companyes té un element que li cau afegit al seu càrrec i és
que el que fa es pot valorar a final d’any.

-

Que no es tracta de veritats o de mentides, que ell parteix de la base
que no menteix, o que si menteix ho fa en el mateix àmbit que podria
mentir qualsevol persona però no aquí.

-

Que el números són els que són, que li poden criticar la forma d’afrontar
els pressupostos, la manera de plantejar els taxes, els criteris a l’hora de
fer transferències , que les accepta i les compartirà o no.

-

Que no té res personal contra Jesús A. García simplement no li accepta
que li digui que menteix perquè no és cert, que sí que li pot acceptar les
crítiques sobres la seva feina.

-

Que sobre els marxants, li han fet una sèrie de preguntes els ha
contestat, que volien fer una acció en el ple però que ell no els ha dit que
no ho fessin i que han quedat de reunir-se d’aquí a uns dies on també hi
serà Andreu Marín que li va demanar d’assistir-hi.

-

Que ell no menteix, fa una política econòmica que a ell no li agrada.

S’aprova per unanimitat.
13. Dictamen relatiu al reconeixement de crèdits núm. 2/2017
"Vist l’informe emès per la Intervenció de Fons Municipals en relació amb els
crèdits no reconeguts d’exercicis anteriors.
Atès que s’ha comprovat la documentació relativa als dèbits de la corporació
amb els diversos creditors per obligacions derivades d’adquisicions, obres i
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altres prestacions contretes amb anterioritat a l’1 de gener del 2017, i no
reconegudes per la corporació.
Atès que, en conseqüència, no es troben en la relació de creditors de les
resultes de despeses de la liquidació del Pressupost General de 2016.
Atesa la necessitat de garantir els dèbits que més avall es relacionen als
creditors que també s’esmenten.
De conformitat amb el que disposa l’article 60.2 del Reial decret 500/90 i a
la base 20.3 de les d’execució del Pressupost General vigent es proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Reconèixer el deute contret per la corporació amb els creditors i per un
import total de 1.180,48 € segons la relació següent:
Aplicació
pressupostària

Tercer

NIF

Concepte

Drets exhibició DVD la Vida empieza
Federació Catalana de
G08994014 hoy. Activitats setmana de la Gent Gran
Cineclubs de Barcelona
2016
Transport dels aliments al banc
103.2310.22105 Naeko Logistics, S.A.
A61414843 d’aliments municipal el dia 5 de juliol de
2016
Transport dels aliments al banc
103.2310.22105 Naeko Logistics, S.A.
A61414843 d’aliments municipal el dia 19 de juliol
de 2016
Transport dels aliments al banc
103.2310.22105 Naeko Logistics, S.A.
A61414843 d’aliments municipal el dia 2 de
desembre de 2016
103.2316.22609

TOTAL

Import

290,40
322,78
244,52
322,78
1.180,48

2. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de Fons perquè en prengui
nota a comptabilitat.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
S’aprova per unanimitat.
14. Dictamen relatiu a la desestimació de bonificació de l’ICIO per
les obres de construcció de la residència d’estudiants al Campus
Diagonal-Besòs
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"Fets
1. En data 6 de juny de 2017, la Sra. María Díaz Blanco i posteriorment en
un escrit complementari de 14 de juliol el sr. Xavier Bardají Ramonet, en
representació de la mercantil 4EN60SPV1 amb CIF N0173665A, van
sol·licitar la bonificació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres corresponent a tres sol·licituds de llicència d'obres vinculats als
treballs de construcció de la nova Residència d’Estudiants a l’edifici H del
Campus Diagonal Besòs, mitjançant la declaració del Ple d’obra
d’especial interès o utilitat municipal, segons el següent detall:
a) Exp. 97/2017. Obres de fonamentació de l'edifici H (Residència
d'Estudiants) del Campus universitari Diagonal Besòs. Pressupost
(PEM) declarat: 756.953,78 euros
b) Exp. 112/2017. Obres d'’estructura sota rasant per a la Residència
d’Estudiants a l’edifici H del Campus universitari Diagonal Besòs.
Pressupost (PEM) declarat: 353.965,65 euros.
c) Exp. 121/2017. Obres de construcció de la Residencia d'Estdudiants
a l'edifici H del Campus universitari Diagonal Besòs. Pressupost (PEM)
declarat: 7.922.538 euros
2. La sol·licitud de bonificació es fonamenta en la concurrència de
circumstàncies de caràcter social i de foment de l'ocupació que
comportarà el funcionament d'aquest equipament, atès el compromís
existent d'arribar fins a un 33% de contractació de persones amb
dificultats d'inserció laboral de la plantilla que executi la concessió.
3. La mercantil 4EN60SPV1 va resultar adjudicatària de la concessió
demanial per a la redacció d'un projecte constructiu, la construcció i
posterior explotació d'un centre residencial universitari, licitada pel
Consorci Campus Diagonal-Besòs. De la informació pública d'aquesta
licitació al perfil del contractant del Consorci es desprenen les següents
dades:
a) La concessió demanial esmentada comporta el pagament d'un cànon
inicial per part de l'empresa 4EN60SPV1 de 3.100.000 euros i un
cànon anual variable de 3,1% dels ingressos bruts anuals.
b) El termini màxim de la concessió és de 50 anys a partir de la
signatura del corresponent contracte.
c) El Plec de condicions que ha regit aquesta licitació establia com a
obligació essencial del contracte el compromís que totes les baixes,
substitucions i noves contractacions laborals es realitzin mitjançant la
contractació de persones amb dificultats particular d'inserció al
mercat laboral fins arribar a un 5% sobre el total de la plantilla que
executi la concessió.
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d) L'oferta de l'adjudicatària, segons l'informe de la comissió tècnica de
la licitació, va millorar aquest requisit per arribar al 33%, sent aquest
un dels criteris determinants perquè l'oferta de 4EN60SPV1 fós la
més avantatjosa.
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’Impost sobre construccions i obres (ICIO) i
que reprodueix l’anterior article del TRLHL.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD:
1. Desestimar la sol·licitud de bonificació de l’ICIO corresponent a les tres
sol·licituds de llicència d'obres vinculats als treballs de construcció de la
nova Residència d’Estudiants a l’edifici H del Campus Diagonal Besòs
(expedients d'obres 97/2017, 112/2017 i 121/2017), presentada per la
societat adjudicatària 4EN60SPV1 amb CIF N0173665A, atès que no
concorren especials circumstàncies de foment de l'ocupació ni de
caràcter social, més enllà dels requisits que ja estaven contemplats al
plec de clàusules de la licitació com a obligació essencial del contracte de
concessió.
2. Comunicar a la societat 4EN60SPV1 amb CIF N0173665A que l'ICIO es
merita en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra i que
ha de presentar-se l'autoliquidació prevista a l'article a l'article 7 è de
l'ordenança fiscal municipal núm. 6 reguladora de l'ICIO en el termini de
30 dies des de la notificació de la concessió de la llicència, sense
l'aplicació de cap bonificació."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
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Jesús A. García (PP) diu:
-

Que no están de acuerdo porque la empresa que se dedica a hacer la
residencia va a hacer la zona verde que hay adjunta y hará una pasarela
que comunicará lo cual se le podía haber bonificado en una cuantía
considerable, puesto que van hacer un equipamiento que va a ser bueno
para los vecinos.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: una (1) – PDeCAT
Vots en contra: dos (2) - PP
15. Dictamen relatiu a l’aprovació provisional de les ordenances
fiscals per a l'exercici 2018
"El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals estableix en els seus articles 15 a
19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
En concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords
de modificació de les ordenances hauran de contenir la nova redacció de les
normes afectades i les dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva
aplicació.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l'article 25 del RDL
2/2004 del TR de la LRHL, en el qual es posa de manifest el valor de mercat
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de
taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o
realització d'activitats administratives de competència local, que s'imposen o
es modifiquen, l'import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu
conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme
al que preveu l'article 24.2 del RDL 2/2004 del TR de la LRHL.
Es proposa al l'adopció del següents
ACORDS:

ple de l'ajuntament 30.10.2017

54

1. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació
de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, i segons
l’annex que s’adjunta al present acord:
- Ordenança Fiscal núm. 2,
reguladora de l’Impost sobre bens immobles
- Ordenança Fiscal núm. 4,
reguladora de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica
- Ordenança Fiscal núm. 6,
reguladora de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
- Ordenança Fiscal núm. 8,
reguladora de la Taxa per expedició de
documents administratius
- Ordenança Fiscal núm. 9,
reguladora de la Taxa sobre concessions,
instal·lacions, conservació i manteniment de plaques, patents i altres
distintius anàlegs
- Ordenança Fiscal núm. 10,
reguladora de la Taxa per la concessió de
llicències urbanístiques i llicències per a la realització d'obres, canalitzacions
instal·lacions i serveis anàlegs a la via pública
- Ordenança Fiscal núm. 11,
reguladora de la Taxa per a la prestació dels
serveis administratius d'intervenció de l'Administració municipal en les
activitats i instal·lacions
- Ordenança Fiscal núm. 19,
reguladora de la Taxa per la utilització de
serveis i instal·lacions culturals municipals
- Ordenança Fiscal núm. 20,
reguladora de la Taxa per la utilització de
serveis i instal·lacions esportives municipals
- Ordenança Fiscal núm. 21,
reguladora
de
la
Taxa
pel
servei
d'aparcament vigilat de vehicles
- Ordenança Fiscal núm. 22,
reguladora de la Taxa per serveis adreçats a
persones amb manca d’autonomia, necessitats socials i/o risc d'exclusió
social
- Ordenança Fiscal núm. 23,
reguladora de la Taxa per l'ús dels bens i
instal·lacions municipals dels mercats i pels serveis inherents
- Ordenança Fiscal núm. 27,
reguladora de la Taxa per l'ocupació
temporal o permanent de la via pública o d'immobles de domini públic de
propietat municipal.
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de
la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 del TR
de la LRHL, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-
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se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.
3. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un
cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així
com el text de les Ordenances modificades."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Andreu Marín (PP) pregunta si s’estudiaria aquesta rebaixa del 2% dels
paradistes dels Encants o si ja la incorpora.
Pedro Rivero (PSC) li respon que ja està incorporada.
L’interventor diu que hi hauria una modificació de l’Ordenança Fiscal
núm.23, que és la taxa per l’ús de béns i instal·lacions municipals dels
mercats, i es modificaria la tarifa núm. 1, utilització dels espais del Mercat
d’Encants, on posa parades del mercat d’encants per metre lineal i dia, fins
ara estava en 3,36 € i quedaria aprovat en 3,29€.
Xavier Soley (PDeCAT) manifesta:
-

Que reconeix l’esforç que fa l’equip de govern pel que fa a la congelació
de les taxes i, especialment, cal valorar l’aplicació per reduir l’impacte de
l’increment de l’IBI amb aquest 10% que anualment va incorporant
l’Administració de l’Estat per actualitzar els preus del cadastre.

-

Que no està d’acord en l’aplicació automàtica de la clàusula del plec de
condicions de les parades del mercat d’abastaments. Que potser aquest
plec l’han firmat tots, però que voldria saber si s’ha informat els
paradistes de quina és la repercussió que tindran per al 2018. Que si ho
saben bé i si és que no, no hi està d’acord.

Andreu Marín (PP) manifesta:
-

Que si se retrotraen al año pasado discutían sobre la ampliación de un
50% de la bonificación del IBI en viviendas de protección oficial, durante
tres años extra, a los tres años que ya reconoce la propia ley de
haciendas locales, y que sucedió algo inaudito en este Ayuntamiento, se
les lanzó a la Intervención del Ayuntamiento a decirles, como si un
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político fuera, que le parecía injusto la aplicación de esta bonificación,
era algo que no había visto en los dos años que lleva de concejal. Que
presentaron alegaciones a aquellas tasas, se las rechazaron, que este
año han entrado unas propuestas en la misma linea por registro, en
fecha de 23 de octubre, y han estado esperando hasta última hora un
gesto, una contraoferta, una llamada, que ya le dijo en comisión
informativa que esto no era un numerus clausus, que el concejal puede
aceptar una propuesta, dos, tres, le pueden parecer interesantes, puede
ser que una bonificación que propongan él diga que les sale rentable o
que ve que puede aplicarse al 20%, etc., pero que no han tenido
ninguna noticia. Que la primera noticia que han tenido sobre algunas de
las propuestas ha sido la tasa del mercado de encantes que se acaban
de enterar siendo las 22.40 h, que afecta a rebajar un 2% la tasa del
mercado.
-

Que por todo ello, tienen desconfianza hacia el concejal de Hacienda
como responsable político.

-

Que como viene diciendo desde el principio de la legislatura la
preocupación debería ser preocuparse menos acerca del gasto y, por una
vez, deberían pensar algún día en mirar por el bolsillo de sus ciudadanos
y sus vecinos y aligerar el volumen de impuestos que éstos pagan. Y que
todos paguen.

Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que consideren que aquestes taxes, aprovar-les o no, és també un
suport explícit polític a l’equip de govern i, per això, no hi poden votar a
favor, perquè poden tenir algun desacord en les polítiques municipals,
però on les tenen i molt marcades i cada vegada més és en temes
nacionals, que malgrat això i considerant els esforços que ells detecten
de l’equip de govern votant punts a favor en algunes mocions que van
més enllà del posicionament genèric que té el mateix partit i per tant
això ells ho reconeixen, s’abstindran.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que estan d’acord en la proposta general que fa l’equip de govern, ja
que tornen a congelar les taxes, baixant el tipus en el rebut de l’IBI, per
tal que els veïns i veïnes no trobin el seu rebut incrementat.

-

Que també els sembla bé la bonificació a les famílies nombroses de 4 o 5
fills o en la tarifa unitària del teleassistència domiciliària.
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-

Que consideren correcta la bonificació del 100% als vehicles amb una
antiguitat superior a 25 anys, així com la taxa per la utilització de serveis
i instal·lacions culturals del municipi, concretament a l’apartat del tallers i
cursos del CIOD.

-

Que la confiança ha de ser en les dues direccions, el seu grup ha
presentat propostes durant aquest dos anys, que sempre li diuen que
durant l’any ho miraran, que són propostes que també afavoreixen la
societat civil organitzada, als comerciants de la ciutat, empreses, pisos
turístics, etc.

-

Que porten dos anys presentant propostes, que després no es recullen i
que ni tan sols hi ha la intenció d’estudiar o analitzar.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que ja va dir que havien tingut temps per treballar propostes fiscals
alternatives a les presentades per l’equip de govern, però malgrat això
és d’agrair que la proposta presentada pretén mantenir la congelació de
l’IBI i continuar la línia dels anys anteriors, que el seu vot serà
d’abstenció en no haver pogut negociar unes taxes en temps, però que
entenen que la seva decisió no pot revertir econòmicament a la majoria
dels ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que valoren positivament la baixada als paradistes i el manteniment de
l’IBI, creuen que la incorporació de la resta de grups ha estat molt
precipitada, que han tingut poc temps, que una de les coses que no es
recull va ser allò que es va aprovar en el Ple el 22 de desembre de 2016
sobre una modificació de l’ICIO perquè els garatges comunitaris on
s’instal.lessin punts de recàrrega per a vehicles elèctrics que tinguessin
una bonificació i això amb el poc temps que hi havia tampoc no podien
proposar una redacció, i que a més creuen que ho havien d’haver fet els
tècnics de la casa, ja que era un mandat a través d’una moció.

Pedro Rivero (PSC) respon:
-

Que valora la sinceritat d’ERC i poder separar estratègia política i l’opinió
personal pensa que val la pena estar en política.

-

Que a Andreu Marín li agraeix el to, saber separar l’estratègia política
amb els temes personals i de relació.
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Que a la Junta del Mercat es va passar al juny la informació del resultat
de la nova taxa.

Xavier Soley (PDeCAT) diu que si la resposta dels paradistes és afirmativa,
votarà a favor de les ordenances.
Pedro Rivero (PSC) li diu que no té cap resposta ni a favor ni en contra, que
l’únic que sap és que en el moment que ho van saber sembla que la
resposta va ser positiva. Que no s’estan inventant la taxa i que tampoc es
tracta d’aplicar el reglament, que és normal que els passin la taxa en funció
de les despeses reals que fa el mercat.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: deu (10) – PSC (6), ICV-EUiA (2), MES (1) i Josefa López,
regidora no adscrita, (1)
Abstencions: vuit (8) – C’s (3), SAeC (3) i ERC (2)
Vots en contra: tres (3) – PP (2) i PDeCAT (1)
16. Dictamen relatiu a l’alienació de la part proindivisa de la
parcel.la R-13.4 de la Catalana amb autorització a Regesa per
alienar el total de la finca R-13
"El Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària de data
27 de juliol de 2009, va aprovar entre d’altres els acords d’autoritzar que
fos la societat comarcal REGESA qui portés a terme la gestió de la licitació
conjunta de la finca R-13 de la Catalana, mitjançant concurs públic, en una
única operació conjunta; nomenar com a representant de l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs en els tràmits de la licitació el regidor de l’Àrea de
Territori, Sr. Joan Callau i Bartolí, el qual integraria la Mesa de Contractació
corresponent, i aprovar que en tot cas, la proposta d’adjudicació del
percentatge de propietat de l’Ajuntament hauria de ser confirmada pels
òrgans de govern competents municipals.
Vist que no es va presentar cap oferta a la licitació, la Mesa de Contractació
va declarar desert el procés en data 29 de setembre de 2009.
Mitjançant escrit de data 15 de setembre de 2017, registrat en aquest
Ajuntament en data 18 de setembre de 2017, REGESA sol·licita que per part
de l’òrgan competent s’adopti l’acord d’autorització al seu favor per a que
sigui REGESA qui porti a terme la licitació de la finca en la part indivisa
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corresponent a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, i que es designi un
representant de la corporació municipal que s’integri en la Mesa de
Contractació de la licitació que garanteixi la supervisió municipal del
procediment de licitació, per tal que la transmissió es pugui formalitzar a
favor del licitador que resulti adjudicatari, en el mateix acte i en idèntiques
condicions per ambdós copropietaris. Aquesta petició es realitza per tal
d’agilitar el procediment públic de venda de la finca.
S’ha facilitat la taxació pericial de la finca i el plec de clàusules que regirà la
licitació, on figura el preu de sortida de la venda i la resta de condicions a
què es subjectarà la licitació.
Aquest expedient d’alienació es tramita en virtut de les previsions del
conveni subscrit entre l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el Consell
Comarcal del Barcelonès en data16 de juny de 2005, modificat per sengles
addendes de 2007 i 2009, per a l’execució de diferents obres en espais i
equipaments públic municipals amb càrrec al producte de la finca resultant
13 del sector la Catalana.
El percentatge de propietat del Consell Comarcal del Barcelonès junt amb el
de REGESA sumen un total del 86,56% del domini de la finca R-13,
corresponent a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs un percentatge del
6,3% sobre el total de la finca R-13.
El passat 27 de setembre de 2017 el Ple del Consell Comarcal del
Barcelonès va acordar entre d’altres l’aportació gratuïta i sense
contraprestació a REGESA de les finques de titularitat comarcal del sector de
la Catalana a Sant Adrià de Besòs, i va aprovar la taxació de les finques
objectes d’aportació, segons valoració tècnica efectuada per professional
extern acreditat, per un valor global de 6.186.863,68 € (euros),
descomptats els imports de les obres d’urbanització del sector pendents
d’execució i de pagament.
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en concret, és titular d’un
percentatge del 50,51% de la parcel·la R-13.4. El que es proposa per part
de REGESA és la venda conjunta de les parcel·les R-13.1, R-13.2, R-13.3, R13.4, R-13.5, R-13.6, R-13.7, R-13.8, les quals configuren en part la
parcel·la R-13 (tret de la part de propietat de Residencial Forum Mar, S.L.), i
respecte la qual l’Ajuntament és titular en un 6,3%.
La cap del Servei de Territori, en informe emès en data 22 de juliol de 2009
en ocasió de la tramitació de l’expedient de licitació que finalment va quedar
desert, va informar sobre les titularitats, superfícies i destí de les parcel·les
abans esmentades, en base al que es disposa en el projecte de
reparcel·lació del barri de la Catalana, i va afegir que essent l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs propietari minoritari en el conjunt de la parcel·la R-13,
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semblava oportú que la licitació de la propietat de l’Ajuntament fos conjunta
amb la de la resta de parcel·les.
Vista la petició efectuada per REGESA, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
hauria d'aprovar si s'escau el plec de condicions i donar el seu vistiplau a la
tramitació per part de REGESA de la licitació en nom dels ens implicats.
S'ha tramès al Servei de Territori el plec de condicions i la taxació de la
parcel·la per tal que s’informi respecte les qüestions urbanístiques que s'hi
inclouen. Aquest informe ha estat emès en data 11 d’octubre de 2017.
Pel que fa a les qüestions estrictament patrimonials, el cap de Serveis
Generals i secretari accidental ha emès informe en data 11 d’octubre de
2017 en base als presents fets i als fonaments de dret allà esmentats.
Existeix en l'expedient certificat de la Intervenció municipal acreditatiu que
el valor de venda del bé, pel que fa a la part de titularitat municipal, no
supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, a més d'informe
respecte aquest expedient.
Per tant, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l'Ajuntament
l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Autoritzar a la Societat Urbanística Metropolitana Rehabilitació i Gestió,
S.A. (REGESA) a alienar la parcel·la R-13 en la seva part de titularitat de
REGESA i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, pel que fa a la titularitat
pro indivisa de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (que es correspon al
50,51% de la parcel·la R-13.4 que s’integra en el bé objecte d’alienació),
mitjançant la convocatòria unificada de licitació pública, prèvia obtenció
de l’autorització del Departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat de Catalunya si escau.
2. Aprovar l'expedient de contractació mitjançant subhasta pública dels
terrenys que configuren la parcel·la R-13 en la seva part de titularitat de
REGESA i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, i el plec de clàusules
reguladores de la venda per un import global mínim per l’objecte de
licitació de 8.563.228,55 € (euros) exclòs l'IVA.
3. Facultar a REGESA per tal que efectuï en nom de l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs la convocatòria d'un procediment obert per procedir a
l'alienació i la publicació de la licitació al BOPB i al perfil de contractant
de REGESA.
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4. Designar al cap de Serveis Generals i a una arquitecta municipal com a
representants de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en la Mesa de
Contractació que es constitueixi en el procediment de licitació.
5. Donar compte de la instrucció d’aquest expedient al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya,
abans de la seva resolució definitiva, als efectes del control de legalitat
de l’alienació d’aquest bé, en compliment del que disposa l’article 40.1.c)
del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
6. Delegar en la Junta de Govern Local els acords pertinents a l’adjudicació
de la subhasta i qualsevol altre acord que esdevingui necessari en la fase
d’adjudicació del contracte.
7. Facultar al president i/o al regidor delegat d’Hisenda i Recursos Generals
per efectuar totes les tramitacions i signar aquells documents que siguin
necessaris i que es derivin d'aquests acords.
8. Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Barcelonès i a
REGESA."
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
Isabel Marcuello (MES) diu que entre els anys entre el 2007-2009 es van fer
diverses obres, per exemple, les del carrer Major, les de la plaça de la Vila,
el pont cap a la Catalana, etc., i vol saber si les obres las va fer l’empresa
Proinosa.
L’alcalde li respon que ara mateix no ho recorda i que ja li dirà.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: quinze (15) – PSC (6), C’s (3), ICV-EUiA (2), PP (2), PDeCAT
(1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: sis (6) – SAeC (3), MES (1) i ERC (2)
PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
17. Dictamen relatiu a l’aprovació dels dies festius d’obertura
comercial autoritzada aplicable a l’àmbit territorial de Sant Adirà de
Besòs
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"Arrel de la publicació de l'ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual
s'estableix el calendari d'obertura d'establiments comercials en diumenges i
festius per als anys 2018 i 2019, d'acord amb la Llei 3/2014 de 19 de febrer.
L'article 1.2.c) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de
mesures per determinades activitats de promoció, determina que el nombre
màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden
romandre oberts durant l'any és de vuit. Així mateix afegeix que cada
ajuntament ha de fixar dos festius més per al seu àmbit municipal.
Per tal de trobar el major consens i proposar els dies que siguin mes adients
al sector comercial, s'ha fet comunicació d'aquesta informació a les diferents
associacions de comerciants i empreses grans del sector, com ara:
Associació de comerciants de La Mina
Associació agrupació de botiguers de Sant Adrià de Besòs
Hipermercat ALCAMPO
Hipermercat BON PREU
AVAMSA
DECATHLON PORT FORUM
Com a resultat d'aquesta, s’harebut una petició on es proposen els dies 8 de
setembre i 30 de desembre de 2018 com a festius d'apertura autoritzada.
Així mateix sol·licita que en relació a la competència de substitució de
festius, es tingui a bé considerar la següent:
- El dia 1 de novembre de 2018, que es preveu en l'article 1 de
l'EMC/127/2017, sigui substituït pel 25 de novembre de 2018.
Ateses les anteriors consideracions.
Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntamentl'adopció del
següent
ACORD:
1. Autoritzar els dies 8 de setembre i 30 de desembre de 2018 com a dies
festius d'apertura autoritzada.
2. Substituir la data d'obertura del dia 1 de novembre de 2018 per la del
dia 25 de novembre de 2018."
Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC)
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Josefa López (regidora no adscrita) diu que el 8 de setembre és la festa de
la ciutat i és un signe de la identitat, que hi ha persones que els tocarà
treballar i que també tenen dret a gaudir de la Festa Major.
Isabel Marcuello (MES) diu que creu que la Festa Major d’un poble o d’una
ciutat s’han de preservar i que ha de ser compatible amb la conciliació
familiar.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) demana que aquest dictamen es retiri i es
treballi amb els comerciants, perquè el 8 de setembre sigui festa i no es
doni permís als comerços per obrir, ja que és la festa gran de Sant Adrià i
no s’entén que hi hagi tots els comerços oberts.
L’alcalde diu que s’havien plantejat deixar-ho damunt la taula, però que s’ha
de presentar abans de l’1 de novembre.
Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que el seu partit es defineix com a liberal, per tant, creuen en la llibertat
d’obertura i que, en tot cas, siguin uns dies molt concrets els que es
determini que el tancament és obligatori, per tant, entenen que aquests
dies han d’existir perquè són dies en què es pretén, pel tipus de festivitat
que és, que la gent pugui participar-hi i és lògic que es donin les
màximes facilitats perquè la gent hi pugui participar.

S’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: nou (9) – PSC (6), PP (2) i PDeCAT (1)
Abstencions: cinc (5) – SAeC (3) i ERC (2)
Vots en contra: set (7) – C’s (3), ICV-EUiA (2), MES (1) i Josefa López,
regidora no adscrita, (1)
18. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
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L’alcalde manifesta que aquesta setmana tindran el Pla d’usos de Can Rigalt
i que passarà per la Comissió Informativa de Ciutadania i Serveis a la
Persona.
19. Precs i preguntes
Josefa López (regidora no adscrita) vol saber si ja hi ha data per començar a
treballar els consells de barri.
L’alcalde diu que passarà l’encàrrec a les tècniques de Participació
Ciutadana.
Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que el dia 20 de novembre és el Dia Mundial de la Infància, que a
vegades no s’ha pogut fer constar prou en l’agenda d’aquest Ajuntament
i visualitzar-ho. I que estaria bé que es fes una audiència amb els nens
de les escoles i el 21 regidors d’aquest Ajuntament.

Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que si s’han pogut executar les fiances de les empreses Calem i
Gimesport

-

Que si mai es torna a fer una comissió extraordinària com la de les
carpes, els agradaria que servís per alguna cosa i que poguessin acabar
amb unes conclusions, és a dir, votant i que es fes partícip la ciutadania
de tot allò que s’ha fet a la comissió.

-

Que els seus companys de la Diputació de Barcelona els van passar
l’aprovació d’un informe de l’AMB de 90.000 € en concepte de
convivència, que van destinats al barri de la Mina, i els agradaria tenir
més informació.

L’alcalde diu que, en teoria s’aprovarà demà, que és una gestió que estan
fent des de fa un any i han aconseguit que els puguin ajudar, que en principi
ho havien demanat per a pobresa energètica, però que han aconseguit una
partida extraordinària a pagar en dos anys.
Rubèn Arenas (ERC) li pregunta quin és l’objecte d’aquest ajut.
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L’alcalde li respon que s’emmarca dins del programa de convivència i
civisme del barri de la Mina.
Pedro Rivero (PSC), sobre les fiances, diu que es compromet a la propera
comissió informativa fer un resum de com està l’estat de les fiances, com
d’alguns processos judicials relacionats amb reclamacions patrimonials.
Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que ja fa uns quants plens que demanen que s’actualitzi el Portal de
Transparència, ja que hi falta alguna declaració de béns i interessos dels
regidors i del personal eventual, alguna està incompleta, no hi figuren les
retribucions aprovades pel Ple, etc.

-

Que torna a insistir en el canvi d’Estatuts del Consorci del Besòs, per tal
que tots els grups polítics d’aquesta casa escollits democràticament
tinguin representació, i que no li digui que això ja no té recorregut
perquè es tracta de voluntat política.

-

Que vol saber com està el Reglament orgànic municipal.

-

Que al barri del Besòs, a la zona del Parque 2, sembla que hi ha algun
local comercial s’està l’utilitzat com a habitatge, volia saber si tenen
cèdula d’habitabilitat.

-

Que en el barri de la Mina fa mesos, tant a ple com a informatives, ha
denunciat sobre la venda ambulant a diferents zones del barri de
productes caducs i no caducs davant la Llar de jubilats, per tant, s’hauria
d’actuar ràpid.

-

Que els han fet saber que volen traslladar la sala del Pla de la Dona del
CAP del Dr. Barraquer a Badalona. Que ja sap que no tenen
competències, però que s’ha de saber què pot passar, ja que hi va haver
una magnífica gestió de la planificació familiar, que tot això s’ha anat
modernitzant. Que no està d’acord que es traslladi el centre de
planificació familiar, que hi ha una alarma, per tant, demana que es posin
en contacte amb Salut per esbrinar què passa.

-

Que vol saber si s’ha actualitzat i ordenat, a dia d’avui, la llista de
nomenclatura del municipi, ja que hi ha carrers que ja no existeixen i
d’altres que no s’hi han inclòs.
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Ruth Soto (PSC) contesta:
-

Que, sobre el nomenclàtor, parlarà amb els departaments de Territori i
Padró per saber si s’ha actualitzat.

-

Que pel que fa al Pla de la Dona, demanaran una reunió amb la directora
del CAP perquè els expliqui què passa.

-

Que, sobre l’Ordenança de pisos turístics, s’ha fet una reunió amb tots
els tècnics involucrats i ara n’han de fer un altra i que quan ho tinguin tot
enllestit ho passaran a comissió informativa.

José Luis Martínez (PSC) contesta que demà mirarà el tema dels pisos de la
Catalana, i que s’ha de fer la denúncia per poder actuar, que ell no en sap
res, i que pel que fa a la venda ambulant demanarà a la policia que hi
passin.
Pedro Sánchez (C’s) diu que ara que es volen reactivar els consells de barri,
s’hauria de posar en marxa la moció aprovada de modernitzar els protocols
dels processos participatius per a què hi pugui haver un marc estable i
coherent que els permeti afrontar tots els processos participatius que hi ha
en marxa.
Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que la PAH ha parlat de vuit desnonaments, quatre d’ells instats per
l’empresa Pla de Besòs, però que Serveis Socials només té constància de
tres, un li han donat una sortida perquè està en tràmit a filles de la
caritat, que aquest recurs a vegades l’utilitzen perquè l’Ajuntament no té
recurs d’habitatge perquè hi ha més demanda que oferta, que hi ha dos
casos d’ocupacions il·legals a la Mina i que un és un pis gestionat per Pla
de Besòs i un altre per l’Agència d’Habitatge, per tant, no li quadren les
dades que ha donat la PAH amb les seves dades. Que fa mesos que no
tenen cap desnonament de grans tenidors i que aquests dos que serien
dues ocupacions il·legals el que saben és que no hi ha data. Que potser
la PAH té informació que ells no tenen. Que moltes vegades els han
demanat que els passin tot allò que sàpiguen, perquè potser Serveis
Socials hi podria fer alguna cosa, ja que, segons quina és la situació,
sobretot si és de grans tenidors, poden fer informe d’ordre social segons
quines entitats bancàries tenen un servei de mediació i que donen
sortida i solució a molts casos i per això, es pot dir que Sant Adrià no és
una ciutat on es produeixen casos dia a dia de desnonaments.
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Que, malgrat tot, aprofundirà en el tema, i a la propera comissió els
informarà.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 23.30
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari accidental, tots els
assistents. Certifico.

