Sant Adrià de Besòs, 27 de novembre de 2017
Essent les dinou hores, a la sala de sessions, es constitueixen, en primera
convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan Callau Bartolí, per tal de
dur a terme la sessió ordinària que correspon al dia d’avui, els membres del
Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per mi el sotasignat
secretari de la corporació, Josep Reverendo Carbonell.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

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

Regidors:

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

Vist que assisteixen tots els membres del Ple de l’Ajuntament, el president
obre la sessió.
ALCALDIA
1. Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no
han estat prèviament informats per la respectiva Comissió
Informativa

27.11.2017

2

Fets
1. Com a assumpte de l'Ordre del dia de la sessió ordinària convocada en
primera convocatòria per al dia 27 de novembre de 2017, a les 19 hores,
hi consta el titulat:
3. "Moció del PSC, SAeC, ERC, ICV-EUiA, MES i la regidora no adscrita per
commemorar el 25 de novembre Dia Internacional de la Violència vers les
Dones."

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 27 de novembre de
2017, a les 19 hores, el punt esmentat anteriorment.
S’aprova per unanimitat.
2. Manifest unitari i Manifest del Consell Municipal de les Dones amb
motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers
les Dones
MANIFEST UNITARI
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES
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Avui, en el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les
dones, tornarem a denunciar i recordar allò que hauria de ser una obvietat.
I ho farem les vegades que calgui. No és una queixa. No és un caprici.
Estem reivindicant els nostres drets fonamentals.
La violència masclista no és un problema de les dones. És un problema de
tothom, tots i totes. I no són casos aïllats ni inevitables. Les dades són
alarmants i només com a societat podem eradicar-la. No és fàcil. Hem
heretat una tradició on les dones aguanten amb silenci, patiment i
sentiment de culpa les agressions. Perquè encara vivim en una cultura
masclista que ha normalitzat les conductes delictives contra les dones.
Ja n’hi ha prou. Cal construir una societat que no toleri la violència
masclista. Perquè ara l’estem tolerant. I no és un desig ni un somni: és una
necessitat urgent.
N’estem tipes. Estem tipes de tanta violència sexual. A la pròpia llar, al
carrer, a la feina. On sigui i quan sigui. Exercida per la parella, per
l’exparella, per familiars, per companys, per coneguts o per desconeguts.
Estem tipes de ser notícia, de convertir les dones assassinades en xifres, de
ser víctimes, que ens matin, que ens insultin, que ens grapegin, que ens
violin, que ens vexin, que ens utilitzin. I tot, només pel fet d’haver nascut
dones.
Estem tan tipes, que avui ens dirigim a vosaltres. Qui contribueix a
perpetuar la violència masclista. Qui us amagueu o passeu desapercebuts
però sabem que hi sou. Avui us assenyalarem.
-Als violadors: sí, vosaltres, els homes que ens heu forçat, que heu utilitzat
la vostra força física, l’amenaça o la coerció per sotmetre’ns, que no heu
volgut escoltar un no, els que us penseu que arriba un moment que ja és
massa tard per dir que no. Encara que siguis marit, company, amic o acabat
de conèixer. No és no, sempre. I quan sentis no, ni ens toquis. Només un sí
és un sí. I aquest sí pot ser que no en qualsevol moment o en una altra
ocasió. Quan utilitzeu les drogues, l’alcohol i les substàncies químiques per
anul·lar la capacitat de decisió de les dones és masclisme disfressat
d’estratègia de submissió. Mai, en cap cas, la pèrdua de consciència és
sinònim de consentiment.
-Als abusadors: els que utilitzeu una suposada autoritat, a la feina, a casa, a
la família, per sotmetre’ns, per agredir-nos, per fer-nos por, per fer-nos mal,
per fer-nos xantatge, per coaccionar-nos, per utilitzar-nos en el vostre
benefici i pels vostres interessos. Cap càrrec, cap responsabilitat, cap
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autoritat és més important que la nostra llibertat. No teniu cap poder sobre
el nostre cos. 2
-Als assetjadors: els que ens molesteu pel carrer, a les festes majors, al
transport públic, a la feina o a casa. Els que us refregueu contra els nostres
cossos al metro. Els que exhibiu els vostres genitals a l’autobús. Els que ens
perseguiu. Els que ens envieu missatges amenaçadors per mòbil o per
correu electrònic. Els que controleu els nostres telèfons. Els que ens
assetgeu a través de les xarxes socials. Els que espereu en un pàrking, en
un ascensor, en un portal o ens perseguiu dient-nos allò que per a vosaltres
són inofensives “floretes”. Els que ens insulteu quan no acceptem les
vostres propostes. Deixeu-nos en pau. Si us diem que no, no insistiu. No és
timidesa. És que les dones som lliures per decidir amb qui volem estar i,
sobretot, amb qui no volem estar.
-Als maltractadors: la violència és la vostra manera il·legítima d’exercir el
poder. Els que aprofiteu la intimitat o privacitat per colpejar, per matar, per
vexar, per agredir sexualment, per espantar. O per matar i maltractar els
nostres infants. Això us empobreix com a homes i és un delicte que ha de
ser perseguit per la justícia. Sou criminals. Les dones no som propietat de
ningú.
-Als i les que calleu però sabeu què passa: qui els hi rieu les gràcies als
assetjadors, qui heu consentit que es maltractés o es violés una dona, qui
heu mirat cap a l’altra banda, qui no heu recriminat un abús de poder... Ja
n’hi ha prou. Parleu. Assenyaleu. No sigueu còmplices. Sigueu íntegres o
també us convertireu en culpables. Esteneu la mà a qui ho necessita de
veritat. No tolereu la violència contra cap dona. No sou agents passius,
teniu molt a dir, per aturar-los a ells i per a acompanyar-les a elles.
-Presentadors i presentadores de televisió que feu espectacle de la violència
masclista. Amb la vostra feina mal feta contribuïu a perpetuar la cultura de
la violència. Ja n’hi ha prou de veure maltractadors i violadors per televisió
que es fan les víctimes i justifiquen el seu comportament. Prou de convertir
víctimes en titelles al servei de l’audiència. Prou d’estigmatitzar dones
maltractades, de perseguir-les pel carrer, de buscar on s’amaguen. Prou de
vulnerar el seu dret a la intimitat i destruir la seva privacitat i la dels seus
fills i les seves filles. No confongueu l’audiència: l’amor no és possessió.
L’enamorament no és propietat. La violència contra les dones no és un
espectacle. Fer-ho va contra l’ètica periodística, contra la responsabilitat
professional, contra els drets de les persones i els infants.
-Periodistes i mitjans de comunicació que quan informeu de la violència
contra les dones dieu que les dones es moren. Les dones no es moren. A les
dones les maten. Les assassinen. A veure si ho enteneu d’una vegada.
Assenyaleu el masclisme com a causa d’aquesta violència.
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-Periodistes que quan maten una dona o els seus infants pregunteu al
veïnat com era l’assassí. Ens és igual saber si saludava o si era bon veí. Prou
d’explicar si l’assassí era gelós. Els assassins no es justifiquen ni tenen cap
aparença especial.
-Professionals de l’audiovisual que perpetueu els tòpics que atempten contra
les dones: no les convertiu més en objectes. Que el seu físic no determini la
seva feina, no consentiu l’entreteniment que vexa les dones o que banalitza
la violència de masclista. Pareu de tolerar missatges masclistes que
normalitzen relacions de parella tòxiques, que perpetuen tòpics sobre la
realitat femenina que són falsos, caducs i nocius.
-Professionals de la publicitat i empreses anunciants que us recreeu en
l’estètica del patiment de les dones. No convertiu la violència contra les
dones en bellesa i argument de venda. Prou d’imatges de dones sotmeses
als homes, humiliades, mig mortes, per vendre perfums o rellotges o el que
sigui. Prou de sexualitzar les criatures. Pareu de dipositar una càrrega
eròtica sobre la infància. Les nenes i els nens no són productes al vostre
servei.
-Empresaris de l’oci nocturn que utilitzeu les dones com a reclam dels
vostres negocis: No sigueu còmplices de la violència masclista. Pareu de
posar-ho fàcil als abusadors que poden trobar, en els vostres locals, la
coartada perfecta. Ajudeu a combatre l’assetjament. No eludiu un problema
molt greu que sabeu perfectament que també s’esdevé en el vostre àmbit.
-Professionals de la judicatura, l’advocacia, la medecina forense, i cossos
policials que infravaloreu les denúncies de les dones: el vostre àmbit és
essencial per eradicar la violència masclista. Documenteu-vos de les
estadístiques i sigueu sensibles a la realitat social. Si menysteniu els
testimonis de les dones agredides i el risc que suposa conviure amb un
agressor, poseu en joc les seves vides. I recordeu: els fills i les filles també
són víctimes de la violència masclista. No permeteu que la justícia sigui
utilitzada pels maltractadors com una estratègia per continuar coaccionant
les víctimes.
I finalment, a totes les dones:
Ningú pot privar-nos dels nostres drets. Tenim dret a viure sense violències
masclistes. Tenim dret a ser lliures. I no us sentiu culpables per ser-ho. Si
us sentiu sota amenaça, si viviu amb por, per poca que sigui, demaneu
ajuda. La nostra manera de pensar, de vestir, de divertir-nos, de gaudir de
la vida, mai ha de ser un argument per acusar-nos o fer-nos sentir
malament. No som responsables de les agressions que rebem. Les nostres
opinions, desitjos o reivindicacions són tan legítimes com les d’un home.
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Ningú pot dir-nos com hem de viure o què hem de fer. Només nosaltres
podem decidir com volem viure i la dona que volem ser.

MANIFEST DEL CONSELL DE LES DONES EN COMMEMORACIÓ DEL 25
DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 2017
Com cada 25 de novembre, tornem a ser aquí per reivindicar el dret de les
dones a viure lliures de violència. Com cada 25 de novembre denunciem
que aquesta violència no és més que un instrument per perpetuar un
sistema injust que vulnera els drets de la meitat de la població. Com cada
25 de novembre exigim el compromís de la societat per eradicar la violència
masclista i gaudir del dret inherent a qualsevol persona a construir el seu
projecte de vida lliurament i en condicions d’igualtat.
I per poder construir aquesta justícia social s’ha d’actuar des de tots els
àmbits de la nostra societat. Des de l’educació que donem a les famílies fins
a les institucions, passant per la televisió, les escoles, la cultura, els mitjans
de comunicació i fins i tot al replà de casa.
Si detectem qualsevol abús s’ha d’ intervenir de la forma que l’abús
requereixi. Ja sigui explicar un error lingüístic, rebutjar una floreta, oferir
ajudar a una dona o llurs infants en situació de perill o denunciar on calgui.
Perquè el silenci ens fa còmplices, ens fa co-partíceps de la violència, de la
injustícia i de l’abús.
A les dones sempre els toca el rebre. Fa uns dies, la UNESCO cridava
l’atenció sobre con afecta el canvi climàtic al comportament humà. I sabeu
què? Que quan hi ha sequera en països en vies de desenvolupament, les
dones reben el doble. Perquè són elles les que han de caminar més
kilòmetres per trobar aigua o llenya per fer foc, perquè són elles les que
seran entregades o venudes per matrimonis forçats doncs les seves famílies
es veuen obligades a desplaçar-se... Les dones són utilitzades com a
moneda de canvi en les capes més pobres de determinades cultures, o
directament rebutjades per considerar-les incapaces de generar mà d’obra
que ajudi a l’economia familiar. Es disposa del seu futur quan en el moment
de néixer se’ls hi assigna un marit. Fins a quin punt arriba la vulnerabilitat
de les dones que fins i tot allò més impensable, com pot ser una sequera, té
doble càstig per ella. Aquesta societat, construïda en base a un sistema
opressor ha reservat per a les dones el darrer esglaó de l’escala dels drets.
El què està clar, ja que no deixen de produir-se morts per violència de
gènere, és que s’ha d’incidir de forma decidida en la protecció de les dones
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que es decideixen a denunciar a les seves parelles. No podem permetre que
una dona que ha donat el pas de denunciar no disposi de la protecció
adequada i acabi assassinada a mans de la seva parella (o ex parella). Això
no només és el fracàs d’un sistema judicial i de la lluita contra la violència
de gènere. A més té un efecte nociu en la societat, ja que pot desmotivar a
altres dones a l’hora de denunciar, per por que les pugui dur, impunement, a
la mort.
Quines mesures necessitem que siguin efectives des del minut zero de la
denúncia? Encara està massa recent el cas de la dona d’Elda, que després
d’haver denunciat va morir assassinada per la seva ex parella a la porta de
l’escola, en presència del seu fill. Els infants, víctimes innocents utilitzats
com armes per agredir les dones, buscant allà on més mal els hi pot fer...
Pares que son capaços de matar els seus propis fills per castigar a la seva
ex dona per haver-los deixat. Pensem-ho per un moment.
En aquesta qüestió, tot i que considerem el Pacte d’Estat contra la violència
de gènere insuficient, volem assenyalar una mesura que saludem
positivament: a partir d’ara es reconeix automàticament la condició de
víctima de violència de gènere a les mares qui llurs fills hagin estat
assassinats per les seves parelles o ex parelles. D’altre banda, ens costa
imaginar perquè no eren reconegudes com a tals fins ara.
En el moment de començar a treballar en aquest manifest, totes les
companyes que hi participem vam fer diferents aportacions. La regidora va
informar al Consell de les Dones que aquest any s’havia consensuat
visibilitzar les violències sexuals. Doncs si que estan visibilitzades, si.
Aquests dies assistim amb un profund sentiment de repulsió i fàstic a
l’espectacle mediàtic en el que han convertit el judici contra “la manada”,
acusats de violar en grup a una noia de 18 anys en el marc de les festes de
St Fermin.
L’escriptora Almudena Grandes va fer aquesta reflexió a un programa de la
SER:
”La violación es un delito. Violar a una prostituta, a una mujer promiscua, a
una noctámbula, a una alcohólica, a una drogadicta, a una mendiga, no es
ni más ni menos grave que violar a una virgen adolescente de misa diaria o
a la propia esposa dentro del matrimonio, porque todas las violaciones son
uno y el mismo delito. La condición moral de la víctima, sus costumbres, su
conducta, son factores tan irrelevantes aquí como en cualquier otro crimen.
Se podría pensar que admitir como prueba el informe de un detective sobre
la vida cotidiana de la víctima de una violación sería parecido a aceptar, en
un caso de asesinato, un testimonio que probara que el muerto era un
malvado que merecía morir, para que la defensa solicite que se considere
como atenuante. Podría parecer lo mismo, pero no lo es. Porque lo que
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pretende culpabilizar a la víctima de La Manada, sembrar dudas sobre su
condición moral, es que se atreviera a salir a la calle, a tomar copas con sus
amigas, después de haber sido violada, en lugar de quedarse en su casa
con todas las persianas bajadas y la cabeza cubierta de ceniza. Eso es lo
que el tribunal ha valorado, y al hacerlo, no sólo ha asumido que la calle, la
noche, la diversión, son un territorio masculino. También está
transmitiendo a la sociedad que, para ser creída, respetada, una mujer
violada debe seguir sufriendo después de haber sufrido, renunciar de por
vida al placer y a la alegría para que se tome en consideración su
sufrimiento. Así, una presunta decisión técnica se convierte en un acto de
violencia sobre las mujeres. Uno más”
Aquest cas ens demostra un cop més com és tota la societat la que exerceix
violència sobre les dones. No només els animals que (presumptament?,
creiem que hi ha un vídeo, no?) van violar la noia, si no l’advocat que la va
fer seguir, el detectiu que s’hi va prestar, el jutge que ho va admetre com a
prova, els mitjans de comunicació que l’any passat i ara un cop més, van
qüestionar la seva moralitat.... I aquesta societat, o com a mínim una part
important, guarda silenci, i es converteix en còmplice.
Però nosaltres diem Prou!! Prou de violència masclista!! En qualsevol de les
seves formes!! No en sigueu còmplices!! Perquè ens hi va la vida."
3. Moció del PSC, SAeC, ERC, ICV-EUiA, MES i la regidora no adscrita
per commemorar el 25 de novembre Dia Internacional de la
Violència vers les Dones
"La Minou Tavárez Mirabal va dir en una entrevista: “Una societat no pot dirse democràtica si tolera que a les dones se les maltracti i se les estigui
assassinant. I això es produeix, a més, amb més freqüència, en els espais
on haurien de sentir-se més segures: a casa seva, al seu entorn, amb les
persones amb les que es relacionen.” (La Minou és filla i neboda de les
germanes Mirabal, dominicanes assassinades el 25 de novembre de 1960
per la dictadura de Trujillo).
No hauria de caldre, però volem aprofitar aquest moment de visibilització de
la lluita contra la violència de gènere per tornar a recordar que aquesta
violència no només és física, sinó que pot ser psicològica, sexual,
econòmica, social....
La violència masclista contra les dones i contra les nenes (que encara està
molt més invisibilitzada que l’exercida contra les dones adultes) impedeix la
ciutadania plena, no reconeix la qualitat de subjectes de drets de les dones,
i atempta directament contra el seu dret a la salut i a la vida.

27.11.2017

9

La violència no permet triar, s’enfronta a la voluntat i a la llibertat de les
dones. Els impedeix construir lliurement el seu projecte vital, manllevant
així els drets fonamentals d’una part de la societat.
“Tot i que reconeixem l’esforç i el compromís de la ciutat de St. Adrià en la
lluita contra les violències de gènere, considerem que les respostes
institucionals són insuficients, contradictòries i, en alguns casos, negligents.
Aquesta lluita ha quedat en mans de la voluntat política dels ajuntaments
que entomen la problemàtica i responen amb recursos i programes fent
front a la insuficiència.”
Aquest paràgraf pertany a la moció presentada l’any passat i
malauradament continua vigent. És especialment dolorosa la seva actualitat
quan no fa ni 2 mesos que el Congreso de los Diputados va aprovar el pacte
d’estat contra la violència de gènere. Un pacte d’estat sense cap mena de
dubtes insuficient. 213 mesures aprovades, que reconeix per primer cop la
condició de víctima de violència de gènere a les mares que els seus fills o
filles hagin estat assassinats per les seves parelles o exparelles. També
s’han aprovat mesures addicionals referents als matrimonis forçosos o a la
violència sexual als llocs de treball. Però com diem, insuficient. El pacte no
preveu cap crèdit extraordinari en cas que no s’aprovin els pressupostos del
2018, ni quantifica el cost econòmic de cada mesura ni planteja terminis;
només un ambigu i lax termini de 5 anys per coordinar amb les diferents
institucions l’aplicació del pacte.
Continuem creient en la bona feina que en violència de gènere es fa des de
la Comissió tècnica contra la violència masclista a la nostra ciutat i així ho
demostren les diferents accions de sensibilització i assistència que es duen a
terme. Des d’aquí volem saludar molt positivament el treball que es du a
terme des del CIOD, que tot i comptar amb poc personal i pocs recursos
desenvolupa a la nostra ciutat una gran tasca de sensibilització, prevenció i
atenció i està absolutament consolidat com a centre de referència per
l’atenció de les dones. Del començament d’any ençà han realitzat més de
1.300 atencions, tant d’acollida, de diversitat sexual, jurídica, psicològica o
de situacions de violència. En aquest darrer aspecte són 41 les dones que
han necessitat dels seus serveis per primer cop, 117 pel que fa a serveis
jurídics i 61 en atenció psicològica.
Aquest 2018 ens hem volgut coordinar per focalitzar tots els nostres
esforços en la denúncia dels abusos sexuals. Des de les nenes que pateixen
ablacions a mans de les seves mares o àvies argumentant que s’han de
mantenir les tradicions, fins a les violacions de les dones en conflictes
armats amb l’objectiu de destruir la comunitat i generar terror que impulsi a
desplaçar-se a famílies senceres, passant pels abusos físics o psicològics i ja
siguin actius o passius.
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Per tot això, els grups municipals del PSC, SAeC, ICV-EUiA, ERC, MES i la
regidora no adscrita proposen al Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Refermar el compromís de la ciutat en la lluita contra la violència de
gènere, mantenint els espais existents i contribuint a les tasques de
sensibilització i/o denúncia que es facin des de qualsevol àmbit de la
ciutat.
2. Revisar el grau de compliment de totes les mocions, mesures, acords,
etc. que hagin tingut lloc a la ciutat des del començament de la
legislatura i activar, si s’escau, la posada en marxa dels esmentats
acords.
3. Commemorar públicament totes les dates que tinguin a veure amb la
violència de gènere, especialment les que tinguin a veure amb els
abusos sexuals:
•
•
•

•
•
•

Dia Mundial de Tolerància Zero a la Mutilació Genital femenina
Dia Internacional contra l’Explotació Sexual Infantil
Dia Internacional dels nens i les nenes víctimes innocents de l’agressió
Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i la tracta de dones, nens i
nenes
19 de novembre Dia Internacional para la Prevenció de l’Abús Infantil
29 de novembre Dia Internacional de la lluita contra la mutilació genital femenina
6 de febrer
4 d’abril
4 de juny
23 de setembre

4. Denunciar públicament i exigir al Gobierno de España el compliment del
pacte d’estat contra la violència de gènere, dotant les mesures de
partida pressupostària i accelerant la coordinació amb la resta
d’institucions per l’aplicació de les mesures.
5. Traslladar aquest acord al Congrés dels Diputats, al Parlament de
Catalunya, a l’Institut Català de les Dones, al Departament de Cultura de
l’Ajuntament, al Departament de Joventut, al Consell Municipal de la
Dona, a les associacions de veïns, als centres educatius i instituts de
Sant Adrià i, especialment, aquells implicats en el desenvolupament dels
acords."
Defensa la moció Filomena Cañete (PSC) i manifesta:
-

Que aquesta moció ha estat elaborada des de la mirada de dones
d’esquerres i en aquest sentit celebren i es feliciten que tant el grup de
PDeCAT com de C’s es sumin i li donin suport, ja que davant de
qüestions socials tan primordials com la reivindicació contra la violència
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de gènere, la suma de forces polítiques és vital per reforçar la lluita
constant i diària que no només han de recordar quan arriba la cita del
25N en el calendari sinó els 365 dies de l’any.
-

Que la moció mostra tres línies d’acció a destacar que d’alguna manera
es barregen entre si. Per una banda i en línia global el que es pretén
traslladar amb aquesta moció és fer valdre que els drets de les dones
són drets humans, manifestant així el rebuig a la violència masclista i
fent públic el seu ferm compromís de treballar fins a eradicar-la
definitivament.

-

Que, a més, reivindiquen la necessitat d’implicació permanent de les
institucions públiques impulsant polítiques efectives contra la violència de
gènere i la seva arrel, el masclisme, per assolir la tolerància zero de tota
la societat i una resposta conjunta per part de tots els partits polítics i
agents socials.

-

Que, en aquest sentit, les administracions locals són una peça clau i
juguen un paper fonamental atesa la proximitat amb la víctima, i per
això, és imprescindible dotar de més recursos i suport als ajuntaments, i
en concret per a les seves competències en matèria d’igualtat.

-

Que, pel que fa a l’actual proposta del Pacte d’Estat Contra la Violència
de Gènere aprovada pel Congrés dels Diputats aquest setembre, no
volen que segueixi el camí de les lleis d’igualtat i lluita contra la violència
de gènere que han estat desmuntades o aturades fruit de les retallades
sinó que s’habilitin les dotacions econòmiques necessàries per atendre
els compromisos d’aquest pacte, ja que la violència masclista ha de ser
considerada una qüestió d’Estat i aquí han de participar-hi tots i totes de
cara a contribuir a abordar el problema de manera integral de cara a ser
capaços amb mesures polítiques i institucionals de donar resposta a les
necessitats específiques tant de les dones víctimes com dels seus fills i
filles.

-

Que a Sant Adrià continuen amb el compromís de reconèixer-se com a
una ciutat que lluita contra les violències de gènere duent a terme una
tasca importantíssima des del CIOD i des de la Taula contra la violència
de gènere però, com es diu a la moció, aquesta responsabilitat no pot
quedar només amb la voluntat política entomant la problemàtica i
responent amb recursos i programes, sinó que s’ha d’anar més enllà de
l’àmbit local i traspassar el supramunicipal sense perdre de vista els
compromisos adquirits per la ciutat.

-

Que el 25 de novembre és el Dia Internacional de la Violència vers les
Dones i no han d’oblidar, té moltes cares: social, física, psicològica,
sexual, etc.
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-

Que enguany han volgut focalitzar els seus esforços en la denúncia dels
abusos sexuals de dones i de nenes, directes i indirectes i és per això
que proposen la visualització de la denúncia de les diferents formes de
violència i especialment d’abús sexual amb la commemoració dels
diferents dies, reconeguts internacionalment, al llarg de l’any.

-

Que, ja que els diferents grups municipals que han participat de la moció
m’han donat l’oportunitat de defensar-la, voldria, en nom de tots,
felicitar i agrair, novament públicament, a la bona feina que du dia a dia
el CIOD i a la seva Taula contra la violència de gènere, un servei, sens
dubte, sensible i necessari, directe i transversal per executar les
polítiques d’igualtat i de protecció a les dones.

Jesús A. García (PP) dice:
-

Que votarán en contra del punto 4.

-

Que cuando se firmó el pacto contra la violencia de género la portavoz
socialista Ángeles Álvarez elogió la unidad conseguida en torno a esta
propuesta y pidió a todos los grupos que se uniesen al pacto. Además,
recordó al Gobierno que debe poner en marcha las medidas, que no cabe
una gestión relajada, ni recorte de fondos y propuso que si los
presupuestos se prorrogan se habilite un crédito extraordinario no
inferior a un quinto del presupuesto de los mil millones.

-

Que los socialistas votaron a favor de este pacto de Estado que ahora
parece ser que a Filomena Cañete le parece insuficiente, y no entiende
esas dobles varas de medir.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Punts 1, 2, 3 i 5
Per unanimitat.
Punt 4
Vots a favor: dinou (19) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: dos (2) - PP
HISENDA I RECURSOS GENERALS
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4. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita contra
la morositat comercial del tercer trimestre de 2017
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita
contra la morositat comercial del tercer trimestre de 2017.
5. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques del període mitjà de pagament del tercer
trimestre de 2017
A continuació, els assistents resten assaentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques del període mitjà de pagament del
tercer trimestre de 2017.
6. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'execució del tercer trimestre de
2017 del pressupost municipal
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució del tercer trimestre de
2017 del pressupost municipal.
7. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda
Administracions Públiques dels costos efectius dels serveis 2016

i

A continuació, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques dels costos efectius dels serveis 2016.
8. Dictamen relatiu a la desestimació de bonificació de l’ICIO a la
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya, IBEC, per la
reforma interior de l’edifici C i local H del Campus Diagonal-Besòs
"Fets
En data 2 d’agost de 2017, la Sra. Anna Mezquita Mas, amb DNI
46136011N, en representació de la Fundació Institut de Bioenginyeria de
Catalunya (IBEC) amb CIF G64045719, va sol·licitar la bonificació del 65%
de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a la
comunicació prèvia d’obres de la reforma interior de l’edifici C i local de
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l’edifici I (Campus Diagonal-Besòs), destinats a nous laboratoris IBEC, amb
un pressupost d'execució material (PEM) de 270.458,34 €, al·legant que
concorren circumstàncies socials al tractar-se d'una entitat sense ànim de
lucre.
Fonaments de dret
1. Atès que en relació a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
en l’article 2n bis 4, de l’Ordenança Fiscal reguladora, (en concordança
amb l’article 103.2.a. del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), i en matèria de
bonificacions potestatives s’estableix:
“Es concedirà una bonificació de fins al 95 per cent de la quota de l’Impost a
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal por concórrer circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta
declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia
sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria dels seus
membres.”
2. Atès que del contingut de l’article es desprèn que, per poder gaudir
d’aquest benefici fiscal, haurà de ser declarada l’obra d’especial interès o
utilitat municipal prèvia l’acreditació que sigui per circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment del treball que justifiquin tal
declaració. En tal sentit, s’ha de tenir en compte el que estableix l’article
14 de la Llei general tributària sobre el criteri restrictiu a seguir en
matèria de concessió d’exempcions o bonificacions tributàries.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
ÚNIC. Desestimar la sol·licitud de bonificació de l’ICIO corresponent a la
comunicació prèvia d’obres de la reforma interior de l’edifici C i local de
l’edifici I (Campus Diagonal-Besòs), destinats a nous laboratoris IBEC,
presentada per la societat Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya
(IBEC) amb CIF G64045719, atès que no s’al·leguen ni s’acrediten els
motius concrets pels quals concorren circumstàncies socials que justifiquin
que les obres en qüestió siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal, ja que aquestes circumstàncies s'haurien de posar en relació a la
finalitat de les obres o instal·lacions i no en funció de la forma jurídica de la
entitat sol·licitant."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
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Andreu Marín (PP) manifesta:
-

Que el pasado mes de julio aprobaron una modificación del ICIO para
una cooperativa tanto en la Via Trajana como en el Camí de la Verneda,
y no deja de ser curioso que una universidad que lo que está haciendo
es potenciar con un instituto el I+D, entiendan que no se adecua a la ley
en cuanto a lo que establece como causa social.

-

Que se llenan mucho la boca hablando de la universidad pero que quiere
recordarles que la universidad al venir a Sant Adrià ha perdido
centralidad en lo que respecta a Barcelona, si cuando les piden una
bonificación de ICIO ni tan si quiera entienden que pueden bonificarle
algún porcentaje quizás incluso menor del que ellos solicitan, creen que
esta no es la linea que deben seguir.

Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
-

Que creuen que es desestima per un defecte de forma i que s’hauria
d’haver donat l’oportunitat de rectificar la petició.

-

Que haurien de donar suport a la instal·lació a Sant Adrià de Besòs de la
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya, perquè serà beneficiós
per al municipi.

Pedro Rivero (PSC) respon:
-

Que no és la universitat qui fa l’obra sinó una fundació i que les
bonificacions de juliol van ser per a unes cooperatives que treballen
juntament amb Serveis Socials amb uns programes determinats i això
justifica la bonificació de l’ICIO.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: quinze (15) – PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: sis (6) – C’s (3), PP (2) i PDeCAT (1)
9. Dictamen relatiu a l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada
de l’Associació Catalana de Municipis i del Consorci Català pel
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subministraments i contractació de serveis

adquisició
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de

béns,

"ANTECEDENTS
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en
endavant ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir
en les sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis
pels ens locals associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble
tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i
l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les estructures locals,
amb aminoraments dels terminis en el procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant CCDL), ens local,
de caràcter associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica
pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament de Governació i
Relacions institucionals. Els ens consorciats són els Consells comarcals del
Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les
Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa
ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL per acord de la seva
Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la
modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació
centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per
tal de donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula
l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats
autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els
corresponents acords.
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè Executiu de l’ACM,
acordà constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de
la Llei reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en els termes
introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de
contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat
pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la
obligació d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a
través de la Central de Compres del CCDL, podent optar l’entitat
destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la
legislació de contractació pública.
FONAMENTS DE DRET
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1. Article 203 i 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del
TRLCSP, que regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part
d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
2. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local (LRSAL).
4. Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de
data 14 de desembre de 2014.
5. Articles 52.2 b) i 133 a 135 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.
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis
Generals proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD:
1. Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i
del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder
efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis
a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i
preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses
adjudicatàries.
2. Facultar a l’alcalde perquè, en nom i representació d’aquesta corporació,
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords
marc que siguin d’interès i que la Central de contractació formalitzi.
3. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel
Desenvolupament Local."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
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Vots a favor: dinou (19) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: dues (2) - PP
10. Dictamen relatiu a l’adhesió a l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica i adjudicació a Endesa Energia, SAU, el
subministrament d’energia elèctrica a diversos punts del municipi
Antecedents
1. El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la
seva Comissió Executiva, de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia
tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva, de
data 9 de juny de 2016, i publicats al perfil de contractant de l’entitat,
adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord
amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA
ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3)
“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES,
SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedintse a la formalització efectiva del citat Acord amb les empreses
adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
2. Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del
Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant
de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat
en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de
2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per
lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara
dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del
que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat
amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a
l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de subministrament,
la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els empreses
seleccionades en l’Acord marc.
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3. En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i
l’entitat mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent
contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el
procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
4. En data 27 de setembre de 2017 l'enginyer municipal emet el següent
informe:
"Fets
1. En data gener de 2014 es va signar el contracte de subministrament d'energia
elèctrica en baixa i mitja tensió a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, amb una
durada de dos anys prorrogable dos anys més, amb les següents empreses
adjudicatàries:
a) LOT 2: PUNTS DE SUBMINISTRAMENT EN BAIXA TENSIÓ AMB
POTÈNCIA CONTRACTADA SUPERIOR A 10 kW:
• EMPRESA ADJUDICATÀRIA: AURA ENERGIA SL
b) LOT 3: PUNTS DE SUBMINISTRAMENT EN MITJA TENSIÓ:
• EMPRESA ADJUDICATÀRIA: ENDESA ENERGIA SAU
c) LOT 1: PUNTS DE SUBMINISTRAMENT EN BAIXA TENSIÓ AMB
POTÈNCIA CONTRACTADA INFERIORS O IGUAL A 10 kW:
• L'empresa adjudicatària va renunciar al lot, i el subministrament es
realitza a través de la comercialitzadora de referència (d'últim recurs)
indicada per el Ministeri d'Indústria i Energia.
2. L'adjudicació del contracte es fonamenta en el PLECS DE CLÀUSULES
TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA
I MITJA TENSIÓ A L’AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS.
3. En data Octubre de 2015, es va prorrogar el contracte de subministrament per a
l'any 2016.
4. En data Setembre de 2016, es va prorrogar el contracte de subministrament per a
l'any 2017, el qual finalitza en data 31 de desembre de 2017, ja que no preveu
més pròrrogues.
5. En l’any 2017, l’Associació Catalana de Municipis (ACM), a través d’un Acord Marc
de subministrament elèctric, i per mitjà d’un compra agregada ha obtingut uns
preus d’energia elèctrica inferiors als actuals preus d’energia que te contractat
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en l’actual contracte:
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Lot 2
Lot 2
Lot 2
Lot 1
Lot 1

Baixa Tensió – Terme d’energia (€/Kwh)
Preus Actual contracte
Preus ACM
Període
P1
P2
P3
P1
P2
P3
Tarifa 3.0A
0,115296 0,096751
0,073017
0,097181
0,083213
0,055568
Tarifa 2.1A
0,138592
0,128407
Tarifa 2.1 DHA 0,159908
0,087976
0,150396
0,07231
Tarifa 2.0 A
0,112401
0,112267
Tarifa 2.0 DHA 0,195183
0,066848
0,136671
0,056955

Període
Lot 3 Tarifa 3.1A

Mitj Tensió – Terme d’energia (€/Kwh)
Preus Actual contracte
Preus ACM
P1
P2
P3
P1
P2
0,091151 0,080053
0,061142
0,086505
0,078675

P3
0,060518

20

Baixa dels preus ACM
P1
P2
P3
-15,71 %
-13,99 %
-23,90 %
-7,35 %
-5,95 %
-17,81 %
-0,12 %
-29,98 %
-14,80 %

Baixa dels preus ACM
P1
P2
P3
-5,10 %
-1,72 %
-1,02 %

Com s’observa, hi ha unes baixes en totes les tarifes contractades i en tots els
períodes, sent considerable la baixada en el Lot 2, que és la de major despesa per
part de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
Extrapolant els preus de l’ACM al cost d’energia per al mes de maig de 2017 del Lot
l’estalvi produït seria en el cas mes desfavorable de:

P1
P2
P3
Total

Cost Terme d’energia mes de Maig 2017 Lot 2
Contracte Actual
Cost energia preus ACM
10.417,93 €
9.798,23 €
15.334,90 €
14.207,95 €
7.535,14 €
6.193,35 €
33.287,97 €
30.199,53 €
Estalvi mensual preus ACM:
3.088,44 €

Aquest estalvi de 3.000 € mensuals, seria extrapolable a 12 mesos a l’any per al Lot 2,
implicaria un estalvi anual de 36.000 € per al Lot 2, en el cas mes desfavorable, i
sense aplicar el impost elèctric i IVA.
6. A més, a nivell econòmic, l’Acord Marc de subministrament elèctric de l’ACM,
s’aplicaria un descompte de l’1,5% en els preus del terme d’energia, domiciliant els
pagaments dels rebuts. Extrapolant aquest descompte al cost d’energia per al mes
de Agost de 2017, l’estalvi produït seria de 567 €/mes. Per la totalitat de tot un
any, implicaria un estalvi un estalvi anual de 6.800 €.
7. L’Acord Marc de subministrament elèctric de l’ACM, apart de l'estalvi econòmic
indicat en els punts anteriors, disposa de les següents característiques i
avantatges respecte l’actual contracte:
a) Procediment de contractació simple, estalviant temps a l’Ajuntament: El
procediment de contractació és simple pel fet que, per l’Ajuntament, només
requereix un acord (ple, junta o decret) per adherir-se les condicions de
subministrament elèctric de l’ACM. La modalitat és oberta de forma que
l’Ajuntament pot decidir quants i quins punts (CUPS) volen incorporar al
contracte de l’ACM. Aquesta flexibilitat potser aprofitada per l’Ajuntament per
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incorporar tots el punts que sigui del seu interès i poder anar incorporant altres
de nous o fins i tot d’entitats dependents (Societats anònimes municipals,
consorcis, ...) de manera que els responsables de la contractació del
subministrament elèctric tenen tots els punts de la seva responsabilitat en el
mateix contracte. Aquest fet suposa un estalvi de temps en el control de les
factures pel fet de no haver-se de remetre a diferents contractes.
b) Seguretat jurídica: L’acord marc de subministrament elèctric de l’ACM s’ha
licitat d’acord amb el que estableix la llei estatal de contractes del sector públic
i recull també recomanacions de la UE en matèria de contractació fet que
garanteix a l’Ajuntament estar contractant l’energia elèctrica amb total
seguretat jurídica.
c) Aspectes mediambientals: L’energia subministrada a través del contractes
elèctric de l’ACM es 100 % renovable. Aquest fet permet dir que els ens locals
de Catalunya adherits al acord marc de subministrament elèctric estalvien
266.000 tones de CO2 anuals i 980 GWh/any d’energia primària. Aquestes
xifres són molt significatives i ha suposat que l’acord marc de subministrament
elèctric hagi estat escollit per la Diputació de Barcelona per presentar al
Projecte SPP Regions de compra pública sostenible. A banda la contractació
de l’energia 100 % renovable permet als ens locals adherits complir amb bona
part dels compromisos establerts en el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a la
sostenibilitat (PAES).
d) Atenció al usuari multicanal: A través de l’acord marc de l’ACM, l’Ajuntament
pot tenir accés al Servei de Gestió Preferent ofert per l’adjudicatari (aquest
servei està a disposició dels comptes més grans però que a través de l’ACM
es fa accessible a tots els ens locals adherits i ens dependents d’aquests).
Aquest servei integra en un mateix espai web tots els canals d’atenció al usuari
(telèfon, e-mail i web) de forma que l’Ajuntament a través d’un usuari i un
password te accés a tota la informació i a poder donar d’alta nous punts o de
baixa els existents, formular les consultes corresponents, veure com estan les
seves consultes, consultar estadístiques per tarifa, per CUPS, globals, etc...
8. Actualment hi ha els següents municipis catalans i entitats adherides a l’Acord
Marc de subministrament elèctric de l’ACM:
Ens
Ajuntaments
Consells Comarcals
Diputacions
Ens dependents
Total

Nombre
589
29
2
130
750

Entre els Ajuntaments adherits de l’Àrea metropolitana de Barcelona d’una grandària
similar o superior a la de Sant Adrià de Besòs consten els següents municipis:
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Municipi
Sabadell
Mataró
Sant Boi de Llobregat
Vilanova i la Geltrú
Cerdanyola del Vallès
Mollet del Vallès
Gavà
Esplugues de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Vilafranca del Penedès
Ripollet
Montcada i Reixac
Barberà del Vallès
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Comarca
Vallès Occidental
Maresme
Baix Llobregat
Garraf
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Baix Llobregat
Baix Llobregat
Baix Llobregat
Alt Penedès
Vallès Occidental
Vallès Occidental
Vallès Occidental

Fonaments de dret
Primer. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9
de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon. Plec de clàusules administratives particulars, aprovat per Resolució
de la Presidència del CCDL, de data 27 d’octubre de 2016, i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, que regeixen el contracte derivat de l'Acord
marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
Tercer. Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198
en relació al 156 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes
derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues
dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable
Quart. Article 52 i ss. 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, i
resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que
regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/
o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments
de dret assenyalats anteriorment, la Comissió Informativa d'Hisenda i
Recursos Generals proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
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1. Que el municipi de Sant Adrià de Besòs s’adhereix a l'Acord marc i al
contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.05 D01), aprovats pel Consorci Català de Desenvolupament Local
(CCDL) per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2018 al
31 de desembre de 2018, d’acord amb el següent detall de condicions
econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió

Tarifa/període

Preu adjudicat €/MWh

Sublot BT1

2.0A

112,158

Sublot BT2

2.0DHAP1

136,573

Sublot BT3

2.0DHAP2

56,843

Sublot BT4

2.0DHSP1

135,3

Sublot BT5

2.0DHSP2

64,3

Sublot BT6

2.0DHSP3

52,7

Sublot BT7

2.1A

128,298

Sublot BT8

2.1DHAP1

150,298

Sublot BT9

2.1DHAP2

72,198

2.1DHSP1
2.1DHSP2
2.1DHSP3
3.0AP1
3.0AP2
3.0AP3

150,298
79,398
64,898
97,098
83,098
55,458

Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot

BT10
BT11
BT12
BT13
BT14
BT15

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió

Tarifa/període

Preu adjudicat €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

86,409

Sublot AT2

3.1AP2

78,578

Sublot AT3

3.1AP3

60,419

Sublot AT4

6.1AP1

102,467

Sublot AT5

6.1AP2

85,326

Sublot AT6

6.1AP3

78,542

Sublot AT7

6.1AP4

68,951

Sublot AT8

6.1AP5

62,489

Sublot AT9

6.1AP6

53,382
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Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la
clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment
derivat (Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:
Baixa tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885

Període 2

Alta tensió

Període 3

24,437330

16,291555

€/kW i any

Tarifa

Període 1

Període 2

Període 3

3.1 A

59,173468 36,490689 8,367731

6.1 A

39,139427 19,586654 14,334178

Període 4

Període 5

Període 6

14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de
2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de
febrer de 2014).
2. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa, i l'adjudicació del
contracte a favor d'Endesa Energia, SAU, -empresa adjudicatària del
contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia
elèctrica-, per import d’1.355.800,00 que s'imputarà, dins del pressupost
municipal de l'any 2018, a càrrec de les aplicacions pressupostàries
següents:
Import previst 2018
104|3321|22100|

Biblioteques públiques

103|3370|22100|

Oci i Temps Lliure Tercera Edat

101|3230|22100|

Funcionament Centres Docents Educació Infantil

101|3231|22100|

Funcionament Centres Docents Educació Primària

104|3261|22100|

Serveis Promoció Educació Musical

76.000,00 €
16.000,00 €
7.000,00 €
73.000,00 €
4.200,00 €
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106|1650|22100|

Enllumenat Públic

106|9201|22100|

Servei Generals de Manteniment

105|4312|22100|

Mercats

104|3420|22100|

Complex Esportiu Ricart

32.500,00 €

104|3421|22100|

Complex Esportiu La Mina

23.000,00 €

104|3424|22100|

Poliesportiu Marina Besòs

78.000,00 €

104|3422|22100|

Poliesportiu de Besòs

78.000,00 €

104|3423|22100|

Camps Futbol de Besos i Altres inst. esportives

51.000,00 €

102|9200|22100|

Administració General

106|1300|22100|

Administració General, Seguretat i Protecció Civil

103|2410|22100|

Adm. General de foment de l'Ocupació

104|3330|22100|

Museus

104|3340|22100|

Promoció Cultural

62.000,00 €

101|3260|22100|

Serveis Complementaris d'educació

27.000,00 €

104|1350|22100|

Protecció civil

1.500,00 €

102|9290|22100|

Imprevistos i funcions no classificades

4.000,00 €

103|2311|22100|

Serveis d'Assistència a la família, infància i
adolescència

2.000,00 €

103|2314|22100|

Serveis i accions socials promoció igualtat gènere

3.600,00 €

103|2317|22100|

Assistència gent gran en situació dependència

5.000,00 €

Total

570.000,00 €
8.000,00 €
110.000,00 €

100.000,00 €
0,00 €
18.000,00 €
6.000,00 €

1.355.800,00 €

Aquesta adjudicació queda condicionada a la existència de la consignació
pressupostària assenyalada al pressupost de l'exercici 2018, i també queda
condicionada a la vigència durant l'any 2018 de l'Acord Marc i el contracte
derivat de subministrament d'energia elèctrica per la qual cosa el Consorci
Català de Desenvolupament local haurà d'aprovar les corresponents
pròrrogues.
3. Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL
(Carrer València, 231, 6a, 08007, Barcelona).
4. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
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Joan Belda (SAeC) diu que a la primera pròrroga del concurs es van
abstenir, a la segona van votar-hi en contra i que creuen que ara és el
moment de fer un concurs que doni l’oportunitat a empreses diferents de
les grans elèctriques i que com a ciutat haurien de ser pioners en la
utilització d’empreses que ofereixin energia cent per cent renovable.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: tretze (13) – PSC (6), C’s (3), ICV-EUiA (2), PDeCAT (1) i
Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions. dues (2) – PP
Vots en contra: sis (6) – SAeC (3), MES (1) i ERC (2)
11. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
12. Precs i preguntes
Josefa López (regidora no adscrita) manifesta:
-

Que el 15 de setembre una una veïna del carrer Torrassa va presentar
una instància sobre els plataners i les plagues i no s’ha contestat, i que
el 20 de novembre n’ha entrat una altra amb 217 firmes sobre el mateix
tema, vol saber si contestaran a tots els veïns o parlaran amb ells.

-

Que ja estan enllestides les pistes de petanca i li hagués agradat veure el
projecte si existeix, vol saber qui ha pagat aquestes pistes si el Consell
Comarcal o l’Ajuntament, quin ha estat el pressupost, i que si s’ha tallat
o es té previst tallar algun arbre per fer alguna ampliació, si aquests
arbres es trasplantaran.

José Luis Martínez (PSC) respon sobre les instàncies que serà la biòloga
quin les contestarà. Que alguna actuació s’ha fet, que si hi ha plagues
tornaran a actuar, però que no talaran per talar, que només talen quan
estan malalts o quan hi ha perill que caiguin.
Josefa López (regidora no adscrita) diu que s’hauria d’actuar abans que els
arbres estiguessin malalts, i que els plataners no poden estar tan a prop
dels habitatges, que hi ha una llei que ho prohibeix, per tant, alguna cosa
s’haurà de fer.
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Ruth Soto (PSC) diu:
-

Que es va fer un seguiment dia a dia amb la veïna que va entrar la
instància durant juliol i agost, es va fer un tractament específic al carrer
Cristòfol de Moura dels arbres que estaven malalts i es va contractar una
empresa específica per al tractament, que el que ara no poden fer és un
doble tractament, sinó que s’ha d’esperar quan toqui, i que no poden
podar per podar.

Josefa López (regidora no adscrita) li respon que ella parla d’una altra veïna.
Que cal tenir cura dels plataners quan tenen plagues i podar-los abans que
passi, cal prevenir, que el problema és que quan no es preveu, és molt
complicat solucionar-ho a l’estiu.
Juan Carlos Ramos (PSC) diu, sobre la petanca, que s’han ampliat dotze
pistes més per a ús públic, i que gràcies al Club de Petanca Sant Joan
Baptista la zona està més concorreguda, hi ha més gent i hi ha més
vigilància. Que no s’ha tallat cap arbre, simplement, es va fer una poda
preventiva perquè quan llancessin la bola no toquessin les branques, amb
un pressupost de 50.000 €.
Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que Barcelona aplicació la limitació de vehicles en episodis de
contaminació a partir de l’1 de desembre, i vol saber si l’Ajuntament ha
informat degudament la ciutadania o si hi ha algun pla d’informació per
als veïns.

-

Que a la zona de la Platja del Litoral hi torna a haver molts rosegadors
i que alguna cosa s’haurà de fer.

Ruth Soto (PSC) diu:
-

Que, sobre la limitació de vehicles, s’ha informat a través de la pàgina
web, es farà al Viure i a les pantalles de plasma de tots els equipaments
municipals i posaran senyals de trànsit a l’entorn dels polígons, i l’Àrea
Metropolitana ho farà la Ronda de Litoral.

-

Que de les rates no en sabia res, que en pren nota i passarà l’encàrrec al
Servei de Platges de l’Àrea Metropolitana.
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Andreu Marín (PP) diu:
-

Que quiere tener un recuerdo para dos personas honestas, grandes
juristas y grandes fiscales José Manuel Maza y José María Romero de
Tejada.

-

Que continua esperant que Ruth Soto li passi el contacte del responsable
patrimonial d’Endesa.

-

Que tenen constància que se celebrarà un acte administratiu per
traspassar la torre de vigilància de la platja del Litoral de l’Àrea
Metropolitana a l’Ajuntament de Sant Adrià, per tant, vol que Pedro
Rivero li digui quin és el fonament d’aquest acte i què implicarà el seu
manteniment en termes econòmics.

-

Que quiere que Juan Carlos Ramos le diga cual es la situación del pliego
de Marina-Besòs y plazos marcados para su aprobación, y que como
intuyen que en enero, que es cuando finaliza la prestación de servicios
no estará aprobado el pliego, quiere saber que pasará entonces.

Pedro Rivero (PSC) respon, sobre la torre de vigilància, que ho desconeix i
que ja ho consultarà.
Ruth Soto (PSC) diu que demà li passa el contacte del responsable
d’Endesa.
Juan Carlos Ramos (PSC) diu que el plec tècnic s’està elaborant i a principis
de desembre els tècnics portaran la proposta al departament d’Esports i, un
cop supervisat, tindran les reunions pertinents amb tots els grups per veure
quina proposta fa. Que no creu que els diners hi siguin i que hauran de
licitar tres mesos més perquè no donarà temps i que per dates potser
hauran d’arribar fins al juny.
Antoni Velez (ERC) diu:
-

Que en les obres del carrer Bogatell hi ha hagut força problemes de
trànsit a la cantonada de Pi i Margall i voldria saber si aquella cantonada
pertany a Badalona o a Sant Adrià per saber quina Policia Local ha de
moderar el trànsit.
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Que durant el cap de setmana hi ha hagut diverses aturades dels tots els
semàfors de Pi i Margall, vol saber si era per les obres o era per algun
altre problema.

Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que demana que parlin amb el senyor Poveda de l’Àrea Metropolitana
perquè l’altre dia en una entrevista va tornar a dir el nom de Sant Adrià
malament, i que creuen que una persona que exerceix un càrrec hauria
de saber els noms correctes de les ciutats de què parla.

-

Que les voluntàries que tenen cura dels gats diuen que se’ls ha acabat el
pressupost per esterilitzacions i els agradaria saber si és possible que es
pugui ampliar aquest crèdit fins a finals d’any, ja que fan una tasca
important i que és responsabilitat d’aquest Ajuntament.

-

Que hi ha una partida de l’Àrea Metropolitana que diu que van sobrar
16.145, 73 € d’un pla de promoció empresarial i que aquest sobrant se
suma a un pla metropolità de suport a polítiques socials i d’educació
municipals, que els agradaria tenir alguna informació.

-

Que aquells que recorden a personatges il.lustres són els responsables
que a l’Estat espanyol hi hagi presos polítics i volen tenir un record dels
que porten 25 dies injustament empresonats el vicepresident Junqueras,
els consellers Mundó, Romeva, Rull, Turull, Meritxell Borràs i la Dolos
Bassa, i els Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que porten 42 dies injustament
empresonats.

Ruth Soto (PSC) contesta:
-

Que les obres del carrer Bogatell, davant de la farmàcia ja és Badalona,
però que el semàfor conflictiu és on passa l’autobús, i que el problema
de trànsit s’acabarà el dia 30 que és el dia que s’obre el carrer Bogatell.
Que l’obra l’ha licitat el Consell Comarcal amb coordinació dels
ajuntaments de Badalona i Sant Adrià, i que la responsabilitat és de
l’empresa, però la Policia de Sant Adrià està coordinant algun problema
de trànsit que hi ha hagut.

-

Que la fallada dels semàfors hi ha estat per una mala connexió.

-

Que, pel que fa a les esterilitzacions, es va acordar posar 3.000 € de
més i ja s’han esgotat i que han continuat esterilitzant més gats del
compte amb la qual cosa l’empresa Canis i Felis els va fer saber que que
la partida estava esgotada, i que les voluntàries s’havien d’haver
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coordinat amb la tècnica responsable, però que com que no volen deixar
gats sense esterilitzar aquesta setmana miraran què poden fer.
Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que el pla de l’Àrea Metropolitana és un romanent que va sobrar de
l’anterior convocatòria i que quan ho van saber van fer una sol·licitud per
poder utilitzar aquest romanent en un nou pla d’ocupació i que a la
propera informativa els informarà de què es tractarà aquest pla que té a
veure amb educació.

Isabel Marcuello (MES) diu:

-

Que, sobre la limitació de vehicles, creu que no totes les persones grans
ni tots els joves estan a les xarxes ni visiten les pàgines web, per això ja
va demanar que es comuniqués a les associacions de veïns, perquè
potser són les que poden traspassar a les persones aquestes
comunicacions i que creuen que és important, i que si enviessin targetes
a tots els veïns tampoc passaria res, perquè el Viure, per exemple, no
arriba a tothom, per això creien important que s’informés els veïns, que
creu que és important la comunicació que puguin tenir els veïns.

-

Que vol saber si ja han pogut esbrinar alguna cosa respecte dels locals
comercials del barri Besos, si són habitatges o no.

José Luis Martínez (PSC) li contesta que la Policia Local que no ha detectat
res.
Continua Isabel Marcuelo (PSC) i diu:
-

Que no sap si a data d’ara mateix, a aquesta hora, s’ha reposat el
contenidor que reclamaven els veïns de la Catalana que entre el 8 i el 10
de setembre es va cremar, que van presentar una sol·licitud a través de
la pàgina web.

-

Que sobre la venda ambulant de productes caducats i no caducats,
davant llar jubilats, entre els carrers Mar i Gregal, volen saber si ha ho
han controlat i si saben alguna cosa més, si hi han posat agents per
vigilar, etc.

José Luis Martínez (PSC) diu que serà l’inspector de la Policia qui ho controli.
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Isabel Marcuello continua i diu:
-

Que volia saber si el regidor de Cultura ja s’ha posat en contacte amb els
pessebristes de Sant Adrià per veure l’espai de les piscines descobertes i
han anat a veure l’espai.

Juan Carlos Ramos (PSC) diu que hi van anar però que hi havia obres i
havien canviat el pany de la porta i no van poder accedir-hi, i que han de
quedar un altre dia per anar-hi.
Continua Isabel Marcuello i diu:
-

Que si ja se sap alguna cosa sobre la possible unificació del Servei
d’Atenció de Salut Sexual i Reproductiva del Dr. Barraquer.

-

Que voldria saber si hi ha alguna novetat sobres les imputacions de
l’alcalde i dos regidors, així com també del gerent d’Eusabsa i del barri
de la Mina, i si han parlat amb ells.

L’alcalde contesta que no hi ha res de nou i que el jutge va demanar més
informació, com és el seu sou i la declaració de béns, i també les de l’alcalde
anterior i les adjudicacions fetes a Calem.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que vol saber si hi ha previsió de treballar i de marcar dates per al
pressupost municipal.

-

Que des de l’any passat posen dates però sense concretar l’excedent de
l’exercici anterior sobre les possibles inversions al municipi.

-

Que sobre de la tala dels arbres, que hi ha municipis que sí que ho han
fet, que quan ell tenia la delegació, van intentar fer una ordenança sobre
l’arbrat, que a vegades el problema sorgeix quan s’ha de fer una obra i
uns parlen de talar i d’altres de trasplantar, que a vegades intentar
ordenar això és complex i que podria ser útil intentar elaborar una
ordenança mirant què han fet en altres ajuntaments, i que això donaria
una sortida a les situacions que es donen reiteradament.

-

Que vol saber si ja hi ha adjudicatari del servei de recollida d’animals de
companyia del Consell Comarcal i si es veritat que l’Ajuntament de
Badalona vol fer-ne la gestió directa.
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Que sobre l’excedent de les aigües freàtiques, es va parlar que s’havia
fet l’encàrrec d’un projecte, vol saber com està.

L’alcalde contesta:
-

Que a partir de la setmana que ve el regidor d’Hisenda farà el calendari.

-

Que de l’excedent, les normes de Montoro són molt estrictes i poques
coses els deixen fer.

Ruth Soto (PSC) diu:
-

Que la proposta de fer una ordenança per a la tala d’arbres és bona.

-

Que el servei de recollida d’animals ja es va adjudicar i que ja li dirà el
nom de l’empresa. Que Badalona va intentar quedar-se amb la gestió,
però el Consell Comarcal no era partidari perquè havia de donar servei
als tres municipis més.

-

Que el projecte de les aigües freàtiques sí que està fet, però el
responsable de l’Àrea Metropolitana va passar el pressupost i era massa
elevat, ara han d’intentar que l’AMB els subvencioni alguna cosa, ja que
pertany al riu i està dins el parc, i que s’ha de valorar.

-

Que, sobre la limitació de vehicles, l’AMB els ha promès que farà anuncis
a totes les televisions públiques i als diaris. Que és veritat que Isabel
Marcuello va proposar fer-ho arribar a les associacions de veïns i que així
ho faran. Que també podrien fer una bustiada.

-

Que sobre el CAP, han demanar hora amb la directora per aclarir si el
servei marxa cap a Badalona.

Àlex Benito (SAeC) diu:
-

Que el seu grup, juntament amb ERC i ICV-EUiA, va presentar una
instància en defensa de la qualitat de l’aire, en què se sol·licitava al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
l’adequació de l’actual estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Qualitat de l'Aire per incloure elements contaminants que actualment no
detecta i que estudiés si calien més estacions de mesura de qualitat del
l’aire per tenir una imatge més clara per saber com és l’aire que
respiren, volen saber si s’ha fet alguna cosa i si han tingut alguna
resposta.
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-

Que volen saber com estan els pressupostos participatius.

-

Que volen saber on votaran els veïns de la Catalana en les eleccions del
21 de desembre, i si hi ha alguna possibilitat que puguin votar al seu
barri.

L’alcalde diu que els veïns votaran a l’Escola Bressols JM Céspedes, que és
el lloc que tenen més a prop i de fàcil accés.
Ruth Soto (PSC) contesta:
-

Que la Generalitat ja ha regularitzat la instal·lació de més estacions.

Pedro Rivero (PSC) diu, sobre els pressupostos participatius, que tenint en
compte que la llei per a 2018 no els deixa més del 2,4% respecte del gastat
al 2017 i tenint en compte que gairebé segur que hi haurà pujada de salaris
dels funcionaris, els queda poc marge per pressupostos participatius.
Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que sobre les tanques al parc del Litoral per a la petanca, volien saber si
s’ha pres alguna mesura per consensuar amb els veïns l’ampliació de
l’espai de la petanca.

-

Que l’equip de govern va assolir el compromís amb els veïns de fer
propostes en relació amb la destinació que es donaria als terrenys per
equipaments de la Catalana.

-

Que ara que s’estan realitzant treballs d’asfalt, volien saber si es farà
alguna cosa amb l’esplanada davant la guarderia i si es farà alguna cosa
amb l’ensorrament del carrer Barcelona i es un perill per a les motos.

L’alcalde contesta:
-

Que no hi ha hagut cap problema en els espais on hi ha petanques i que
el que han volgut fer és intentar donar sortida a un grup nombrós de
veïns i al mateix temps serveixi que vigilin també el Parc.

-

Que els tècnics de Participació estan activant el Consell de Sant Joan i
està pendent.
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Pedro Sánchez (C’s) diu que no qüestionen el lloc on és la petanca, el que
volien saber si s’havia fet algun tipus de treball amb els veïns.
José Luis Martínez (PSC) respon:
-

Que, sobre l’esplanada, està pendent de decidir què hi fan, que estaria
bé poder-la asfaltar i que els veïns tinguessin un pàrquing en condicions,
però que està pendent que l’Àrea d’Urbanisme ho decideixi.

-

Que sobre l’ensorrament del carrer Barcelona ja ho mirarà demà.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 2030
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari, tots els assistents. Certifico.

