Sant Adrià de Besòs, 28 de desembre 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. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

Pedro Rivero Hidalgo
Filomena Cañete Carrillo
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

S'ha excusat d'assistir-hi Juan Carlos Ramos Sánchez.
Vist que s’ha assolit la majoria absoluta del nombre de membres del Ple de
l’Ajuntament, el president obre la sessió.
1. Ratificació del decret d’Alcaldia, de data 21 de desembre de 2017,
relatiu a traslladar de dia la sessió ordinària del Ple
"Fets
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1. El Ple ordinari del mes de desembre hauria de tenir lloc el dia 25, dia de
Nadal, per tant, fa aconsellable traslladar la data de la propera sessió
ordinària del Ple al dia 28 de desembre, més adient.
Fonaments de dret
1. Articles 78.1 i 80.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las entidades locales.
2. Article 67 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre de
1992.
RESOLUCIÓ
Per tant, resolc
1. Establir que la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, prevista
per al dia 25 de desembre de 2017, a les 19 hores, es traslladi, sense
perdre el seu caràcter d'ordinària, al 28 de desembre de 2017, a la
mateixa hora.
2. Sotmetre aquest decret a la ratificació del proper Ple que tingui lloc."
S’aprova per unanimitat.
De conformitat amb l’Acord institucional per avançar en la sensibilització,
visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament, en data de 30 d’octubre de 2017, posar en coneixement de la
sala de plens les dones assassinades per violència masclista:
Total: 5
Catalunya : 2
Resta d’Espanya: 3
30/11/2017. Maricia Gheorfghie. 53
Assassinada pel seu marit. Xifra oficial

anys

Guadassuar

(València).

10/12/2017. Yingying Y., 48 anys. Barcelona (Barcelona, Catalunya).
Feminicidi per prostitució. Xifra no oficial.
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23/12/2017. Andrea Carballo Claramonte, 20 anys. Vila-real (Castelló).
Feminicidi íntim. Xifra no oficial (en investigació per part del Ministeri de
l'Interior). Havia denunciat i tenia ordre de protecció activa.
25/12/2017. Kenia Álvarez Vázquez, 30 anys. Sant Adrià de Besòs
(Barcelona). Assassinada per la seva parella. Havia denunciat. Xifra no
oficial (esperant confirmació oficial per part del Ministeri de l'Interior)
28/12/2017. Noms i cognoms desconeguts, 37 anys. Azuqueca de Henares
(Guadalajara). Assassinada per la seva parella. Xifra no oficial. Tenia 3 fills
menors.
Irene Aldabert no creu que el fet que hagi estat assassinada exercint la
prostitució hi tingui res a veure, per tant, recomanaria que en darreres
informacions s’obviés aquesta dada, ja que les dones estan en perill de mort
per aspectes que no té res a veure en l’exercici de la seva professió o en les
condicions en què viuen.
Filomena Cañete diu que segons quines fonts oficials aquest cas no el tenen
en compte, però que ells creuen que és important tenir-lo en compte.
Irene Aldabert llegeix el comunicat del Consell de les Dones per l’assassinat
de Kenia Álvarez Vázquez:
El Consell Municipal de les Dones condemna l’assassinat de la Kenia a mans
de la seva ex parella a la nostra ciutat. El fets van tenir lloc la nit de Nadal,
al barri de la Mina. Volem expressar el nostre més sentit condol a la família i
a les amistats de la Kenia, condemnant fermament aquest assassinat
masclista.
Recordem que la violència masclista és aquella que s’exerceix contra les
dones com a manifestació de la desigualtat en el marc d’un sistema de
relacions dels homes sobre les dones. I que la llei reconeix com a violència
masclista tot tipus de violència (sexual, física, i psicològica) i produïda en
tots els àmbits, és a dir, tant en la parella i l’ex parella, en el laboral i en
social i comunitari.
Quan el 25 de novembre d’enguany commemoràvem el dia Internacional de
la lluita contra la violència de gènere dèiem:
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

28.12.2017

4

d’haver denunciat va morir assassinada per la seva ex parella a la porta de
l’escola, en presència del seu fill.
Doncs bé, la Kenia també havia denunciat. Igual que ho havia fet la dona
assassinada aquest matí a Azuqueca. Totes dues amb ordres d’allunyament
pels seus agressors. Però està clar que el sistema falla. I aquests errors es
tradueixen en morts de dones innocents.
També dèiem, referint-nos al judici de la noia violada en grup per “la
Manada”
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.
Doncs novament hem assistit a intents de desacreditar a la Kenia, que si era
estrangera, que si es drogava, que si era mala mare, que si ningú la va
trobar a faltar, senyal de que portava una vida esbojarrada, que si ella
sempre tornava amb ell. Només els hi ha faltat dir: Ella s’ho va buscar.
Doncs si, és així com actua el patriarcat, com defensa el seu statu quo, com
intenta mantenir aquesta organització social i cultural que està estructurada
pel i per al domini de l’home. Una ideologia que inclou una valoració
desigual entre homes i dones, establint que ells són superiors i nosaltres
inferiors. I com a qualsevol relació de desigualtat, el que te el domini fa
servir tots els seus recursos per que res no canviï.
Per això tornem a insistir. La lluita contra el patriarcat, contra la desigualtat
ha de ser des de tots els àmbits de la societat.
El Consell Municipal de les Dones reitera el seu suport a totes les dones que
es troben en aquestes situacions. De la mateixa manera, volem refermar la
voluntat d’emprar tots els esforços necessaris per avançar en garantir el
dret bàsic de les dones a una vida lliure de violències conjuntament amb la
resta d’entitats i institucions de la nostra ciutat, posant tots els recursos
possibles al servei de la lluita contra la violència de gènere
El Consell Municipal de les Dones volem saludar la bona feina que s’ha fet i
es fa des de la regidoria de Polítiques d’Igualtat i la de Serveis Socials i
agraeix especialment als equips de les esmentades regidories la seva
professionalitat, implicació i esforç en la seva tasca quotidiana i
concretament en aquests moments tant durs.
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Tot i que encara no hem acabat les feines per dotar-nos d’un protocol
d’actuació i dol, som coneixedores que des de la Comissió Tècnica contra la
Violència Masclista tenen els seus propis protocols i s’està actuant dintre del
que la situació requereix, coordinant-se les diferents institucions.
Volem saludar la feina de convocatòria que el dia 26 va realitzar l’Associació
Feminista Pla de Besòs i la resposta de la nostra ciutat, especialment del
barri de la Mina que des del primer moment ha mostrat el seu rebuig per
aquest assassinat.
Des del Consell Municipal de les Dones restem a disposició del que se’ns
requereixi per qualsevol tasca en la que podem ajudar, donant suport
comunicatiu, sensibilitzant el nostre entorn i/o per qualsevol acció futura
que es pugui acordar.
PROU VIOLÈNCIA DE GÈNERE !!
NI UNA MES!! NI UNA MENYS!!
Tot seguit, es fa un minut de silenci.
2. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió
ordinària que va tenir lloc el dia 30 de gener de 2017
Andreu Marín (PP) diu que a la pàgina 43, després de intervenció de Juan
Carlos Ramos, s’hauria d’afegir: "Andreu Marín diu a la resta de grups que
ja van comentar en aquella comissió informativa que no havien rebut cap
expedient ni documentació."
El secretari diu que s’hauria de deixar l’esborrany sobre la taula perquè
pugui escoltar l’àudio i comprovar l’esmena que proposa el regidor.
Es deixa l’esborrany damunt la taula.
ALCALDIA
3. Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no
han estat prèviament informats per la respectiva Comissió
Informativa
"Fets
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1. Com a assumptes de l'Ordre del dia de la sessió ordinària convocada en
primera convocatòria per al dia 28 de desembre de 2017, a les 19 hores,
hi consten els titulats:
4. "Moció d’ERC per crear una oficina local de turisme.
6. Proposta relativa a l’aprovació de la segona addenda del conveni de
col.laboració per al manteniment i conservació de les rondes de Barcelona i
del tram municipal de la Gran Via nord, exercici 2018."

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 28 de desembre de
2017, a les 19 hores, els punts esmentats anteriorment."
S’aprova per unanimitat.
4. Moció d’ERC per crear una oficina local de turisme
"La nostra ciutat sempre s'ha caracteritzat per ser un espai d'acollida de
persones de diferents procedències, cultures i religions, cosa que l’ha
convertit en una ciutat oberta i cosmopolita.
Per altra banda, la nostra proximitat a Barcelona ja ha provocat que durant
el darrer estiu es detectessin més de setanta-cinc pisos a webs que
ofereixen pisos turístics, alhora que també en els últims mesos s’han

28.12.2017

7

multiplicat les ofertes turístiques en vaixells atracats al Port Fòrum Sant
Adrià.
A Sant Adrià tenim el repte de decidir quin és el model turístic que volem
per a la nostra ciutat, ara que encara no està massificada. Necessitem posar
en valor la qualitat i la sostenibilitat del servei que volem oferir a totes
aquelles persones que quan fan turisme opten per la nostra ciutat.
L’objectiu ha de ser poder treure un profit social d’aquesta activitat tot
evitant les dinàmiques de depredació i explotació que van associades al
model de turisme de masses propi del capitalisme neoliberal.
Hem d’aprofitar la nostra riquesa cultural i natural com a base per generar
un turisme de qualitat, i pensem que controlant l’oferta podrem orientar el
seu creixement i adaptar-la al tipus de turisme que decidim tenir com a
ciutat.
Sens dubte, la moratòria hotelera implantada a la ciutat de Barcelona des
de l'arribada del govern Colau ha suposat un augment de la pressió turística
sobre Sant Adrià, tal vegada pot representar una oportunitat per crear nous
llocs de treball i dinamitzar l'economia local. Tanmateix, per generar
ingressos extres a l’ajuntament que poden revertir directament en la lluita
contra els reptes socials de la ciutat.
En aquest sentit, som una ciutat encara en construcció i no podem restar
aliens al nostre entorn i a la realitat que ja és fa palesa al nostre municipi,
ja que tenim zones que encara estan inacabades i que un futur no massa
llunyà tindran un aspecte molt diferent al que mostren ara mateix. També
hem de preveure que aquests nous espais (com per exemple el parc
d’esculls al litoral adrianenc davant de les 3 xemeneies, o el propi espai de
les 3 xemeneies) poden acabar convertint-se en indrets turístics de la ciutat,
i cal planificar-los atenent aquesta possibilitat. També cal tenir en compte el
barri de la Catalana, un barri encara a desenvolupar en la seva totalitat i a
on ja han aparegut aquests pisos turístics als quals fèiem menció al principi.
D’altres espais ja els tenim i ja són objecte de l’atenció del turista, com per
exemple el Port Fòrum, amb la instal·lació de la discoteca ‘Café del Mar’ o
amb la instal·lació del Game Point Center; també la nostra platja, que si
estigués més cuidada podria aspirar a aconseguir les banderes blaves i per
tant a ser un símbol de qualitat de la ciutat i un lloc d’afluència turística. Ens
cal, doncs, ordenar l’oferta cultural i els espais de memòria (Can Rigalt,
MhiC, refugi antiaeri, Camp de la Bota...) per generar oportunitats de
creació de llocs de treball i també d’aposta per una política turística de
qualitat.
Partint d’aquesta necessitat, cal destacar que actualment no disposem de
cap punt d’informació turística permanent a la ciutat, i que tampoc no
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disposem d’una ordenació de l’oferta turística i cultural, quelcom que si
tinguéssim ens permetria, sens dubte, aprofitar molt millor les oportunitats
que tenim pel fet de ser al costat d’una ciutat amb una marca tant potent
com Barcelona.
En base a això, considerem que dins de l’Àrea de Territori, encarregada de
les estratègies de polítiques públiques de promoció turística de la ciutat,
s’hauria de clarificar i encetar un planejament d’aquestes. Si les
planifiquem, podem aconseguir:
•
•

•
•
•
•
•

Atreure un turisme d’alt valor afegit, planificant els serveis ofertats de tal
manera que estiguin a l’alçada del tipus de turista que volem captar.
Que l’oferta estigui alineada amb les polítiques públiques de les
institucions, per tal que respongui al màxim als interessos de la ciutat i a
les necessitats dels ciutadans pel que fa a regulació i control.
Que a les polítiques de promoció turística primi la qualitat per sobre de la
quantitat, i que tinguin l’excel·lència com a marc per desenvolupar-se.
Tenir un turisme fixat en l’economia verda, d’acord amb noves fiscalitats
modernes i que plantegin el gravamen de les externalitats negatives.
Aprofitar-nos del caràcter de cap i casal de la ciutat de Barcelona, capital
de Catalunya.
Tenir en compte que el turisme urbà és el que està creixent més i que la
previsió pels propers anys és que continuï en aquesta tendència.
Aprofitar noves maneres de fer turisme: turisme esportiu, gastronòmic,
lúdic,...i aprendre a diferenciar-nos per crear espais de qualitat per tal
d’atreure un turisme diferencial i d’alt valor afegit.

Certament, el desenvolupament del sector turístic a la ciutat pot fer possible
l’increment dels ingressos d’aquest Ajuntament, cosa que ha de poder
revertir positivament en la ciutadania tant pel que fa a la generació
d’ingressos per a l’Ajuntament com també pel que fa a la generació
d’ocupació i la millora i aprofitament d’espais ara aïllats o menyspreats, als
qual no es reconeix el valor que tenen. Alhora, aquest desenvolupament ens
ha de servir per ordenar i planificar les polítiques turístiques abans que ens
desbordin.
Per aquests motius, el Grup Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya
– Avancem - AM proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià l’adopció dels
següents
ACORDS:
1. Impulsar la creació d’una Oficina Local de Turisme, amb especialistes en
el sector turístic, que sigui accessible i adequada al nostre tipus de
turisme, i que contribueixi a ordenar i planificar el tipus de turisme que
voldrem per a la nostra ciutat.
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2. Establir eines d'anàlisis sobre la tendència de pisos turístics a la ciutat de
Sant Adrià per tal de valorar el millor mecanisme possible per plantejar
un planejament específic que ho reguli i aplicar-lo en el menor temps
possible.
3. Ordenar i planificar l’oferta cultural de la ciutat per poder fer itineraris i
fomentar
la
diferenciació
del
turisme
a
través
d’activitats
gastronòmiques, esportives, lúdiques, etc.
4. Continuar apostant pel foment del turisme de qualitat que aporti valor
afegit a la ciutat, i fer-ho de forma sostenible i sense crear molèsties a la
nostra ciutadania.
5. Donar trasllat, a les associacions de veïns i de comerciants de la ciutat,
així com a les direccions dels hotels de Sant Adrià de Besòs, de les
mesures adoptades per tal que en tinguin coneixement."
Aquesta moció es votarà per punts.
Defensa la moció Rubèn Arenas (ERC) i diu:
-

Que a Sant Adrià tenen el repte de decidir quin és el model turístic que
volen per a la ciutat, ara que encara no està massificada i no els ha
superat.

-

Que necessiten posar en valor la qualitat i la sostenibilitat del servei que
volen oferir a totes les persones que quan fan turisme opten per la
ciutat.

-

Que hi ha un interès creixent de la ciutadania envers a obtenir llicències
de pisos turístics.

-

Que fent un cerca ha vist que AIRBNB té tres-cents lloguers a Sant
Adirà, per tant, l’objectiu d’aquest turisme és treure un aprofitament
social d’aquesta activitat, tot evitant les dinàmiques de depredació i
explotació que van associades al model de turisme de masses, propi del
capitalisme neoliberal.

-

Que han d’aprofitar la seva riquesa cultural i natural com a base per
generar un turisme de qualitat i pensen que controlant l’oferta podran
orientar el seu creixement i adaptar-la al tipus de turisme que decideixin.

-

Que la moratòria hotelera implantada a Barcelona des de l’arribada d’Ada
Colau ha suposat un augment de la pressió turística sobre Sant Adrià i
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que potser pot representar una oportunitat per crear nous llocs de treball
i dinamitzar l’economia local, per generar ingressos extres a
l’Ajuntament que portin a la millora de la quantitat i la qualitat dels
serveis que es presten als ciutadans, i per generar riquesa, tenint en
compte que tenen un índex d’atur del 19%, un dels més alts de la
comarca.
-

Que la seva proximitat a Barcelona ja ha provocat que en el darrer estiu
es detectessin més de 75 habitatges a webs que ofereixen pisos turístics,
alhora que s’han multiplicat les ofertes turístiques en vaixells que estan
atracats al Port Fòrum.

-

Que són una ciutat encara en construcció i no poden restar aliens al seu
entorn i a la realitat que ja es fa palesa, un turisme creixent i que anirà
cada cop a més, ja que tenen zones encara inacabades i que en un futur
no gaire llunyà tindran un aspecte molt diferent al d’ara mateix. Que han
de preveure que aquests nous espais poden acabar convertint-se en
indrets turístics de la ciutat i que cal planificar-los ja ara atenent a
aquesta situació i a aquesta possibilitat.

-

Que cal tenir en compte que al barri de la Catalana, que encara està per
desenvolupar, ja han aparegut aquests pisos turístics, per tant, han
d’evitar l’especulació, que se’n faci un mal ús, perquè han de ser ells els
qui facin que vinguin els turistes que ells decideixin que vinguin, no els
que s’imposin per una realitat que els supera.

-

Que hi ha espais que ja els tenen i ja són objecte de l’atenció del turista,
com el Port Fòrum, amb la instal·lació de la discoteca Cafè del Mar, Game
Point Center, també ho és la platja i que si estigués més cuidada podria
aspirar a aconseguir la bandera blava.

-

Que els cal ordenar l’oferta cultural i els espais de memòria, com Can
Rigalt, el Museu d’Història d’Immigració de Catalunya, el Refugi antiaeri,
el Camp de la Bota per generar oportunitats de creació de llocs de treball
i també d’aposta per una política turística de qualitat, que al seu
entendre passa per una política turística de diferenciació respecte d’allò
que tenen.

-

Que, partint d’aquesta necessitat, cal destacar que no disposen de cap
punt d’informació turística permanent a la ciutat i que tampoc disposen
d’una ordenació de l’oferta turística i cultural, i que si en tinguessin els
permetria aprofitar molt millor les oportunitats que tenen i el fet de ser
al costat d’una ciutat amb una marca tan potent com Barcelona.

-

Que el desenvolupament del sector turístic a la ciutat pot fer possible un
increment dels ingressos d’aquest Ajuntament cosa que ha de poder
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revertir positivament en la ciutadania, tant pel que fa a la generació
d’ingressos per a l’Ajuntament com per la generació d’ocupació i la
millora i aprofitament d’espais ara aïllats o menyspreats, als quals no
se’ls reconeix el valor que tenen.
-

Que aquest desenvolupament els ha de servir per ordenar i planificar les
polítiques turístiques abans que no els desbordin.

Josefa López (regidora no adscrita) diu:
-

Que no creu que es pugui dur a terme, ja que hi ha molts temes
barrejats i que no la veu gens realista.

Xavier Soley (PDeCAT) manifesta:
-

Que l’enfocament de la moció és positiu, però que és un compendi de
temes que potser donaria per a tres o quatre mocions diferents i es
podrien matisar i concretar.

-

Que parlen d’eines d’anàlisi per establir la tendència de pisos turístics, i
que creu que això ja hauria de ser un tema sol.

-

Que l’efecte del turisme a Sant Adrià és de rebot de la gran Barcelona i
que creu que la seva regulació del turisme s’ha de fer en un àmbit
metropolitana.

-

Que Sant Adrià, els agradi o no, no és un destí turístic per si mateix, que
tenen elements que poden ser objecte de valorització i poden fer treballs
de promoció de ciutat, per tant, no veu la necessitat de crear una oficina
específica de turisme per poder promocionar la ciutat.

Jesús A. García (PP) diu:
-

Que no deja de ser curioso que se presente la moción el 28 de diciembre
que es día de los Santos Inocentes.

-

Que no es casualidad que la presente ERC que tantos años ha gobernado
la Generalitat de Catalunya, siempre en coalición o dentro de alguna,
pero la ha gobernado, por lo tanto alguna responsabilidad tendrá, que
esa responsabilidad la tienen todos frente al turismo.

-

Que un diagrama de barras que ha publicado en INE las comunidades
autónomas está en positivo y Catalunya está en negativo.
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-

Que en la parte expositiva de la moción, obviando algunas frases que
que se podrían calificar como "cholistas" o "mourinhistas" para animar al
público y a la afición, bien podría haber sido presentada por el PP o por
C’s, porque es señal de que la economía solo funciona de una manera.

-

Que la economía funciona como un corazón, una sístole y una diástole,
y por tanto, como está seguro que ERC tiene las sístoles y las diástoles
igual como él, si es el caso que funciona el corazón normal solo funciona
a diferentes ritmos en cada persona, y que están bastante de acuerdo en
muchas cosas de la parte expositiva, pero que primero se debe estar
seguro de saber si la ciudadanía está dispuesta a dar el salto al modelo
turístico en esta ciudad.

-

Que cuando hablan del modelo turístico, primero hay que saber si la
ciudad está preparada para ver si es apto el dar ese salto del modelo
turístico, puesto que es una ciudad que durante muchos años ha estado
basada en un modelo industrial.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que creuen que sí que és el moment de presentar aquesta moció, que es
necessària per tal de començar a treballar, perquè creuen que sí que és
possible crear una oficina de turisme i que possiblement potser no tenen
tots els mecanismes i els recursos humans per dur-ho a terme, però no
s’han d’oblidar que treballen amb consorcis amb qui tenen convenis per
tant si que se’ls pot encarregar un treball com aquest que seria
transversal

-

Que els inquietava força el tema dels pisos turístics ja que el seu grup
sempre els ha preocupat, que ja s’està treballant amb l’ordenança.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que els hauria agradat trobar-se alguna moció relacionada amb la
indústria.

-

Que fa temps Sant Adrià era una ciutat molt potent industrialment
parlant, com tota l’Àrea Metropolitana i, per desgràcia, els polígons
industrials tenen potencialitat però la realitat és que no acaben de
funcionar com voldrien.

-

Que el model d’Espanya està basat en els serveis i bàsicament en el
turisme, per desgràcia, perquè la realitat és que l’ocupació que genera
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en el sector turístic malauradament és molt precari, és malpagat i
horaris amb precarietat del segle XIX.
-

Que han abandonat l’oportunitat que tenen com a ciutat en el sentit de
polígon industrial i en el futur determinades zones de la ciutat puguin ser
interessant de cara a tenir turisme.

-

Que quan ell va a Barcelona se sent una mica estrany perquè tot està
derivat de cara al turisme i això a ell no li agrada.

-

Que, malgrat tot, oposar-se a aquesta moció no té sentit, perquè se li ha
de donar una oportunitat en la mesura de les possibilitats , és a dir,
mirar de veure com ho poden fer.

-

Que la bandera blava és un problema del riu que té problemes sobretot
quan plou.

-

Que el Port Fòrum podria ser un pols a l’hora de generar ocupació i el
Cafè Mar.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que les accions que proposa la moció, si bé són necessàries no estan
deslligades de la ideologia.

-

Que les primeres accions que s’haurien de dur a terme són la planificació
i l’ordenació de l’oferta lúdica, cultural, esportiva i mediambiental a la
ciutat, sempre prioritzant les iniciatives públiques i les realitzades per
entitats i plataformes de la ciutat.

-

Que, paralel.lament, han de regular les iniciatives de pisos turístics
privats i d’empresa com AIRBNB o d’altres.

-

Que la moció parlava d’aprofitar l’oferta turística i la capitalitat de
Barcelona, però que ells s’hi mostren reticents perquè Sant Adrià de
Besòs ni tant sols a llarg termini tingui la capacitat de competir
turísticament amb Barcelona.

-

Que ser dins l’àrea metropolitana pot ser un regla enverinat i el turisme
ho és més, ja que si la seva oferta d’oci turística és complementària però
no suficientment potent es veuran abocats a ser la ciutat que oferta
l’allotjament per al benefici de la ciutat veïna, per això creuen
fonamental realitzar la planificació i l’ordenació a través dels principals
elements de què disposen que són l’eix de memòria format pels tres
edificis històrics, les Tres Xemeneies com a espai de referència nacional,
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el riu com a espai recuperat natural i una ciutadania proactiva que
sempre genera cultura pròpia.
-

Que és des d’aquests eixos que es podrien afegir iniciatives privades que
puguin complementar aquests elements, però sempre prioritzant la
iniciativa pública i popular, per això creuen que en una primera fase
s’han de centrar més en l’atracció de públic proper que en l’atracció d’un
turisme de fora de Catalunya que probablement estarà més interessada
en l’oferta hotelera que en l’oferta cultural o en la ciutat.

-

Que sobre els pisos turístics, si bé no poden aturar l’arribada, és un
negoci que ha arribat per quedar-se, creu que és el seu deure evitar la
proliferació i massificació.

-

Que hi ha d’haver una limitació de pisos turístics per barris i s’ha de
controlar l’activitat de les empreses que les gestionen, perquè creuen
que en barris envellits propers a Barcelona, com el Besòs, la proliferació
dels pisos turístics pot provocar la desaparició del barri per convertir-se
en una mena de Barceloneta amb tots els problemes que això comporta.

-

Que, un cop fetes totes aquestes accions, sí que seria el moment de
crear l’oficina de turisme, que s’hauria d’encarregar de promocionar tant
la ciutat com descentralitzar la promoció de les activitats públiques i
populars entre els habitants.

-

Que un turisme regulat és beneficiós per a la ciutat, però que sense
aquest control el model turístic comporta la precarització, la gentrificació,
l’expulsió de veïns i veïnes i la transformació de les ciutats en parcs
temàtics allunyats dels objectius ideològics que haurien de ser de
sostenibilitat i creixement.

-

Que no creuen que calguin eines d’anàlisi, que han de ser valents i
regularitzar la situació d’una vegada, limitar la proliferació d’aquest
negoci en els barris.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que ells creuen en una correcta administració dels fons públics i que
aquesta moció no va en aquesta línia.

-

Que està bé que siguin ambiciosos però que no poden descuidar el que
tenen i abans d’ordenar aquesta oferta turística cal aprofitar les coses
que tenen.
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-

Que, tenint en compte les dates en què són, li estranya que ningú hagi
mencionats el pessebre vivent que durant molts anys una de les
atraccions turístiques de Sant Adrià i no han estat capaços de mantenirlo.

-

Que també és convenient recordar que tenen parts de la ciutat que
primer cal que les recuperin per als mateixos ciutadans de Sant Adrià,
per exemple, en el tram final de l’avinguda de la Platja van patit un
problema d’ocupació de l’espai públic, que no és precisament un reclam
turístic, per tant, creuen que és necessari que aquest Ajuntament sigui
capaç de fer complir les ordenances cíviques, perquè una part important
dels problemes dels pisos turístics són problemes de civisme, d’ordre
públic, que si creen noves ordenances que no es poder fer complir no
aconseguiran res, que l’única opció serà dir que no hi hagi pisos turístics
per evitar que es produeixen problemes de civisme.

L’alcalde diu:
-

Que un model de ciutat no apareix de forma immediata, que quan es
prenen decisions no són d’efecte immediat. Que ara han pres un parell
de decisions, que podrien acabar a bon port, una que a les Tres
Xemeneies s’hi posaria el 51% com a mínim d’activitat industrial, i l’altra
que Shott Ibérica quedaria com a activitat econòmica.

-

Que ells fan complir sempre estrictament les ordenances, si una persona
no ha comès cap delicte no se la pot fer fora a puntades.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu que es referia als polígons industrials.
Ruth Soto (PSC) manifesta:
-

Que és una moció molt agosarada i ambiciosa, però que recull molta
informació i tasca important que com a nivell patrimonial, museístic i
cultural ja tenen com a ciutat i que hi han treballat durant aquests anys.

-

Que la moció té dos àmbits, l’urbanístic i de llicències, i el més cultural i
de promoció de la ciutat.

-

Que, pel que fa a llicències, ho tenen ben regulat, però que han de
diferenciar, que durant el mes passat han estat treballant amb
l’ordenança, que l’han volgut treballar perquè han tingut una moratòria
de pisos turístics on no es podien donar llicència perquè qualsevol titular
pogués declarar el seu pis d’habitatge turístic. Que aquesta moratòria,
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durant tot l’any que ha estat i abans que s’hagués fet a Sant Adrià hi ha
declarats 35 habitatges, que AIRBNB en tingui 300 potser és que són
il.legals. Que els registrats estan a Sant Joan Baptista i la Mina i Port
Fòrum, que al centre només n’hi ha dos.
-

Que entre el 7 de novembre fins a data d’avui han vingut només uns 10
o 12 veïns a demanar informació per si es pot declarar o no.

-

Que separaran l’ordenança d’un possible pla d’usos.

-

Que l’ordenança l’han fet amb la voluntat de dotar l’Àrea de Territori
d’una eina que permeti regular aquesta bona convivència, perquè quan
hi ha queixes de veïns no poden permetre que es continuïn llogant
habitatges turístics i que, com a administració, no es pugui fer res per
treure la llicència, per això l’ordenança vol primar el civisme i la bona
convivència. Que al gener passaran l’ordenança al ple.

-

Que l’Ajuntament no té potestat per regular les llicències que es donen
als vaixells, això pertany al Ministeri de Foment.

-

Que sí que és veritat que hi ha hagut una forta augment de pressió
turística des que Barcelona va tancar llicències, però a Sant Adrià no han
tancat llicències de crear hotels, que tenen diversos equipaments
hotelers i durant tots aquests anys han vingut molts particulars on tenien
el seu solar catalogat com a equipament hoteler i han treballat projectes
que no s’han dut a terme i que ara sí que n’hi ha, la residència
universitària a la Upc i un altre a Ramon Llull que també han presentat
documentació per presentar un aparthotel.

-

Que durant molts anys han treballat la promoció de ciutat i que volen
donar valor a la riquesa cultural.

-

Que fa uns mesos van publicar una notícia a la web on l’àmbit és diu
l’Oficina de comerç, mercats, fires i promoció de la ciutat, que no és una
oficina física, com demana la moció, però sí que és una de tècnica. Que
durant un any i mig han treballat una pàgina web, juntament amb el
departament de Comunicació, on s’inclouen les rutes que s’han fet a
través del Museu de la Immigració i de Can Rigalt i les rutes culturals, el
Refugi antiaeri i totes les activitats culturals que es fan, la fira mensual
d’artesans que es fa des de fa més de 10 anys, totes les activitats del
parc fluvial, el futur parc d’esculls, els esdeveniments musicals del Parc
de la Pau, les programacions juvenils al Polidor i que cada cop es
converteixen en esdeveniments més singulars, els espais de memòria,
les ofertes d’oci del Port Fòrum, etc.
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-

Que van fer un vídeo turístic durant la Festa Major sobre aquesta pàgina
web.

-

Que és veritat que no disposen cap punt com a oficina turística, però que
sí que aquest oficina hi haurà tota la informació i que els tècnics hi estan
treballant al primer pis del Mercat.

-

Que, com a promoció de ciutat, sense tenir cap cosa concreta, han
treballat la ruta de la tapa, que el comerç local i els restaurants locals
que s’hi han volgut adherir, 3 edicions, es va fer una edició de mostra de
restaurants, a la fira de turisme de Barcelona van participar-hi el 2015,
16 i 17, on s’han inclòs treballs culturals, s’han aportat informacions
d’altres consorcis, de l’àrea d’esports, és a dir, que s’ha volgut donar
informació de tot allò que turísticament han dotat Sant Adrià.

-

Que es posarà en marxa una APP per als comerciants, dues edicions del
shoping nigth, la fira de nadal, dos markets a la platja de Sant Adrià i a
la del Litoral, s’han potenciat totes les activitats per conèixer el medi
ambient i la desembocadura del Parc Fluvial.

-

Que ells no poden prohibir els habitatges d’ús turístic per barris, que s’ha
de buscar una eina, que és buscar alguns estudis on els diguin de quina
fórmula poden limitar els habitatges als barris, que la cap de Territori els
va suggerir que l’única eina seria fer un estudi per poder veure què
tenen i com ho poden limitar, que a partir d’aquí faran un pla especial.

Rubèn Arenas (ERC) respon:
-

Que aquesta oficina mostra la voluntat de fer-ho, per tant, van en la
bona línia, però que ells volen anar un pas més enllà i aprofundir en les
polítiques turístiques de la ciutat.

-

Que mentre ells tinguin competències municipals, les volen exercir
perquè si no passarien a ser un barri de Barcelona, i que ells sempre han
dit que han de potenciar la identitat adrianenca, volen exercir les
competències que tenen com a Ajuntament i, per tant, el turisme és una
d’elles, tal com fa l’Hospitalet, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, o
d’altres municipis de l’entorn, per tant, ells no dimiteixen mai de les
seves competències.

-

Que ells no defensen el model de Cafè del Mar, però que, els agradi o no,
porten turisme, aporten gent estrangera i no hi poden girar l’esquena,
que tampoc es tracta de quedar-se amb les restes de Barcelona, sinó
que tenen la gran oportunitat d’aprofitar la marca Barcelona per generar
una oferta pròpia i un model propi que això també va a favor d’una
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qualitat, que si el turisme és de qualitat també ho és l’ocupació, i
probablement la generació de riquesa és estable i sostenible en el temps.
-

Que el turisme el tenen, els agradi o no, que tots els estudis indiquen
que va en augment, per tant, es trobaran amb aquesta dinàmica ara o
més endavant, per això creuen que ho han de regular perquè sinó
l’alternativa és la desregulació el capitalisme salvatge o el liberalisme que
alguns volen propugnar, perquè és veritat que també hi ha una part
ideològica, per tant, si no regulen es troben el mateix que els ha passat
amb la moratòria, que o no arriben a temps o arriben tard i per tant ho
fan a corre-cuita i adaptant-se a la realitat imposada i no a la que ells
voldrien.

Pedro Sánchez (C’s) du:
-

Que la Policia Local en el seu dia va plantejar que no tenia eines per
poder actuar en casos com els del final de l’avinguda de la Platja. Que
C’s va plantejar, i el ple va rebutjar, una modificació de l’Ordenança cívica
calcada a la que va aprovar el PSC a Barcelona, i que els veïns de Sant
Joan Baptista porten més d’un any i mig esperant la solució social a la
qual han fet referència.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Punts 1, 2 i 4
Vots a favor: tretze (13) – PSC (5), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1) i ERC
(2)
Abstencions: quatre (4) – PP (2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no
adscrita (1)
Vots en contra: tres (3) - C’s
Punt 3
Vots a favor: catorze (14) – PSC (5), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1),ERC
(2) i PDeCAT (1)
Abstencions: tres (3) – PP (2) i Josefa López, regidora no adscrita (1)
Vots en contra: tres (3) - C’s
5. Donar compte del decret de l’alcalde, de data 14 de desembre de
2017, relatiu a avocar la delegació d’atribucions a Juan Carlos
Ramos Sánchez
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Tot seguit, els assistents resten assabentats del decret de l’alcalde, de data
14 de desembre de 2017, relatiu a avocar la delegació d’atribucions a Juan
Carlos Ramos Sánchez, i que diu literalment:
"Fets
1. Per resolució de 26 de juny de 2015 es va delegar genèricament a Juan Carlos
Ramos Sánchez per tal que exercís com a regidor delegat de Ciutadania i Serveis
a la Persona, amb les activitats i funcions detallades en la resolució.
2. Ara és convenient avocar aquesta delegació perquè el regidor, per motius
personals, no podrà exercir el càrrec de regidor delegat.
Fonaments jurídics
1. Atès que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en el seu article 21, el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 53, i el 37 del Reglament orgànic municipal,
determinen les atribucions d'aquesta Alcaldia, així com les que tenen el caràcter
de delegables.
2. Atès que els articles 23.4, 56 i 37.6 de les esmentades normes, respectivament,
assenyalen que es poden delegar determinades atribucions en els membres de la
Comissió de Govern o en qualsevol regidor encara que no pertanyi a aquesta.
3. Vistos els articles els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; 53 i 56 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; 43 i 44 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 37 i 38 del Reglament orgànic
municipal.
RESOLC:
1. Avocar les atribucions delegades a Juan Carlos Ramos Sánchez, regidor d'aquest
Ajuntament, amb efectes a partir del dia 14 de desembre de 2017.
2. Conformement amb la normativa vigent, publiqueu aquest decret en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, i doneu-ne
compte al Ple de l'Ajuntament."
TERRITORI
6. Proposta relativa a l’aprovació de la segona addenda del conveni
de col.laboració per al manteniment i conservació de les rondes de
Barcelona i del tram municipal de la Gran Via nord, exercici 2018
"Fets
1. El Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària de
data 30 de març de 2016, va aprovar el nou conveni de col·laboració en el
manteniment i conservació de les rondes de Barcelona i del tram municipal
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de la Gran Via nord. El conveni va ésser signat per les parts en data 28
d'abril de 2016.
2. El Consell Comarcal del Barcelonès ha comunicat a l'Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs el contingut de la segona addenda corresponent a l'exercici
2018.
L'esmentada segona addenda no modifica les condicions econòmiques de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs envers els anys anteriors.
3. Els ajuntaments de Barcelona, de Sant Adrià de Besòs i de Santa Coloma
de Gramenet, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del
Barcelonès, d’acord amb els compromisos assolits a través del conveni
signat en data 28 d’abril de 2016 en relació a la gestió, manteniment i
conservació ordinaris de les Rondes de Barcelona i del tram municipal de la
Gran Via nord, mitjançant la present addenda procediran a concretar el
marc econòmic financer corresponent a l’anualitat 2018.
4. Quantificació del cost global de la gestió i manteniment integral durant
l’any 2018. Un cop efectuats els procediments de licitació corresponents als
nous contractes per a la prestació i gestió del servei de manteniment
integral de les Rondes de Barcelona i tram municipal de la Gran Via Nord,
les parts manifestaran la seva conformitat amb el manteniment per a l’any
2018 de la quantificació en 8.860.995,52 euros dels costos globals dels
conceptes inclosos en l’objecte del conveni, quantificació que coincideix amb
la fixada anualment des de l’exercici 2014.
5. Quantificació de les aportacions destinades al finançament de la gestió i
manteniment integral durant l’any 2018. Les parts acorden mantenir per a
l’any 2018 les quantificacions de les respectives dotacions econòmiques
destinades al finançament de la gestió i manteniment integral de les Rondes
de Barcelona i tram municipal de la Gran Via Nord, d’acord amb la següent
distribució:
ADMINISTRACIONS
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Àrea Metropolitana de Barcelona (*)
Consell Comarcal del Barcelonès
TOTAL

2018
5.975.872,05
24.909,24
12776,23
2.597,438,00
250.000,00
8.860.995,52

L’aportació a efectuar per l’Àrea Metropolitana de Barcelona durant l’any
2018 inclou les dotacions que es financen amb recursos propis de l’entitat
metropolitana, així com les que la mateixa rebrà del Departament de
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Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en el marc del conveni
bilateral concertat a l’efecte.
6. La partida pressupostària 102.9430.464.02 és la partida amb càrrec a la
qual s’imputaran les despeses corresponents a les aportacions a efectuar en
el marc del conveni en qüestió.
Fonaments jurídics
1. D'acord amb el que disposa l’article 140 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del sector públic i l’article 303 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Dictamen
L'alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
1. Aprovar la segona addenda de l'exercici 2018 del conveni de
col·laboració en el manteniment i conservació de les rondes de Barcelona
i del tram municipal de la Gran Via nord, signat per les parts en data 28
d'abril de 2016.
2. Identificar la partida 102.9430.464.02 com la partida pressupostària amb
càrrec a la qual s’imputaran les despeses corresponents a les aportacions
a efectuar en el marc d’aquest conveni.
3. L'autorització i realització de la despesa de l'exercici 2018 es subordinarà
a l'existència de crèdit suficient i adequat en el pressupost municipal de
2018, d'acord amb l'establert a l'article 174.1 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el TRLRHL."
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – PSC (5), 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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7. Proposta relativa a l’aprovació del Compte General, exercici 2016
"Vist el Compte General de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
corresponent a l'exercici pressupostari de 2016, el qual està integrat per:
a) el de la mateixa entitat.
b) els de les societats mercantils de capital íntegrament propietat
municipal, EUSAB, SAU i PLA DE BESÒS, SAU.
Atès que el Compte General, format per la Intervenció municipal i retut per
l'alcalde de la Corporació, està degudament justificat i constata els comptes i
estats aplicables a aquesta entitat local i als que es refereix l'article 208 i
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com les Regles 44 a
51 del títol IV, capítol II, de la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració
Local, aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, pel qual s’aprova la instrucció del model
normal de comptabilitat local.
Atès que aquest ha estat exposat al públic durant els terminis establerts
legalment, sense que s'hi hagi presentat cap reclamació, objeccions i
observació, per la qual cosa el Ple de l'Ajuntament ho pot aprovar
definitivament.
Examinat tot el que antecedeix, la Comissió Especial de Comptes proposa al
ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar el Compte General de l'entitat local de Sant Adrià de Besòs que es
presenta i que correspon a l'exercici de 2016, integrada per:
a) el de la mateixa entitat.
b) els de les societat mercantils de capital íntegrament propietat
municipal, EUSAB,SAU i PLA DE BESÒS,SAU
2. Trametre una còpia del Compte general aprovat a les entitats i organismes
que assenyala la normativa legal."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
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Vots a favor: quinze (15) – PSC (5), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita (1)
Abstencions: tres (3) – C’s
Vots en contra: dos (2) - PP
8. Dictamen relatiu a la rectificació de l'Inventari general de béns de
la corporació, any 2017
Vist l'informe emès pel cap de Serveis Generals i el secretari de
l'Ajuntament en data 5 de desembre de 2017, el qual diu el següent:
«FETS
Cada any, en el marc de les operacions anuals de rectificació de l'inventari de
béns municipal, i vistes les operacions d'actualització contínua de l'inventari que
es produeixen durant l’anualitat, es passa a aprovació del ple municipal la
rectificació i verificació d’aquest inventari.
Aquest any no s’han produït operacions patrimonials de rellevància que siguin
susceptibles de veure’s reflectides en l’inventari general de béns d’aquesta
corporació. Per tant, es pot considerar que els béns immobles i mobles propietat
de l’Ajuntament, els vials i la relació d’equips informàtics i vehicles municipals, en
línies generals, conformen l’inventari que ja es va aprovar pel plenari del mes de
desembre de 2016. Sí que hi ha hagut alguns moviments de poca entitat, els
quals resten pendents d’ésser recollits en l’inventari de béns, estant previst que
pugin figurar durant la següent anualitat. Les vies públiques del municipi i els
vehicles i equips informàtics són els que figuren en l’inventari aprovat el mes de
desembre de 2016, amb alguna rectificació pendent de reflectir, especialment en
el cas dels vehicles municipals.
En conseqüència, l’inventari que correspon aprovar és l'Inventari general de
béns de l'Ajuntament que es va aprovar a data desembre de 2016. Resta en els
arxius dels Serveis Generals de l’Ajuntament els diferents volums amb les fitxes
individualitzades de cada bé, així com la documentació complementària, i els
resums en l’expedient aprovat per l’any 2016.
Com s’ha anat posant de relleu en els últims expedients, els últims anys s’han
vingut realitzant diverses actuacions relacionades amb l’inventari, essent
aquestes les següents:
1.- S’ha continuat amb la tasca d’integració de l’inventari jurídic o físic (objecte
d’aquest informe) amb l’inventari comptable de béns per tal d’unificar-los en un
futur i tenir únicament una eina d’inventari, tasca que es va iniciar l'any 2014.
S’estan introduint les dades dels béns inclosos en l’inventari físic en l’aplicatiu
proporcionat per l’empresa T-Systems, de gestió de l’inventari comptable, per
disposar en un futur d’una única font d’informació respecte l’inventari de béns.
Les dades que s’estan actualitzant i introduint són dades descriptives, relatives a
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les característiques dels béns (situació, llindars, usos, inscripcions registrals,
destinació, etc…) sense modificar dades econòmiques ni comptables, les quals
han estat introduïdes pel departament de comptabilitat. En els annexos que
figuren en els últims expedients tramitats es relaciona una correspondència
entre els béns d’ambdós inventaris per tal d’identificar els béns en ambdues
fonts d’informació. A part d’aquesta identificació individual dels béns de cada
inventari per relacionar-los, es va detallar en l’expedient aprovat el desembre de
2016 quins eren els béns respecte els quals mancava introduir en l’aplicatiu de
l’empresa T-Systems les dades de què es disposava en l’inventari físic o jurídic,
o mancava crear-los en l'aplicatiu, per la qual cosa es podia considerar que per
la resta de béns ja hi havia una única font d’informació, havent-se unificat
ambdós inventaris, sens perjudici de necessitat d'una contínua actualització de
les seves dades. Aquesta situació continua essent la mateixa a data d’avui.
La fitxa de l’inventari físic continuarà fins que es produeixi el traspàs de totes les
dades de l’inventari físic a l’aplicació de T-Systems, amb el benentès que la
informació de l’aplicació ja és complerta, i sens perjudici d'una contínua
actualització. D’altra banda, caldrà analitzar amb l’empresa que subministra
l’aplicació, la ubicació dels béns de manera correcta d’acord amb la normativa
patrimonial, doncs molts figuren com a béns de servei públic quan en realitat
haurien de figurar com a béns patrimonials, o en altres tipologies.
2.- Continua havent-hi un seguit de béns inscrits a l’inventari però no al Registre
respecte els quals haurà de procedir-se a la seva inscripció registral. En general,
quan sigui possible, s’haurà de realitzar la tasca de verificar quina és la
informació registral de cada bé per tal de comparar-la amb la realitat actual i
efectuar les modificacions que siguin pertinents.
FONAMENTS DE DRET
L'esmentat inventari s'ha confegit d'acord amb les prescripcions dels articles 106
a 118 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988,
de 17 d'octubre, i s'ha de sotmetre al Ple municipal per a la seva aprovació,
doncs n'és l'òrgan competent d'acord amb l'article 222.3 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.
Un cop aprovada la rectificació de l'inventari pel Ple, caldrà remetre'n una còpia
al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i una altra a la
Subdelegació del Govern. Vist que no hi ha hagut operacions destacables
durant l’anualitat 2017, escau remetre només còpia dels acords que s’adoptin el
mes de desembre de 2017, fent esment que no es tramet la documentació de
l’inventari doncs és la mateixa que la corresponent a l’any 2016.
CONCLUSIONS
Per tot el que s'ha exposat, es proposa al ple la rectificació de l'inventari general
de béns de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, actualitzat a desembre de
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2017, i la tramesa dels acords corresponents al Departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern».
Per tot el que s'ha exposat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar la rectificació de l'Inventari general de béns de la corporació,
actualitzat a data desembre de 2017 i formulat pel secretari, i restar
assabentat de la continuïtat de les tasques d’integració dels inventaris
físic i comptable en una única eina, que es correspon amb l’aplicació
proposada per l’empresa T-Systems, les quals s’han anat realitzant
durant els últims anys d’acord amb el que es disposa en la part
expositiva, i que hauran de continuar fins la seva integració total.
2. Notificar els presents acords al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la
Subdelegació del Govern, amb el benentès que no es tramet còpia de
l’inventari atès que no ha sofert variacions respecte l’inventari rectificat
el desembre de l’any 2016, del qual ja disposen còpia."
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – PSC (5), 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
9. Donar compte del decret de la regidora delegada sobre un
nomenament interí
Tot seguit, els assistents resten assabentats del decret de la regidora
delegada sobre el nomenament interí de Fernando Gascón Marcos, com a
administratiu.
CIUTADANIA I SERVEIS A LA PERSONA
10. Dictamen relatiu a donar per finalitzat el Conveni amb l’artista
Gerard Calàbia i Rosanas per la donació de diverses obres d’art
"Vist que en data 4 de març de 2004 l’alcaldia va resoldre aprovar el
conveni entre l’artista Gerard Calàbia i Rosanas i l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs per a la donació de 102 obres d’art.
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Vist que la Junta de Govern Local va prendre en data 15 de març de 2004
entre d’altres acords el d’aprovar el contingut del conveni de donació
d’obres d’art a signar entre l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i l’artista
Gerard Calàbia i Rosanas, per a la donació de 102 obres d’art, úniques i de
la seva sola i pròpia creació, que consta de 13 pintures encàustiques, 18
pintures a l’oli, 27 gravats i 44 escultures.
Vist que aquest conveni es va formalitzar en data 22 de març de 2004.
Vist que en data 25 de març de 2004 el Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs va adoptar, entre d’altres acords, el de ratificar l’esmentat conveni.
Vist que al llarg del termini de vigència del conveni, s’han succeït un seguit
d’incidències i qüestions vàries que han donat lloc finalment a la realització
d’un seguit d’activitats per recordar la figura de l’artista i difondre la seva
obra al municipi de Sant Adrià de Besòs, les quals es van dur a terme el
passat any 2016: així, en el decurs de la Festa Major de l’any 2016 es van
dur a terme dues exposicions que van mostrar una part significativa de
l’obra de l’autor, i coincidint en el temps es va realitzar el catàleg «L’art de
Gerau Calàbia 1983-2011». Així mateix, es van fer un seguit d’accions de
comunicació mitjançant notes de premsa, la pàgina web de l’Ajuntament i el
programa de Festa Major.
Vist que totes aquestes actuacions es van realitzar com a conseqüència de
l’acord assolit en les reunions que aquest Ajuntament va mantenir amb la
Sra. Josefina Reixach i el seu fill.
Vist que les obres es van emmagatzemar en un recinte municipal i que, com
ja es va comunicar a la interessada, l’Ajuntament no té capacitat per
custodiar amb garanties suficients l’obra de l’artista.
Vist que, per tot això, mitjançant escrit de data 21 de febrer de 2017 emès
pel regidor delegat de Cultura que es va notificar a la interessada (en la qual
es feia esment de les anteriors actuacions realitzades l’any 2016), se li van
oferir dues opcions:
-

-

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs podia acceptar en donació un
seguit d’obres seleccionades a exposar de forma permanent en
instal·lacions municipals, tot retornant a la família la resta de quadres
i altres peces artístiques.
El conjunt d’obres podrien restar en dependències de l’Ajuntament
però acceptant les dues parts que aquest consistori no té l’espai
adient per garantir-ne la seva custòdia i preservació adequada, la
qual cosa aniria en detriment de la seva conservació.
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Vist que es va requerir a la interessada que en el termini màxim de 4 o 5
setmanes manifestés les seves consideracions al respecte per tal de
redactar amb ella un nou conveni, detallant l’opció que la Sra. Reixach
escollís, i donar per finalitzat el conveni signat en data 22 de març de 2004.
Vist que la interessada no ha emès cap consideració al respecte, per la qual
cosa no es pot formalitzar un nou conveni i escau resoldre el conveni
formalitzat en data 22 de març de 2004, tot conservant el conjunt de les
obres de què disposa aquest Ajuntament però de la manera que sigui
possible, tot recordant que la seva custòdia i preservació no podrà ser
l’adequada, tal i com ja es va comunicar a la interessada.
Vist que el conveni, en la seva clàusula setena, preveu que la seva
efectivitat i eficàcia es condicioni a la seva ratificació pel Ple de
l’Ajuntament.
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Donar per finalitzat el conveni formalitzat en data 22 de març de 2004
entre l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i l’artista Gerard Calàbia i
Rosanas, per a la donació d’un seguit d’obres d’art.
2. Comunicar a la interessada que el conjunt de les obres de què disposa
aquest Ajuntament seran conservades en un magatzem municipal, la
qual cosa ja se li va notificar en escrit de data 21 de febrer de 2017, tot
recordant-li com es deia en aquell escrit que la seva custòdia i
preservació no podrà ser l’adequada.
3. Notificar els presents acords a la Sra. Josefina Reixach."
Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: disset (17) – PSC (5), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2), PP (2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: tres (3) - C’s
11. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
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12. Precs i preguntes
Andreu Marín (PP) diu:
-

Que, sobre el Compte General, agafant els comptes anuals de 2016, que
les dues empreses públiques municipals, EUSABSA i Pla de Besòs, les
quals per tal que els quadrin els números i que funcionin i no hagin de
tancar, han d’estar cada any injectant-los diners públics, i que tots saben
què passaria si fos una empresa privada.

-

Que les despeses de personal Pla de Besòs són de 420.000 € i després
no tenen diners per baixar taxes.

-

Que el 21 de juliol va presentar diverses instàncies i que només li han
respost la de Recursos Humans.

-

Que una era a la regidoria d’Hisenda sobre el pressupost de l’any 2017,
que va demanar també "... subvenciones otorgadas por este
Ayuntamiento en los últimos 10 años mediante procedimientos de
concessión directa en relación a lo presupuestado.", les quantitats
impagades de l’IBI en habitatges de protecció oficial des de 2007.

-

Que també n’hi ha havia una dirigida a Serveis Socials que "solicitaba los
importes destinados desde el Área Metropolitana de Barcelona a este
Ayuntamiento con el fin de combatir la pobreza energética, así como la
cantidad finalmente empleada por este consistorio."

-

Que després de cinc mesos creu que ja és hora que li responguin.

L’alcalde li diu:
-

Que ja li contestaran les instàncies.

-

Que, pel que fa a les empreses municipals, no tenen una empresa de
guanys econòmics, que Pla de Besòs compleix uns objectius socials, la
gestió de 643 habitatges socials, on més de la meitat paguen entre 5 i
150 €, i que Eusabsa és una empresa que el seu negoci està determinat
pels preus que posa l’Ajuntament i fa serveis que no treu mai beneficis
com és el dipòsit municipal.

Andreu Marín (PP) li respon que com a Ajuntament la seva responsabilitat
és procurar que les empreses públiques costin el menys diners possibles i
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Eusab tenia una aportació de l’Ajuntament de 450.000 € que va ser
rebaixada a 375.000 €, que de fet ell va votar a favor d’aquell pressupost
per aquest motiu, i que sembla que enguany tornarà a baixar, perquè el que
han de buscar és això, la mínima aportació en aquestes empreses, que no
demana que sigui de la nit a la dia de 450.000 a 0 €, però sí que hi hagi una
evolució com en el cas d’Eusabsa.
Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que volen saber si hi ha algun informe sobre els danys que pugui haver
patit la ciutat amb l’activació del Pla ventcat.

-

Que és l’últim ple de l’any i que continuen tenint quatre presos polítics,
quatre innocents, 73 dies de presó per a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i
56 dies pel vicepresident Junqueras y el conseller Forn.

José Luis Martínez (PSC) li respon que els casos més greus han estat un a la
Pollancreda, on un arbre gran ha caigut, i l’altre al barri del Besòs, en què
els bombers han aconsellat talar-ne un.
Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que vol saber si ja s’ha fet el procés participatiu del projecte de la
Rambleta, quin ha estat el mecanisme de comunicació amb els veïns,
que si s’ha fet s’hauran recollit propostes, quantes propostes ha
presentat l’Ajuntament i si també s’han recollit les que el dia de la
comissió especial van presentar els grups polítics.

-

Que en comissió informativa els van explicar l’incendi del Mercat
Municipal. Que vol saber si abans de posar en marxa el Mercat hi havia
algun informe de Bombers, si aquest informe detallava que hi havia
espersors o detectors de fums, si hi ha una empresa de manteniment
dels elements de seguretat o si s’encarrega l’Ajuntament, que si aquest
cost està dins de l’escandall de les taxes i atès que el Reglament també
preveia que Mercadona podia passar a un tercer l’explotació de
l’aparcament, si això s’ha fet i quina empresa és la responsable, i
aquesta o Mercadona han de tenir llicència d’activitat, d’explotació de
l’aparcament. I que perquè es permet que l’aparcament admeti clients
en diverses modalitats d’estança i que no són usuaris del Mercat.

Ruth Soto (PSC) respon:
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-

Que el procés participatiu de la Rambleta es van recollir les propostes
dels grups municipals, com el de recuperar algunes palmeres, canviar
contenidors, fer un espai diferent sota l’autopista, i que totes les
propostes que van fer els veïns també es van recollir i els veïns
interessats que es van inscriure a participar a la jornada següent els van
convocar, es va fer una reunió on van venir els tècnics de l’Àrea
Metropolitana, la cap de Territori de l’Ajuntament, que que de tres
propostes una va ser la que va agradar més als veïns, i que l’explicarà el
10 de gener, perquè era un preprojecte un predibuix ho detallarà.

-

Que, pel que fa al Mercat, quan es dona una llicència ha de passar
l’informe de Bombers, perquè sinó no es pot donar la llicència.

-

Que sí que hi ha empresa de manteniment d’alarmes i extintors, que
espersors no n’hi ha ni al Mercat ni a cap equipament municipal.

-

Que el pàrquing de la planta -2 és propietat de Mercadona, per tant, la
llicència és per a les dues coses.

-

Que Mercadona sí que pot subarrendar a un tercer, que aquesta empresa
paga unes taxes igual que les del pàrquing municipal, que no pot tenir
obert quan Mercadona té tancat, i no pot llogar als veïns, que se’ls va fer
un requeriment i Mercadona ha donat resposta a allò que fa aquesta
empresa.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que si s’ha contractat una persona a Eusab, volen saber si hi ha hagut
pública concurrència, si el gerent té potestat per fer aquestes coses i que
li dona la sensació que no ha fet un contracte, sinó que n’ha fet dos, que
no sap com ho ha fet, si es pot o no es pot fer, si està incorrent en algun
tipus de falta a la inspecció de treball. Que li dona la sensació que aquí el
tema de l’afinitat és la fórmula que utilitzen per a contractar persones
quan Sant Adrià en condicions de precarietat laboral i desocupació
importants. Que potser s’haurà de prendre alguna mesura amb els
gerents per evitar certes situacions i que es contractin persones per
concurs públic.

L’alcalde diu que el contractat és una persona amb un conveni de pràctiques
amb la universitat i que durant tres mesos se li feia un contracte parcial de
quatre hores, i que segurament al gener es tornarà a renovar aquest
conveni. Que han acordat amb Eusab que si hi ha una oferta de places s’ha
de fer amb concurrència pública. Que demanaran al gerent que a la propera
comissió ho expliqui.
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Maria Tello (SAeC) diu que sobre la tallada del arbres del carrer d’Andreu
Vidal no saben quina ha estat la justificació per fer-ho.
José Luis Martínez (PSC) li diu que és una substitució perquè eren uns
arbres molt alts i no tenen estabilitat, que l’any passat en van substituir set
i enguany set més.
Pedro Sánchez (C’S) vol saber si s’ha rebut alguna resposta de l’Institut
Català de Salut en relació amb la petició que es va fer per elaborar l’estudi.
L’alcalde li contesta que no, però que l’Àrea Metropolitana farà l’estudi
d’emissions i d’immissions i que va saber que el Consorci de Salut feia un
estudi sobre càncer i li van demanar que arribés l’estudi fins al riu, i li van
contestar que no tenien inconvenient.
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20.45
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.

