Sant Adrià de Besòs, 26 de febrer de 2018
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.
De conformitat amb l’Acord institucional per avançar en la sensibilització,
visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de

26.02.2017

2

l’Ajuntament, en data de 30 d’octubre de 2017, posar en coneixement de la
sala de plens les dones assassinades per violència masclista:
04/02/18. María del Pilar Cabrerizo López, 57 años. Guadix (Granada,
Andalucía). .
12/02/18. María Adela Fortes Molina, 44 años. La Viñuela (Málaga,
Andalucía).
1. Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions
ordinàries que van tenir lloc els dies 27 de febrer i 27 de març de
2017
S’aproven, sense esmenes, els esborranys de les actes de les sessions
ordinàries que van tenir lloc els dies 27 de febrer i 27 de març de 2017.
ALCALDIA
2. Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no
han estat prèviament informats per la respectiva Comissió
Informativa
"Fets
1. Com a assumptes de l'Ordre del dia de la sessió ordinària convocada en
primera convocatòria per al dia 26 de febrer de 2018, a les 19 hores, hi
consten els titulats:
"3. Moció del PSC, ICV-EUiA, MES i regidora no adscrita de suport a la vaga
feminista del 8 de març de 2018, convocada pels sindicats CCOO i UGT.
4. Moció d’ICV-EUiA de suport i adhesió a la proposta de vaga feminista
convocada per al 8 de març de 2018.
5. Moció del PSC, ICV-EUiA, MES i regidora no adscrita per sumar-se a les
reivindicacions de l’organització sindical UGT i donar suport a la campanya
contra la pujada de les pensions i la pèrdua de poder adquisitiu.
6. Moció d’ERC de rebuig al nomenament de María Elósegui Itzaso al Tribunal
Europeu dels Drets Humans (TEDH) per les seves afirmacions en contra de
l’homosexualitat i la transsexualitat."
7. Moció del PSC, ICV-EUiA i regidora no adscrita en defensa del model
d’immersió lingüística del sistema educatiu de Catalunya.
Fonaments de dret
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1. La Llei de la Generalitat de Catalunya 8/1987, de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat número 832,
de 27 d'abril de 1987).
2. L'article 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entitades Locales, aprovat pel Real Decreto 2568/1986,
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 26 de febrer de
2018, a les 19 hores, els punts esmentats anteriorment."
S’aprova per unanimitat
3. Moció del PSC, ICV-EUiA, MES, ERC i regidora no adscrita de
suport a la vaga feminista del 8 de març de 2018, convocada pels
sindicats CCOO i UGT
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
"Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la
crisi han colpejat amb força el conjunt de la ciutadania, però amb més
evidència encara les persones amb una situació prèvia més desigual, com
és el cas de les dones. A Catalunya les dones són el 52% de la població en
edat de treballar i, en canvi, no arriben a ser la meitat de la població activa.
En l’actualitat, la taxa d’ocupació femenina és 10 punts percentuals inferior
a la masculina, això vol dir que l’actual mercat de treball segueix
discriminant les dones.
Les dones es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són
la majoria de les persones aturades de llarga durada i de les que tenen
contractes a temps parcial obligat; pateixen contractació temporal en
massa, la seva jornada està en molts casos desregulada i són, per tant,
protagonistes principals de la precarietat.
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Segons l’última Enquesta d’estructura salarial (juny de 2017) la bretxa
salarial entre dones i homes a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà
anyal. És a dir que, teòricament, en una jornada de 8 hores les dones
treballen quasi dues hores sense cobrar-les. Una bretxa salarial que afecta
més les ocupacions de menys retribució, en què arriba a ser de més del
37%.
El 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals a l’SMI i més
de la meitat tenen ingressos inferiors als 18.160 euros anyals.
La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més
flagrants de la manca de justícia social i democràtica envers les dones; la
violència masclista ataca un dels valors centrals de la societat: la llibertat. A
l’any 2017, 9 dones van ser assassinades per la seva parella o ex-parella
home, hi va haver 17.513 denúncies per violència masclista i 4.209 ordres
de protecció. L’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses és una
de les situacions més esteses però a la vegada més ocultes en l’àmbit
laboral.
Cal establir mesures de coresponsabilitat que facilitin el repartiment del
treball de cura entre dones i homes, acabar amb la segregació laboral, la
divisió sexual del treball i la desvalorització social dels sectors laborals
feminitzats.
S’han d’obtenir polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al
benestar i a la sostenibilitat. Un sistema de protecció social igualitari i amb
equitat en condicions de vida per a les dones. Cal que les dones tinguin més
poder econòmic, element estratègic per a la reducció de la pobresa.
Volem i ens volem vives i lliures, unim-nos per a la igualtat!
Per tot això, els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, MES, ERC i la regidora
no adscrita proposen que el Ple de l’Ajuntament adoptin els següents
ACORDS:
1. Donar suport a la vaga laboral, convocada per CCOO i UGT, de 2 hores
per torn el dia 8 de març de 2018, i sumar-se a les concentracions
previstes per al mateix dia, a les 12 hores, a les places i portes dels
ajuntaments.
2. Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga
d’estudiants del dia 8 de març de 2018.
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3. Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació
del poder adquisitiu, especialment dels més baixos, i l’increment de
l’SMI.
4. Plans d’igualtat obligatoris a totes les empreses com a veritable eina per
garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i per evitar la
bretxa salarial i els assetjaments sexuals.
5. Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a
l’aprovació d’una llei transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la
bretxa salarial real entre dones i homes al país.
6. Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l’OIT
(Conveni sobre el treball decent per les treballadores i treballadors de la
llar).
7. Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral,
amb la priorització de pressupostos per a les polítiques públiques per al
benestar: dependència, salut, educació i criança.
8. Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència
masclista i exigir la posada en marxa immediata del Pacte d’Estat contra
la Violència de Gènere amb una dotació pressupostària real."
9. Impulsar un grup de treball al Consell Municipal de Dones per generar un
entorn de discussió que permeti articular accions conjuntes basades en
les reivindicacions de la vaga."
Defensa la moció Ovidi Huertas, representant de CCOO i diu:
-

Que ja n’hi ha prou de bretxa salarial, de salaris indecents, de
precarietat i, sobretot, d’assetjaments a les dones, per això exigeixen
l’increment de salaris de les dones que són els més baixos del mercat
laboral i del salari mínim interprofessional, que les empreses tinguin
plans d’igualtat veritables i factibles, treballar una llei de transparència
d’igualtat salarials, garantir el poder adquisitiu real de les pensions que
afectec principalment les dones, adequar i ampliar els drets laborals de
les dones en situació de violència masclista, actualitzar els permisos de
conciliació perquè es fomenti la corresponsabilitat i s’ajustin a la realitat
social i deixin de ser una eina de discriminació.

Reyes Solaz, representant d’UGT diu:
-

Que volen que aquest dia de lluita es converteixi en un debat i reflexió
en els centres de treball.
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Que la lluita per a la plena igualtat de la dona és un problema de tots,
que volen de veritat erradicar aquesta plaga d’assetjament i, per tant,
aquesta situació de desigualtat que viuen les dones, necessiten la
implicació de tots els homes, els companys de treball.

Maria Tello (SAeC) manifesta:
-

Que els hagués agradat que la moció fos realista i sincera, per tant, que
no es parlés de dues hores d’aturada, sinó a jornada de vaga general
que fos més justa i realista amb la situació que es demana.

-

Que creuen que hi ha prou motius per fer una aturada, no només a
Catalunya i Espanya sinó a nivell internacional, una acció conjunta per
buscar aconseguir canvis.

-

Que en el manifest de la coordinadora de Catalunya es demana no
només allò que se sol demanar a totes les vagues feministes sinó també
es reivindica i s’exigeixen una sèrie de drets que cada vegada estan més
trepitjats i que no acaben d’aconseguir que hi hagi igualtat amb temes
com el sou, el nombre d’alcaldies que estan en mans de dones no
superen el 20%, el nombre de regidors i regidores no representa ni el
35% a Catalunya ni el 38% de diputades al Parlament de Catalunya.

-

Que això que els toca tan a prop hauria de ser representatiu de la
societat i haurien de donar força a una vaga general de tot un dia.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que ells respecten al màxim aquesta convocatòria de vaga i el dret a
exercir-la, però que és contraproduent barrejar reivindicacions
feministes amb idees de lluita contra el capitalisme o vaga de consum.

-

Que per avançar en la igualtat real entre homes i dones es necessiten
polítiques públiques que corregeixin els problemes estructurals que
perpetuen la desigualtat, com les dificultats que existeixen per conciliar
la vida laboral i personal, la impossibilitat de formar una família sense
que impacti negativament en la carrera laboral, per això C’s ha fet
propostes tendents a igualar els permisos paternal i maternal, s’ha de
facilitar l’accés a les escoles infantils entre 0-3 anys, s’ha d’incidir en
l’educació perquè hi hagi normalitat en el repartiment de tasques
domèstiques i, sobretot, cal donar visibilitat a les dones, en àmbits tan
dispars com la ciència o l’esport.

-

Que estan d’acord en la necessitat de reduir la bretxa salarial, però
atallant les seves causes i no per la via de les pujades artificials de
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salaris inassumibles per a les petites empreses o mitjançant la
introducció d’un pla d’igualtat obligatori a totes les empreses que es un
concepte vague i que en el millor dels casos el que produiria és un
increment de la burocràcia que no donaria lloc a solucions reals.
Aquesta moció es vota per punts amb el resultat següent:
Punt 1
Vots a favor: deu (10) – PSC (5), ICV-EUiA (1), MES (1), ERC (1), PDeCAT
(1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
Vots en contra: tres (3) – SAeC
Punts 2, 3 i 4
Vots a favor: tretze (13) - PSC (5), SAeC (3), ICV-EUiA (1), MES (1), ERC
(1), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
Punts del 5 al 9
Vots a favor: setze (16) - PSC (5), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (1), MES
(1), ERC (1), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: dos (2) –PP
Diverses representants de Consell de les Dones llegeixen el manifest que
han fet per al 8 de març
8 de març i un cop més, som aquí amb les velles reivindicacions. Venim de
lluny, de petites i grans lluites, de batalles sostingudes en el temps, de
petites victòries intimes i de grans manifestos col·lectius. D’avenços i
retrocessos, de guanyar i de perdre, de consolidar i de que ens arrabassin
drets. Venim d’arreu. De tribunes públiques i de converses a la porta de
l’escola. De les noticies a la televisió o a les xarxes socials o del parlar
entre veïnes mentre estenem la roba al pati de llums. Del camp i de la
ciutat, de la universitat i del mercat, autòctones o migrades, en diverses
llengües, des d’experiències de vida diferents, mares, filles, germanes,
amigues, vídues, dones que han perdut llurs criatures, nenes, àvies,
héteros, lesbianes, trans.... Les dones, un cop mes, som aquí per exigir els
nostres drets. Per dir-vos que queda molt per fer i que nosaltres seguim
lluitant.
La realidad de las mujeres, la conocemos. O bien por que la vivimos en
carne propia o bien por que tenemos una mujer bien cerca. Pero quizás vale
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la pena recordar que hay unos datos muy importantes. En los ultimos 15
años, se han contabilizado 1.000 geminicidios, el 23% es la media de la
diferencia salarial entre un hombre y una mujer, 14 millones de mujeres
han padecido acoso sexual y el 100% de mujeres refugiadas padecen
violencia de genero en alguna de sus formas. Recordar que aunque la
sociedad ha evolucionado y ahora la mujer es una actriz fundamental del
mercado laborar, los rols de genero siguen estando presentes llevan a una
situación en que la mujer acaba compaginando el cuidado de las criaturas y
personas enfermas y dependientes, el cuidado de la casa y el trabajo
asalariado.
Esto obliga a muchas mujeres a trabajar a tiempo parcial e incluso hace que
tengan mas dificultades para desarrollar una carrera profesional de éxito.
Recordar com el treball de cures recau principalment sobre les dones, que
hem de fer mans i mànigues per compaginar la vida laboral i la familiar i
que la única opció es una reducció de jornada en la qual la dona es veu
abocada a abaixar-se encara més el seu salari, sense tenir en conte que en
moments de crisi econòmica moltes dones i homes no poden abaixar-se els
seus salaris , per que poder no poden ni arribar a fi de mes . I recordar que
en determinats sectors de la societat, la dona es troba amb un problema
afegit, les pressions culturals i familiars per abandonar els estudis i formar
una família, quan encara és molt jove, reduint enormement les seves
possibilitats d’incorporar-se al mercat laboral, tret de llocs de molt baixa
qualificació, ampliant encara més les diferencies entre els ingressos dels
homes i les dones.
En
nuestra
sociedad
actual
las
mujeres
tenemos
derechos,
presumiblemente los mismos que los hombres. Pero tenemos las mismas
posibilidades? Tener derechos no significa nada si esos derechos no se
convierten en posibilidades. Tenemos nosotras la posibilidad de cobrar más
por el mismo trabajo? O a ascender? O llegar a puestos directivos?
Queda mucho trabajo por hacer, desde todos los ámbitos, pero cada una de
nosotras podemos poner nuestro granito de arena, no esperemos que el
cambio venga sólo de políticos o instituciones. Nosotras podemos educar a
nuestros hijos y nietos para empezar a cambiar esos patrones patriarcales
de nuestra sociedad, educarles en el respeto, la empatía y en la igualdad.
Podemos prestarles nuestras gafas para que puedan ver el mundo a través
de los ojos de una mujer. Empezemos ya!
Darrerament comencem a sentir parlar de la sororitat. Una paraula potser
no prou coneguda. Un terme nou per a velles reivindicacions. A diferencia
de fraternitat que ve de frater (llatí: germà) aquesta paraula ve de soror
(llatí: germana) I vol dir precisament això: germandat. Perquè juntes omes
fortes, per que no som rivals, en un mon absolutament competitiu. Tenim
una societat que ens ha ensenyat a restar, a dividir. I les dones tenim la
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gran capacitat de sumar i multiplicar. Parlem de mirar, parlar i escoltar, de
conèixer i reconèixer a l’altra, de la crítica i l’afecte per superar-se, de la
creació, de l’experiència. Parlem de l’aliança de les dones en el compromís
de la lluita, per crear espais en que les dones puguin desplegar noves
possibilitats de vida, noves realitats. Parlem de transformar la societat.
I amb la intenció de transformar la societat us animem a participar aquest 8
de març a la vaga convocada: LA VAGA DE TOTES. És una vaga que va més
enllà del que s’identifica com atur laboral perquè la participació de les dones
és nuclear en totes les esferes de la vida, i la vaga ha d’assolir també altres
treballs i espais: el de les cures, el consum, la vida estudiantil i
l’associativa.
Una vaga de dones, una jornada reivindicativa i de reflexió en la qual
podrem raonar col·lectivament sobre les desigualtats, els privilegis, la
precarietat, de les lluites contra les violències masclistes, del dret a decidir
sobre el nostre cos i la nostra vida, de la justícia social. Una jornada
reivindicativa que culminarà amb la manifestació que sortirà a les 18.30h de
Pça Universitat.
Per que ens volem vives, per que ens volem lliures, Visca la lluita
feminista!!!
4. Moció d’ICV-EUiA de suport i adhesió a la proposta de vaga
feminista convocada per al 8 de març de 2018
Retirada.
A les 19.20, s’incorpora a la sessió Rubèn Arenas (ERC).
5. Moció del PSC, ICV-EUiA, MES, SAeC, ERC i regidora no adscrita
per sumar-se a les reivindicacions de l’organització sindical UGT i
donar suport a la campanya contra la pujada de només el 25% de
les pensions i la pèrdua de poder adquisitiu
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Davant el constant qüestionament a què s'està sotmetent el nostre sistema
de seguretat social i, per tant, a la viabilitat del nostre sistema de pensions,
l'organització sindical Unió General de Treballadors, donant continuïtat a les
recents mobilitzacions en defensa de les pensions públiques, inicia una
campanya de defensa d'unes pensions suficients, davant la retallada actual i
futura del poder adquisitiu de les pensions, que està atemptant contra la
cohesió i la protecció social.
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Aquest és el segon any consecutiu en què l’IPC creix fins al 2%, però les
pensions només han pujat un 0,25% cada any. En conseqüència, al 2017 el
poder adquisitiu de les persones pensionistes es retallés un 1,75%,
retallada que es tornarà a repetir el 2018 perquè l'increment aprovat del
0,25% és molt inferior a la previsió del creixement de preus que s’espera
per aquest any, al voltant del 2%.
Això suposarà una reducció del poder adquisitiu molt considerable, que
portarà als límits de l’exclusió social encara a més pensionistes a Catalunya,
dels quals actualment, més de 800.000 –gairebé la meitat- cobren per sota
dels 700 euros, fet que els situa en el llindar de la pobresa.
La recent carta a totes i tots els pensionistes comunicant-los l’augment del
0,25% per al 2018, ha provocat una onada d'indignació entre aquest
col·lectiu, especialment intensa entre els qui cobren pensions mínimes,
vídues i els qui sofreixen abundoses retallades en la seva pensió per efecte
combinat de la situació de desocupació i de les reformes legals del govern
del Partit Popular. Per això plantegem aquesta moció, perquè els i les
nostres pensionistes sentin el suport de les institucions públiques i
democràtiques.
A més a més, el Govern espanyol no ha expressat cap voluntat de diàleg
per resoldre la pèrdua continuada de poder adquisitiu de les pensions del
nostre país, que s'agreujarà l'any vinent amb l'entrada en vigor del factor
de sostenibilitat. Aquest fet, sumat a la pèrdua provocada per la
revalorització de les pensions, d’un 0,25% anual, pot significar que en deu
anys la pèrdua de poder adquisitiu arribi al 24%.
Ben al contrari, a més de l'absència de diàleg social, en l'àmbit parlamentari
el Govern va vetar, ara fa un any, una iniciativa de llei aprovada per una
majoria parlamentària de 189 diputats i diputades, que establia una pujada
de les pensions per a l'any 2017 amb l’increment de preus, atès que es veia
injust que es penalitzés els i les pensionistes del nostre país en un moment
en què l'economia i el PIB creixien a un ritme del 3%.
La iniciativa de llei aprovada al Parlament espanyol fa un any continua
vetada per raons econòmiques, segons argumenta el Govern, mentre que la
pujada amb l'IPC de les pensions solament suposaria 1.200 milions d'euros
més (la pujada al 0,25% suposa tan sols 313 milions d'euros). Només amb
el rescat de les autovies el Govern gastarà més de 2.000 milions d'euros.
Aquestes són les raons —la falta de respostes del Govern, el continu
endeutament pel govern de la seguretat social, l'esgotament del fons de
reserva i la previsible retallada de les pensions calculat per l’FMI en un
30%, insostenible per a les minses quanties de les pensions del nostre país
— que han provocat l'onada d'indignació de les persones pensionistes a tots
els racons del país. Tot això coincideix amb el que ja fa molt de temps que
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la UGT alerta: les greus conseqüències que tindrà per al nostre país
l'empobriment sistemàtic d’aquest col·lectiu. Anem per un camí que
convertirà el nostre sistema de pensions en un sistema de pensions
mínimes i la nostra societat en una societat de pobres i amb una enorme
desigualtat i insolidaritat.
Des del moviment sindical es denuncia el manteniment a ultrança de
polítiques d’austeritat equivocades, en concurrència amb les polítiques
provinents de sectors amb clars interessos mercantils que es fonamenten
en presentar les pensions públiques com inviables, a la vegada que
s’ofereixen com a alternativa sistemes privats de pensions obviant que no
són capaços de protegir millor, ni de bon tros, la població pensionista.
Els poders públics han d'apostar per garantir des del sistema públic
pensions suficients com a eina fonamental per mantenir i reforçar la cohesió
social. Les cotitzacions procedents de l'ocupació, que han de millorar la seva
disminuïda aportació actual i el reforç del finançament públic, com a
element de redistribució de renda, són peces essencials.
El problema no rau en el sistema de pensions, que té necessitats futures ja
conegudes i previsibles, sinó, entre altres causes, en la voluntat de reduirne el nivell de cobertura, el debilitament de les seves fonts de finançament
procedents del mercat de treball, en l'ús que de vegades es fa de la
recaptació, destinant els diners a altres finalitats no previstes. L'increment
de pensionistes i de la durada de les prestacions, processos coneguts,
previsibles i saludables, ha d'anar acompanyat de mesures efectives,
acordades amb els interlocutors socials i, en la mesura que es pugui, amb
les forces parlamentàries, que permetin mantenir el pacte intergeneracional
que constitueix el nostre sistema de pensions públiques de repartiment.
Per tot això, els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, MES, SAeC, ERC i
regidora no adscrita proposen que el Ple de l'Ajuntament adopti els
següents
ACORDS:
1. Sumar-se a les reivindicacions de l'organització sindical UGT i donar
suport a la Campanya contra la pujada de les pensions del 0,25% i la
pèrdua de poder adquisitiu de les pensions. Cal que totes i tots els
pensionistes del país tinguin garantida la suficiència de la seva pensió, a
través d'una revalorització d’acord amb la pujada prevista dels preus i
acompanyada d'una clàusula de garantia que regularitzi la pujada
prevista a final d'any amb la pujada real, perquè en cap cas les pensions
puguin perdre poder adquisitiu i veure's retallades i, amb això, retallat el
nivell de vida dels nostres pensionistes.
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2. Defensar un sistema públic de pensions que garanteixi el manteniment
del contracte social inherent al nostre sistema de pensions públiques,
que afavoreixi la cohesió social i respecti els drets construïts al llarg de
la vida laboral, al costat de mesures efectives de redistribució de la
riquesa que garanteixin pensions suficients en tots els casos.
3. Comunicar al Govern, grups parlamentaris i interlocutors socials, la
necessitat de recuperar els mecanismes de govern participat del sistema
públic de pensions a través del diàleg social i en el marc configurat en el
Pacte de Toledo."
Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que tant en la moció de la vaga feminista com en aquesta hi ha hagut
un malentès, perquè ERC no surt com a adherit però sí que ho està, per
tant demana disculpes.

-

Que encara que la moció sigui d’UGT, s’ha de tenir en compte que la
feina ha estat conjunta amb CCOO i la Plataforma de Gent Gran.

Defensa la moció un representant d’UGT.
-

Que l’increment de les pensions no és una concessió, és un dret.

-

Que per a UGT i CCOO mentre es retalli el poder adquisitiu de les
pensions i no es derogui la reforma de pensions de 2012, es continuaran
mobilitzant.

-

Que a les pensions, de manera constant, s’aplica una pujada del 0,25%,
basada en una fórmula matemàtica que no té en compte l’IPC del país ni
de la comunitat autònoma.

-

Que durant la crisi els pensionistes han vist incrementat l’IVA, se’ls ha
imposat el copagament sanitari, han desat al calaix la llei de viduïtat per
a majors de 65 anys, on es continua abonant el 52% de la base
reguladora en lloc del 60%, tal i com es va aprovar al 2011, amb efectes
a 2012.

-

Que han vist incrementats amb percentatges elevats les seves
necessitats bàsiques, com llum, aigua, la compra, etc. i que porten tres
anys amb el 0,25%.

-

Que l’economia s’està recuperant i porten tres anys amb aquesta
recuperació i no es fa ni un gest per a què les pensions es puguin
recuperar.
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-

Que s’han vist afectats de forma considerable amb la llei de la
dependència on han disminuït 145.000 cuidadores, gairebé totes dones.

-

Que, per tot això, exigeixen i participaran en totes les mobilitzacions que
es duguin a terme perquè el Govern recapaciti i incrementi les pensions
amb l’IPC resultant anualment.

Jesús A. García (PP) diu:
-

Que el tema de las pensiones es recurrente porque cada cuatro años se
va repitiendo en los plenos o en cada mandato, en la legislatura anterior
Gregorio Camacho invitó a las asociaciones de personas mayores para
que se quejaran, puesto que ya hacía más de cuatro años que se
aplicaba este índice de referencia de la revalorización de las pensiones y,
obviamente, hay queja y lógica.

Lee un articulo de Santiago Niño Becerra que dice:
"Empecemos por el final. Crecer al 4,2% anual durante los próximos 32
años, es decir, crecer el 4,2% cada año desde el actual hasta el 2050 es
absolutamente imposible. Es más probable que llueva de abajo para arriba
o que la Luna abandonará la órbita terrestre, que se produzca tal
crecimiento.
Para que se hagan una idea supone pasar de un índice 100 que
correspondería al 2018 a uno de 358 en el 2050. Una exageración, no, lo
siguiente. Para que comparen: son crecimientos que obtuvieron Qatar y los
Emiratos Árabes Unidos en los 70, 80 y 90 cuando pasaron de ser puros
desiertos a exportar gas y petróleo a mansalva.
Cuando la Sra. Fátima Báñez y otros miembros del Gobierno dicen que las
pensiones son sostenibles, que el sistema de pensiones es sostenible, lo
que no dicen nunca ni pregunta ningún partido de la oposición es en que
importes están pensando y de qué importes están hablando.
Es totalmente imposible que el actual sistema de pensiones pueda
garantizar las pensiones con los importes que actualmente se están
pagando y con ese, o sin ese, 0,25% de aumento anual, y lo es porque con
los ingresos que la Seguridad Social va a tener no se van a poder pagar las
pensiones que corresponderían según lo cotizado. ¡¡¡¡No-se-van-a-poderpagar!!!!. Hablando en términos regionales la situación en ciertas regiones
es muchísimo menos mala que en otras.
Pienso que todo lo que actualmente se está haciendo es ir lanzando
información para que los actuales pensionistas y los futuros se vayan
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haciendo a la idea de que 1) ni van a seguir percibiendo las cantidades que
hoy perciben los pensionistas de ahora y 2) ni los pensionistas de los
próximos años van a percibir lo que les correspondería según lo que han ido
y van a seguir cotizando.
Y no hay misterio. Las pensiones se pagan con la caja (única) de la
Seguridad Social, caja que se nutre de las cotizaciones. Lo que está
sucediendo es que esos ingresos por cotizaciones no son suficientes para
pagar hoy los importes de las pensiones en base a lo cotizado, y menos van
a serlo mañana cuando más pensionistas reclamen su pensión durante,
según se dice, más años, debido a que los ingresos de la Seguridad Social
en proporción van a caer debido a que los importes de los salarios medios y
la precariedad laboral van a ser insuficientes para nutrir al sistema; a eso
añadan el agotamiento de la caja de reserva y la imposibilidad de que la
Seguridad Social continúe financiándose con préstamos.
¿Qué cabe esperar? Pienso que, por un lado, la reformulación del sistema
de cálculo para reducir los importes finales de las pensiones nuevas; por
otro, un recorte en los importes de las pensiones ya existentes a fin de
equipararlos a los de las nuevas. En definitiva: adecuar los importes de las
pensiones a los fondos disponibles en cada momento: en-cada-momento,
por lo que caben esperar recortes progresivos, tanto a las nuevas como a
las ya existentes. Incluso, pienso, se reducirán de las pensiones los ahorros
que los futuros pensionistas puedan tener.
¿Injusto? ¿Inadmisible?. Lo que los políticos: ningún político de ningún
color, no han hecho nunca es explicar a la población: a sus votantes, que
los supuestos que se hicieron cuando el actual sistema de pensiones fue
puesto en marcha, ya no se dan ni volverán a darse jamás.
Ya no hay pleno empleo del factor trabajo; ni la demanda de trabajo va en
aumento; ni los salarios son crecientes ni están indexados a la inflación; ni
la esperanza de vida es de cómo máximo diez años tras la jubilación: de
momento son bastantes más; ni antes existían prejubilaciones, ni
jubilaciones parciales. Es decir, cuando el sistema se puso en marcha era
perfectamente sostenible, pero ya no lo es . Y, o los pensionistas abandonan
antes este mundo, o se produce un recorte del importe de las pensiones, o
quienes trabajan continúan trabajando hasta poco antes de su fallecimiento.
Por eso se van diciendo cada vez más cosas en cada vez más sitios: para
que, al menos, a la ciudadanía ‘el problema de las pensiones’ le vaya
sonando cada vez más. Para que no sorprenda el aumento de la tasa de
pobreza que van a experimentar los pensionistas. Para que las familias que
necesitan de la pensión o de las pensiones de uno o varios abuelos se vayan
haciendo a la idea de lo que va a llegar. Para que cuando se implante ya no
se vea con reticencia ‘eso de la renta básica’.
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El modelo de protección social está de retirada; por ello se está diciendo
cada vez más."
-

Que la realidad es la que hay desde hace años incluso desde José Luis
Rodríguez Zapatero, que ya tuvo que bajarlas y que no pagó ni una paga
extra de esas pensiones y supone que es porque los gobernantes, llegue
el que llegue, tiene poco margen de maniobra o de gasto adicional que
es lo que producen ahora mismo las pensiones.

-

Que muchos hablan del rescate de autopistas o de bancos, pero también
se han rescatado polideportivos, vivienda pública, porque de eso hay en
todos lados, y que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra,
porque actualmente también hay de concesiones de agua cooperativas
de viviendas que se han tenido que rescatar y en eso los gobernantes en
ocasiones no administran bien el dinero público, pero que ellos
representan al partido que gobierna actualmente y que el PP estaría
encantado de poder subir las pensiones oel gasto adicional que le
supondría continuamente hasta entonces para poder equilibrar
desequilibraría completamente las cuentas públicas.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que un dels temes més importants que s’hauran d’enfrontar com a
societat en els pròxims anys és el de les pensions perquè els afecta a
tots.

-

Que tenint en compte com evoluciona la natalitat i l’esperança de vida
serà un problema cada cop més urgent.

-

Que no es poden quedar amb les dues opcions que es plantegen que és
dir que màgicament poden pujar i pujaran, o assumir el conformisme de
deixar-ho tot igual i anar reduint-les, que el que han de fer és afrontar el
problema, una cosa que aquí a Espanya no s’ha fet, perquè un dels
problemes és que van amb molt retard.

-

Que si s’han d’introduir canvis de model, encara que siguin parcials,
aquests s’han de realitzar al llarg de molts anys, per tant, si ara
comencen a fer canvis no seran afectius ni es faran visibles fins passat
un temps.

-

Que els problemes que tenen són estructurals, necessiten com a forma
prèvia i imprescindible reduir les altes taxes de desocupació, aturar la
precarietat laboral, elevar el nivell d’educació i formació, sinó el model
de repartiment serà insostenible, i que també s’ha de pensar en
complementar aquest model de repartiment amb un altre sistema, però
no es pot solucionar amb mentides ni amb demagògia.
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Que estan d’acord en l’objectiu final que és garantir pensions dignes,
que s’ha d’aconseguir el consens en el com. Que el marc del Pacte de
Toledo és l’única plataforma que tenen per poder consensuar solucions
de futur i és a la qual s’han d’aferrar i han d’utilitzar.

L’alcalde matisa que la cooperativa d’habitatges no la van rescatar, li van
tornar uns diners que els havia donat. Que sempre es parla de Grècia, però
que hi ha un país que és Portugal, que sense retallades se n’està sortint.
Que ell no creu amb les fatalitats, que l’economia és una activitat humana i,
per tant, les solucions també són humanes.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que ells presentaran aquesta moció totes les vegades que calgui,
mentre vegi que s’atempta contra un dret fonamental que és la pensió
de jubilació que té a veure amb la fase final de la vida on més protecció
necessiten.

-

Que s’han barrejat les coses, que hi ha una crisi conjuntural i no
estructural del sistema públic de pensions, que hi ha economistes que
diuen que el sistema públic de pensions està en dificultats conjunturals i
no estructurals.

Pedro Rivero (PSC) diu:
-

Que les pensions han estat sostenibles, tant que fins i tot van arribar a
tenir una caixa de reserva de gairebé 70.000 €, i que aquesta caixa
estava prevista per quan vinguessin els primers anys de patir en funció
de l’entrada d’ingressos en la línia de pensions.

-

Que és evident que s’han de reformar coses per poder fer front als
pagaments que vindran al futur, i que això és pot fer per unes línies que
no són cap secret, una és la de major càrrega impositiva, és a dir,
redistribuir la riquesa d’una altra forma, promocionar l’ocupació, pujar
els sous i no discriminar la immigració, i sobretot, tenir prioritats.

-

Que una societat ha de decidir què vol emparar, i que creu que tots
estan d’acord que les prioritats d’una societat seria emparar els nens i la
gent gran, amb la qual cosa si això és així s’hauran de posar d’acord
amb aquesta línia, i tenen dues solucions o bé treballar en aquesta línia i
resoldre el problema o bé no fer absolutament res i continuar amb el
discurs del 87/89 de cara a aportar cap a la línia privada de pensions el
futur de la gent gran.
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Jesús A. García (PP) diu:
-

Que los datos son claros, que ni sabe si se cumplirán las catástrofes del
Niño Becerra pero que da su información.

-

Que cuando se habla de cuestiones coyunturales o estructurales eso
depende de como se mire.

-

Que según él la tasa de paro no va a bajar del 16%, puesto que va a ser
estructural.

-

Que la razón por la cual esto es insostenible es la demografía de todos
los países, que la previsiones de crecimiento demográfico de Europa
respecto a países como EUA o como Asia, que salvo países como Francia
que tomaron soluciones hace mucho tiempo para solucionar la
demografía cosa que aquí no han hecho, y por tanto tendrán una
población envejecida frente a gente joven que no cubre las necesidades.

-

Que si no consiguen la renovación demográfica tarde o temprano les
perjudicará a todos, por tanto, se ha de decidir como se quiere hacer, o
fomentando la natalidad o trayendo inmigración.

-

Que los datos son claros según el informe de la Dirección General de la
Seguridad Social que habla de que claramente hay que mantener el
4,2% de crecimiento económico del PIB.

Aquesta moció es vota per punts amb el resultat següent:
Punts 1 i 2
Vots a favor: catorze (14) – PSC (5), SAeC (3), ICV-EUiA (1), MES (1), ERC
(2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: tres (3) – C’s (3)
Vots en contra: dos (2) – PP
Punt 3
Vots a favor: disset (17) - PSC (5), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (1), MES
(1), ERC (2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: dos (2) – PP
6. Moció d’ERC, PSC, SAeC, ICV-EUiA i la regidora no adscrita de
rebuig al nomenament de María Elósegui Itzaso al Tribunal Europeu
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dels Drets Humans (TEDH) per les seves afirmacions en contra de
l’homosexualitat i la transsexualitat
"El passat 23 de gener l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va
escollir a María Elósegui Itzaso com a nova membre espanyola del Tribunal
Europeu dels Drets Humans (TEDH). Aquesta jutgessa formava part d’una
terna de candidats proposada pel govern espanyol i de la qual formaven
part José Martín Pérez i Francisco Pérez de los Cobos, a banda de la mateixa
Elósegui.
A partir del seu nomenament diversos mitjans de comunicació van fer públic
que la jutgessa havia falsificat el seu currículum, al declarar que va
participar en el projecte de creació de la Llei d’igualtat del 2007, fet que han
desmentit les persones que van participar en la seva redacció.
Però el més preocupant són les diverses declaracions de caràcter lgtbifòbic
que María Elósegui ha fet durant anys a través d’entrevistes, articles i
llibres, en les quals afirmava per exemple que “és evident que els que
insisteixen a anar contra la seva biologia desenvoluparan diferents
patologies” o “que les persones transsexuals haurien de sotmetre’s a
teràpies psicològiques i psiquiàtriques en comptes de la cirurgia”, unes
afirmacions que vinculaven clarament l’homosexualitat i la transsexualitat
amb diverses patologies. Una opinió que també es fa evident al seu llibre
“Diez temas de género: hombre y mujer ante los derechos reproductivos”.
Per tot això, considerem que la presència de María Elósegui és incompatible
amb la pròpia naturalesa del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), a
causa que aquest Tribunal sovint sospesa procediments relacionats amb el
col·lectiu LGTBI i que ho ha de fer amb la màxima justícia i equitat.
Per tant, els grups municipals d’ERC, PSC, SAeC, ICV-EUiA i la regidora no
adscrita proposen que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1. Expressar al Govern espanyol, a l’Assemblea Parlamentària del Consell
d’Europa i al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) el malestar de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i demanar la rectificació i revocació
del nomenament de María Elósegui Itzaso com a jutgessa del Tribunal
Europeu dels Drets Humans (TEDH) degut a les seves opinions
clarament homòfobes.
2. Instar el Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) a prendre totes les
mesures necessàries per tal que aquest nomenament no afecti els drets
dels ciutadans LGTBI de la Unió Europea.
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3. Fer arribar aquesta Declaració Institucional al Govern espanyol, a
l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i al Tribunal Europeu dels
Drets Humans (TEDH)."
Defensa la moció Rubèn Arenas (ERC) i manifesta:
-

Que és una persona que ha estat capaç de falsificar el seu currículum
dient que va participar en el projecte de creació de la llei d’igualtat i que
els que realment la van fer han desmentit que hi participés.

-

Que ha fet declaracions com que les persones que insisteixen a anar
contra la seva biologia desenvoluparan diferents patologies o que les
persones transsexuals s’haurien de sotmetre a teràpies psicològiques i
psiquiàtriques en comptes de la cirurgia, per tant, una persona que està
aspirant a arribar Tribunal Europeu Dels Drets Humans i que està
negant un dret tan bàsic com és el dret a la llibertat sexual no hi té
cabuda.

Jesús A. García (PP) lee una entrevista a María Elósegi:
Se define como atípica. Es la primera mujer española designada para
ocupar un puesto como juez en el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH). Es doctora en Derecho y Filosofía. Obtuvo, entre otras,
una beca de la Fundación alemana Alexander von Humboldt. Es profesora
visitante en universidades de Canadá y Estados Unidos. Ha colaborado en
proyectos legislativos con el PSOE, el Partido Aragonesista y el PP. Y, entre
otras cosas, ha trabajado durante cinco años en la comisión europea contra
el racismo y la intolerancia.
¿Es la primera española en ser designada como juez del Tribunal y partía
como la peor posicionada, ¿se siente cuota?
No, aunque tampoco me molestaría serlo. Tengo habitualmente más
currículum que los varones con los que compito.
Que le pregunta que hay frases textuales de trabajos suyos con
consideraciones muy tajantes en las que dice, entre otras cosas, que la
homosexualidad es una patología.
Ella responde que la homosexualidad no la he trabajado especialmente. Sí
la transexualidad. Hay que estudiar estas cosas con rigor, ver lo que dice la
ciencia y la medicina. Dentro del propio colectivo hubo distintas posiciones
con la ley de cambio de sexo. Unos estaban de acuerdo con la exigencia de
una operación irreversible y querían que la Seguridad Social se hiciera cargo
de ella y otros querían una transformación pero no una reasignación
quirúrgica irreversible. Consulté consecuencias médicas y me posicioné más
en la línea de no exigir una operación irreversible.
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Que hay que escuchar la pel·lícula completa
¿Cree que la homosexualidad es una patología?
Responde No, no creo que la homosexualidad produzca patologías. Creo que
está en investigación los orígenes de la homosexualidad y hay distintas
teorías. Creo que no hay una probada. También hay distintas posturas
dentro de los colectivos gay. Las personas puede hacer elecciones en su
vida y esta es una elección más.
También dijo que está “en contra de la ideología gay”.
No puedo haberlo dicho porque no utilizo el término ideología. Hay distintas
posturas antropológicas y las va a haber siempre. Es una cuestión de
antropología y no de ideología, es una filosofía de vida.
Pero ¿cree que hay una “filosofía de vida” común a los homosexuales?
Responde. Algunos piensan que el sexo es cultural, que se puede construir
y que no hay nada previo que nos condicione, ningún condicionante previo
biológico, esa es una teoría. Cuánto viene dado por naturaleza y cuánto por
cultura. Unos que dicen que es genético y otros dicen que es voluntario. No
tienen solo una teoría y eso también es normal. Hay una evolución, un
debate y cosas que ni entre ellas casan."

-

Que estas son sus respuestas, por tanto, entiende que para ellos no sea
la persona adecuada però que él no ve razones para considerarla
homófoba, y además dice claramente que sus funciones las desarrollará
y dice que se someterá a la normativa vigente.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que les declaracions d’aquesta senyora són absolutament intolerables
en ple segle XXI.

-

Que MES defensa la diversitat sexual, les llibertats i tot el que comporta.

-

Que una senyora que va en contra de tot allò que defensa el Tribunal
Europeu de Drets Humans i tot allò que representa, deixa molt que
desitjar.

-

Que ha dit Jesús A. García que hi ha diferents posicionaments dins dels
col·lectius gays, que suposa que sí, que ella també ha llegit molt després
del nomenament i que resulta que totes aquestes associacions estan
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d’acord amb l’exposició que es pugui fer en aquesta moció i que no està
d’acord amb el que ha dit.
-

Que no sap si és genètic o voluntari. Que aquests col·lectius han estat
força castigats al llarg de la història perquè ara en ple segle XXI,
aquesta senyora es permeti fer aquestes declaracions i les ha fet.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que el seu partit no va votar a María Elósegi, que va donar suport al
candidat que tenia els informes tècnics més favorables i millor
currículum.

-

Que encara que no estan d’acord amb determinades declaracions d’ella,
mentre no obri d’una altra manera han de pressuposar-li que
desenvoluparà la seva tasca tenint en compte criteris tècnics i no
ideològics.

Jesús A. García (PP) dice que no afirma ni desmiente nada, sino que ha
leído sus respuestas, porque la moción está debatiendo sobre unas
declaraciones que ha hecho ella.
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (5), SAeC (3), ICV-EUiA (1), MES (1), ERC
(2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: tres (3) – C’s (3)
Vots en contra: dos (2) – PP
7. Moció del PSC, ICV-EUiA, MES i regidora no adscrita en defensa
del model d’immersió lingüística del sistema educatiu de Catalunya
"En les darreres setmanes hem conegut la intenció del Gobierno del Partido
de Popular, emparat en la aplicació de l’article 155, en el període de
preinscripció escolar a Catalunya, de donar l’opció a les famílies per poder
demanar com a llengua vehicular en el sistema educatiu el castellà.
A Catalunya en el sistema educatiu públic des de fa dècades hem tingut un
model d’immersió lingüística que ha estat un referent internacional d’èxit
que ha generat una societat bilingüe competent, tal i com ho demostren
totes les proves de competència i qualitat educativa comparades.
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A Catalunya el model d’immersió educativa ha ajudat a la cohesió social,
donant l’oportunitat a infants, joves i persones adultes vingudes d’altres
punts geogràfics una plena integració en la societat catalana.
Atesa la intenció del Gobierno del Partido Popular de posar una casella en el
formulari de preinscripció escolar per escollir llengua, i amb la intenció de
dividir el sistema educatiu i de retruc la convivència a Catalunya, els grups
municipals del PSC, ICV-EUiA, MES i la regidora no adscrita proposen que el
Ple de l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1. Rebutjar la proposta del Partit Popular de donar opció de llengua
vehicular en el sistema educatiu públic de Catalunya que només portarà
a la segregació lingüística i a la divisió social.
2. Reconèixer les fites aconseguides pel model d’immersió lingüística en el
sistema educatiu que ha millorat la cohesió social, la integració i la
igualtat d’oportunitats.
3. Refermar el suport d’aquest consistori al model educatiu d’immersió
lingüística.
4. Rebutjar la utilització de l’educació com a combat ideològic.
5. Donar suport a les persones professionals del món educatiu, que estan
compromeses fermament en el valors educatius i que treballen en
condicions difícils amb infants, joves i persones adultes, i que són un
pilar fonamental en la educació i el futur de la nostra societat.
6. Comunicar aquest acord a Presidència del Gobierno español, al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i al Consell
Escolar Municipal de Sant Adrià de Besòs."
Defensa la moció l’alcalde.
Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que l’objectiu que fa anys que el PP i C’s persegueixen es carregar-se els
tres puntuals de convivència d’aquest la llengua, l’escola i els mitjans de
comunicació.

-

Que el que volen és trencar aquest model de convivència i tornar al
model recentralitzador i uniformista que es promou des de Madrid,
impulsat pel PP i ara també per C’s i bona part del PSOE.
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-

Que troba a faltar una més gran contundència del PSC en la defensa
d’aquest model.

-

Que el model lingüístic és un model d’èxit i està garantit que s’aprèn
perfectament el català i el castellà, i aquest amb un nivell fins i tot
superior que algunes altres comunitats autònomes.

-

Que és més fàcil trobar a Catalunya gent que només sap una llengua, en
detriment del coneixement del català.

-

Que aquesta voluntat de carregar-se la immersió lingüística és anar a
buscar una escola segregada, és carregar-se un sistema, és crear dues
línies que separin i que comportin crear nens bilingües i un grup de nens
monolingües, i això suposa una falta d’oportunitats en el futur quan
vulguin entrar al mercat laboral.

Jesús A. García (PP) diu:
-

Que lo que más le ha llamado la atención es el grupo que la ha
presentado.

-

Que Josep Lluís Álvarez Sociologia a Harvard, enseñó en ESADE y ahora
en el INSEAD, donde le han nombrado varios años mejor profesor del
claustro del MBAy dice que el PSC és incapaz de ser él mismo. “El error
del PSC, para su propio largo plazo, de competir en la oferta
nacionalista, de atolondradamente lanzarse en los brazos de ERC e ICV,
sin esperar desde la oposición el agotamiento del ciclo convergente”.
Falta de coraje político. “En Cataluña, CiU (…) tiene la hegemonía
porque, con la deferencia del PSC, ha situado el conflicto político fuera
del interior del país, entre Catalunya y Madrid antes, y ahora con
España. Y no tiene la hegemonía el PSC porque ha sido incapaz de
fraccionar el electorado en mitades contrapuestas”. Chacha del
nacionalismo. “Si hay un partido que ha facilitado el avance del
catalanismo ha sido el partido socialista de Cataluña”. Ausencia de visión
estratégica. “El PSC renunció a aquello que es esencial a todo “partido”,
que es, precisamente, “partir”, dividir, aunque sea a un país, para
ganar. Y sólo hubiera podido hacerlo desde la activación de su base
emigrante haciendo de la confrontación social, alimentada por la
cultural, el conflicto dominante del país. Al tratar Catalunya como
realidad suprema, inmanente, indivisible y socialmente neutral, el PSC
adoptó el supuesto básico de todo nacionalismo, liberando las rutas de
avance de CiU. La imposición de conflictos es la más formidable de las
armas políticas y, durante décadas, gracias a la pasividad del PSC, CiU
ha conseguido imponer el conflicto nacional con España al social interno,
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incluso ahora, en la mayor crisis social. El soberanismo es políticamente
dominante en Cataluña.
-

Que el único lugar que él conoce que hay inmersión lingüística es
Groenlandia, por el miedo que tienen a que si aprenden danés se vayan
a Dinamarca y por tanto se vacie el territorio.

-

Que desconoce en términos educativos que supone la inmersión
lingüística pero que sí que conoce los datos de abandono escolar que son
mayores aquí en Catalunya que en Madrid, en Catalunya se está más
cerca de la media del abandono escolar que no Madrid.

-

Que la elección de elegir una lengua vehicular podría reducir y
aproximarse a esos datos, que en el País Vasco son los datos más
reducidos de abandono escolar y con los mejores índices en cuanto los
datos de Pisa, por tanto, no hay razones ni para afirmar una cosa ni para
decir la contraria, y que en el País Vasco la gente elige libremente el
modelo en el que quiere educar.

Antoni Vélez (ERC) diu:
-

"Que conocer lenguas no es nacionalismo, conocer lenguas es cultura y
competencias, y algunos quieren que los ciudadanos del futuro tengar
cultura y competencias y en cambio otros quieren que no las tengan."

-

Que l’alcalde ha parlat de consensos, i que aquesta moció hagués pogut
estar una moció on es busquessin més consensos i poder-la haver
desenvolupat, que com més sigles hi haguessin hagut més consens
hagués demostrat.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que també lamenten que els grups que han portat aquesta moció no
hagin comptat amb ells, perquè hi estan totalment d’acord, per tant,
demana que la propera vegada que hi hagi una moció com aquesta
intentin buscar consensos, diàleg, etc.

-

Que és un model lingüístic exitós i que no ha generat cap tipus de
problema de convivència mai.

-

Que ella pot parlar en primera persona i que mai ha tingut cap
problema, ha compaginat el català i el castellà.

-

Que s’utilitza l’educació com a combat ideològic, que ha estat de
transfons durant molt de temps i ara s’ha aixecat.
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Alejandro Benito (SAeC) diu:
-

Que crida molt l’atenció que el representant d’un partit que passa d’11
diputats a 4 en el Parlament que està al grup mixt doni lliçons
d’estratègia política i electoral als altres partits.

-

Que aquest nou atac al model d’educació catalana no hagués estat
possible de no ser per l’aplicació de l’article 155 que ha comptat amb el
suport clar del PSC, que ha optat en els últims temps per posicionar-se
al costat d’aquells que sempre han volgut segregar les aules i atacar la
llengua, i no entenen com és possible que ningú al PSC veiés que
aquestes coses passen quan li dones de forma il.legítima al Govern de
Catalunya a un gallec al qual mai li han sentit parlar gallec.

-

Que ells han defensat, defensen i defensaran sempre el model
d’immersió lingüística com a part fonamental de la cohesió social.

-

Que no se’ls escapa que molts dels arguments contraris a aquests no
són només falsos sinó sovint malintencionats i es poden desmentir amb
una cerca a Google, i que es descobriria que la nota mitjana dels nens
catalans, any rere any, està dins de la mitjana de l’Estat, també l’informe
Pisa, altres informes sobre el coneixement del castellà a l’Estat espanyol,
que no hi ha ni una sola prova que digui que Catalunya hi ha un nivell
més baix de castellà que la mitja de l’Estat espanyol.

-

Que no quiere acabar, que él como muchos de los que están aquí, y
como muchos de los hijos, nietos, hermanos, sobrinos y amigos de los
que están aquí son fruto de la inmersión lingüística catalana y acabó la
escula hablando un idioma más que el presidente del Gobierno, dous si
contamos o galego, ......................

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que si hi ha una cosa en què tots estan d’acord és en la importància de
l’educació, constitueix el present i el futur dels fills i del país, per tant, és
una cosa massa important perquè deixin que sigui la ideologia la que
determini com ha de funcionar.

-

Que ha sentit parlar de segregació, però la seva proposta és un model
bilingüe o trilingüe, no veu cap segregació.

-

Que Xavier Soley ha dit que feien servir el dret a escollir com una
excusa, però que el que no és de rebut és que el dret a escollir estigui
només en mans d’aquells que s’ho poden pagar, perquè si hi ha una
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alguna cosa que queda molt lluny de la possibilitat de la classe
treballadora és la possibilitat d’accedir a una formació bilingüe o
trilingüe, en canvi, aquells que se la poden pagar tendeixen a optar per
ella, per tant, alguna cosa bona tindrà.
-

Que vol recordar al PSC que un dels seus líders, José Montilla, va escollir
per als seus fills un sistema en què el català estava relegat a la categoria
de tercera llengua, fins i tot, en una entrevista, la seva dona ho va
defensar com una cosa positiva per al futur dels seus fills.

-

Que la decisió de com educar els fills és molt personal, per això el que
no pot ocórrer és que aquest dret a escollir depengui exclusivament de
la capacitat econòmica que es tingui i que la classe treballadora s’hagi de
conformar amb un model que quan tenen possibilitats d’evitar-lo,
l’eviten.

-

Que no s’ha d’oblidar que l’objectiu és el mateix. Que l’objectiu és
dominar les dues llengües, però que considera que la millor manera de
dominar dues llengües és practicar-les i si ell vol dominar les dues
llengües en matemàtiques ha de prendre classes de matemàtiques un
any en català i un en espanyol, si només són en català no acabarà
dominant la terminologia.

L’alcalde diu:
-

Que estan en contra dels conceptes de confrontació social i de meitats
contraposades, com ha llegit Jesús A. García, i la dinàmica d’ara és que
hi ha dos blocs, hi ha qui opina que l’única solució és arrasar a l’altre
bloc, i això no serà possible, que una meitat no arrasarà l’altra meitat,
perquè a ningú li agradaria viure així.

-

Que durant anys, quan la societat estava tranquil.la, el nacionalisme
moderat movia les diferències per captar vots i també des de la resta
d’Espanya es movia un cert anticatalanisme que aguantava també per
captar vots, que quan això s’extralimita, les coses van a majors, i que a
ningú no se li escapa que hi ha un enfrontament entre PP i C’s perquè el
PP veu que C’s se li menja els vots.

-

Que els socialistes estan a favor de la legalitat, que pot agradar més o
menys, però és l’únic que el protegeix, que justament si el ministre
d’Educació, malgrat el 155, no ho ha pogut aplicar és perquè hi ha unes
lleis i unes sentències del TC i han arribat a la conclusió que a través del
155 no poden actuar sobre educació perquè és un competència
traspassada on el TC això si que ho protegeix, per tant, l’únic que en
democràcia que preserva és la legalitat.

26.02.2017

-

27

Que ja que Jesús A. García llegeix tant li recomana un llibre d’un
catedràtic de Madrid, Álvarez Junco, que es diu Dioses útiles, de
naciones y nacionalismos, i és molt instructiu i li demostra que al segle
XIX va ser una cursa de tots per construir una nació que tothom buscava
himnes, mites històrics, banderes, símbols i monuments, i a partir d’aquí
perquè no es demana que Espanya reconegui d’una vegada les quatre
llengües que té.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (5), SAeC (3), ICV-EUiA (1), MES (1), ERC
(2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
TERRITORI
8. Dictamen relatiu a l’aprovació inicial de la
modificació de
l’Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària
"Fets
1. El Servei de Territori i la Policia Local de l'Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs han pogut comprovar, durant els últims mesos, que s'ha produït un
increment de parades del Mercat d'Encants municipal que posen a la venda
productes de segona mà de tota mena.
El Servei de Territori i la Policia Local de l'Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs han endegat un projecte per a dinamitzar el Mercat d'Encants
municipal que inclou la disminució de la superfície global del Mercat, la qual
permetrà un major control del Mercat en l'àmbit de la seguretat i de la
neteja, una major revisió de la situació personal de cada paradista i una
millora global de la imatge i prestigi del Mercat. En el marc d'aquest
projecte de dinamització del Mercat d'Encants municipal, s'hi inclou la
prohibició de la venda de productes de segona mà.
La prohibició de la venda de productes de segona mà permetrà assegurar la
traçabilitat de cada producte que està a la venda, millorar la imatge i la
qualitat del global del Mercat i aturar de soca-rel l'afluència de paradistes
sense autorització que es col·loquen en els espais temporalment sense
omplir.
La modificació de l'Ordenança reguladora dels mercats de venda no
sedentària té per objecte prosseguir la dinamització del Mercat d'Encants
municipal, la protecció dels drets del consumidor i l'increment de la
seguretat pública de l'entorn del Mercat, en els termes i les condicions

26.02.2017

28

establerts en el DL 1/1993 de 9 de març sobre comerç interior i en el Decret
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants.
Són aplicables a la venda no sedentària el principi de llibertat d’empresa,
reconegut a la Constitució, i els principis de llibertat de prestació de serveis
i d’establiment, desenvolupats a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de
desembre, del Parlament i del Consell, relativa als serveis en el mercat
interior, delimitats entre d’altres raons d’interès general, per la protecció
dels drets dels consumidors/res, i de la salut pública, les exigències de la
bona fe en les transaccions comercial i la protecció del medi ambient i de
l’entorn urbà.
2. La modificació de l'Ordenança reguladora dels mercats de venda no
sedentària abasta l'article 11, el qual contindrà la redacció següent:
“Article 11. Contingut de l'autorització
Les autoritzacions atorgades per l’ajuntament hauran d’indicar:
• Les dades del titular, i si s’escau, de les persones autoritzades a exercir
l’activitat en la parada corresponent, amb caràcter general i amb motiu de
baixes laborals, per raó de maternitat, o situacions similars.
• El lloc on ha d’exercir-se l’activitat.
• Les dimensions exactes del lloc de venda assignat.
• Els productes autoritzats per a la venda.
• Els horaris i dates en què podrà exercir-se l’activitat.
• La durada de l’autorització.
Resta expressament prohibida la venda de productes alimentaris, llevat dels
camions tenda autoritzats en el mercat periòdic d’encants dedicats a
l’activitat de bar o xurreria.
Resta expressament prohibida, també, la venda de productes de segona
mà.”
Fonaments jurídics
1. D'acord amb l'article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
l'aprovació de les ordenances i els reglaments locals s'ha d'ajustar al
procediment següent:
a) Aprovació inicial del ple.
b) Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de
trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.

26.02.2017

29

c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovació definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o
suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.
2. D'acord amb l'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, correspon al ple de la
corporació aprovar inicialment l'avantprojecte de l'ordenança. L'acord
d'aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s'han de sotmetre a
informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un
dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la
corporació, pel termini màxim de trenta dies per a la formulació de
reclamacions i al·legacions.
3. D'acord amb l'article 64 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, les reclamacions i
al·legacions presentades s'han de trametre a la comissió informativa que
correspongui o que es constitueixi a aquest efecte, la qual n'ha de proposar
l'estimació o desestimació total o parcial i formular la proposta d'aprovació
de l'ordenança.
4. D'acord amb l'article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, l'aprovació definitiva de
les ordenances correspon al ple de la corporació, el qual no pot delegar
aquesta atribució en altre òrgan. En cas que s'hagin presentat reclamacions
o al·legacions durant el tràmit d'informació pública i d'audiència, s'han de
resoldre de forma raonada, en el mateix acord d'aprovació. Quan no s'hagin
presentat cap reclamació o al·legació l'acord d'aprovació esdevé definitiu.
Les ordenances s'aproven per majoria simple, com a regla general. Només
requereix la majoria absoluta l'aprovació i la modificació de les normes i les
ordenances que formin part dels plans i dels instruments d'ordenació
urbanística, les ordenances fiscals i el reglament orgànic de la corporació.
Els ens locals han de trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la
Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies, l'acord d'aprovació
definitiu de l'ordenança i la còpia íntegra i fefaent d'aquesta.
5. D'acord amb l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, les ordenances i els
reglaments locals s'han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i no
entren en vigor fins que s'hi hagi publicat completament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Igualment,
s'ha de publicar en el butlletí informatiu local, quan n'hi hagi, inserir-se, en
tot cas, en el tauler d'anuncis de la corporació i anunciar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província
en què s'hagi publicat íntegrament el text.
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Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els següents
ACORDS:
1. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora dels
mercats de venda no sedentària.
2. Sotmetre l'acord d'aprovació, juntament amb el projecte de la norma, a
informació pública, per a la formulació de reclamacions i al·legacions,
mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis de la corporació i en la
web municipal pel termini de trenta dies a comptar des de la darrera
publicació.
En la publicació d’aquesta anunci al Butlletí Oficial de la Província es
transcriurà el text articulat complert de l’esmentada Ordenança.
3. Establir que en cas de no produir-se al·legacions, l'Ordenança es
considerarà aprovada definitivament un cop transcorregut l’esmentat
termini.
4. Trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya,
en el termini de quinze dies, l'acord d'aprovació definitiva de l'ordenança
i la còpia íntegra i fefaent d'aquesta."
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
S’aprova per unanimitat.
HISENDA I RECURSOS GENERALS
9. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita contra
la morositat comercial del quart 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 quart trimestre de 2017.
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10. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'execució del quart trimestre de 2017
del pressupost municipal
A continuació, els assistents resten assabentats al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Publiques de l’execució del quart trimestre de 2017 del
pressupost municipal.
11. Donar compte del decret de la regidora delegada sobre diverses
contractacions de personal
Tot seguit, els assistents resten assabentats del decret de la regidora
delegada sobre les contractacions de personal següent:
Lluch Vilella, Enrique
Lagares Torres, Josefa
Ortega Acosta, Salvador
Luque Fernández, José Manuel
Luengo Pua, Montserrat
Medrano Fernández, Manuel
Roho Arhoun, Mohamed
Rosa Escobar, Eva
Cortés Gómez, Juan José
Muñoz Fernández, Antonio
López Martínez, Nuria
Camarasa Simón, Montserrat
Hernández Sánchez, Nuria
Amaya Castanera, Fernando
Barriga de los Reyes, Sandra
Fortes Santiago, Joaquin
García Vázquez, Jennifer
López Ruiz, Antonia
Machdoud Himanui, Hamid
Salguero Amaya, Carmen
Vargas Amaya, María
Burgos Cabeza, M. Carmen
González Lozano, Yolanda

peó polivalent
peó polivalent
peó polivalent
peó polivalent
peó polivalent
peó polivalent
peó polivalent
peó polivalent
peó polivalent
peó polivalent
peó polivalent
aux. administrativa
aux. tècnica pla estratègic
peó polivalent
peó polivalent
peó polivalent
peó polivalent
peó polivalent
peó polivalent
peó polivalent
peó polivalent
aux administrativa
coordinadora

A les 21.07 entra Gregorio Belmonte (ICV-EUiA)
12. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
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L’alcalde diu:
-

Que la Generalitat ha publicat l’avanç del plantejament del PDU, que els
tècnics municipals i els del Consorci estan mirant el document, han de
fer reunions prèvies i també en faran amb tots els grups de l’oposició,
per explicar què implica aquest document i què representa i perquè hi
puguin dir la seva.

-

Que Badalona té un problema greu de contaminació a la platja, a causa
que els productes de la Cross els feien servir per guanyar terreny, i que
el Consorci va fer unes cates per saber la situació a Sant Adrià i el
resultat és que davant d’Endesa no n’hi ha, davant d’ACSO sí, però molt
menys que a Badalona i també n’han fet una a la platja que ha sortit
negatiu, i que per tot això faran una reunió per explicar-ho bé.

13. Precs i preguntes
Josefa López (regidor no adscrita) diu:
-

Que ha rebut l’informe del secretari sobre la suspensió de la licitació del
solar de Via Trajana, on diu "...que encara que no estigui expressament
previst el plec no sembla lògic que s’adjudiqui el contracte
si
l’arrendatari encara no pot fer ús del bé", i que entén que no es pot
licitar fins que no tingui la llicència d’activitat, voldria que li expliquessin.

-

Que vol saber si hi ha algun pla previst per al temporal de fred i neu que
s’acosta.

José Luis Martínez (PSC) li contesta que no hi ha res previst i que tampoc
no els han avisat des del Centre d’Emergències.
L’alcalde diu que l’Ajuntament té una sèrie de plans d’emergència que els
estan actualitzant els han de portar a la Generalitat perquè n’informin i que
després els aprovaran.
Pedro Rivero (PSC), sobre la llicència d’activitat, diu que en l’últim ple el
que es va fer és paralitzar tot el procés de concessió fins que el
concessionari tramiti la llicència, que hi va haver una oferta i que l’empresa
va explicar quin tipus d’activitat volia desenvolupar, després se l’ha informat
de quin tipus de documentació havia de presentar per poder tenir el
vistiplau per a desenvolupar l’activitat i fins que aquest procés no estigui
acabat, van creure que era millor suspendre tot el procés d’adjudicació.
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Xavier Soley (PDeCAT) DIU:
-

Que, pel que fa al PDU, s’hauria de tenir en compte el Marina Besòs, ja
que ara s’està treballant la concessió i que s’hauria d’encaixar bé a l’hora
de dissenyar aquest instrument urbanístic.

Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que els contenidors continuen, en diverses zones de la ciutat,
desapareixent i voldria saber com estava el tema.

-

Que dos o tres veïns de la Catalana els han comentat que hi ha hagut un
abocament incontrolat de canonades i que estaria bé que la Brigada
anés a mirar si és veritat.

Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que voldria saber què ha fet l’Ajuntament amb la notícia sobre el
tancament d’una entitat històrica com és l’Associació de Pessebristes
davant la inactivitat de l’Ajuntament de facilitar allò que havia demanat
feia un any.

-

Que volen denunciar la setmana negra pel que fa als drets i a la llibertat
d’expressió amb el cas de Valtonyc, la retenció del llibre Fariñas i la
retirada de l’exposició d’art a la Fira Arco i el recordatori de
l’empresonament injust del vicepresident Junqueras i el conseller Forn,
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

L’alcalde diu:
-

Que els contenidors a mitjans de març arribaran i s’hauran de fer obres
perquè van encaixats en una guia.

-

Que les canonades són d’uralita, és a dir, de fibrociment i ara han de
veure com les retiren, i ho denunciaran als Mossos perquè en prenguin
nota.

-

Que, pel que fa als pessebristes, l’equip de govern sempre ha estat per
ajudar-los. Que la reforma del Mhic es va fer pensant en què poguessin
estar de forma estable, però no els agradava i volien mirar altres llocs,
que necessitaven un lloc per emmagatzemar que en principi ja el tenien,
que era la planta de dalt d’EUSABSA i que també els van oferir les
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antigues piscines però no hi han anat mai. Que li sap molt de greu, però
no poden dir que no els han ajudat perquè sí que ho han fet.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que, sobre la part de la tanca alliberada per ENDESA, vol saber si
efectivament tots els residus sòlids estan enterrats o no, ja que això en
un futur està pendent d’una reubicació del col·lector de Llevant, i si els
Serveis Tècnics han fet la recepció de l’obra i si se sap que totes les
sortides d’aigua han estat retirades.

Ruth Soto (PSC) li contesta que encara no han acabat i que estan
descontaminant, que ells ho lliuraran en fase de descontaminació de sòls a
nivell residencial, per tant, és responsabilitat seva, que l’Ajuntament haurà
de certificar que està a nivell residencial i que si no és així Endesa estaria
infringint una obligació.
Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que els agradaria saber la situació actual del bloc de Venus i les
actuacions previstes, especialment, tenint en compte els talls de llums
es continuen produint.

-

Que alguns veïns els han manifestat que la nit anterior van sentir sorolls
molt forts i més fums a TERSA i voldrien saber quins són els motius.

L’alcalde contesta:
-

Que, pel que fa al bloc de Venus, estan pendents que es constitueixi el
Govern per reunir-se amb el secretari general per decidir-ne el futur.

-

Que, pel que fa a llum, l’any passat van fer dues escomeses, però que
tot i així convocarà al gerent del Consorci perquè ho expliqui a la
Comissió Informativa.

-

Que, pel que fa a Tersa, els estudis de la prevalença del càncer i de les
dioxines el farà l’Agència de Salut Pública de Barcelona de l’Ajuntament,
que el de les dioxines durarà més temps perquè s’han de posar cinc
aparells receptors, dos a Sant Adrià i tres a Barcelona.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 21.20
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida
i trobada conforme, firmen amb mi, el secretari, tots els assistents.
Certifico.

