Sant Adrià de Besòs, 14 de març 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 extraordinària assenyalada per 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.
HISENDA I RECURSOS GENERALS
1. Dictamen relatiu a l’aprovació inicial del pressupost de l’exercici
2018
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"Visto el proyecto del Presupuesto General para el ejercicio 2018,
presentado por la Alcaldía-Presidencia, a tenor del artículo 168 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y de acuerdo con las disposiciones vigentes.
Visto el informe de la Intervención de Fondos municipales.
Atendido que las consignaciones en el Estado de Gastos son las necesarias
para cumplir las obligaciones exigibles y para desarrollar la labor que la
Corporación tiene encomendada, así como para ejecutar los proyectos de
inversiones previstos.
Atendido que en el Estado de Ingresos se han realizado las previsiones en
orden a las Ordenanzas Fiscales en vigor, a lo indicado en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TRLHL, y a la experiencia
reciente, así como a las diversas previsiones transmitidas por los
Organismos Oficiales y a las necesidades de financiación para las
inversiones.
Atendido que las Bases de Ejecución del Presupuesto General son las más
prudentes y adecuadas para una buena gestión del Presupuesto.
Atendido que el Presupuesto General no contiene déficit inicial.
Atendido que la plantilla del personal funcionario y laboral se ha
confeccionado siguiendo los principios de racionalidad, economía y eficiencia
y se ha establecido de acuerdo con la ordenación general de la economía.
Atendido, asimismo, que se han incorporado al expediente de tramitación
de los Presupuestos Generales todos aquellos documentos determinados en
la sección primera del capítulo primero del Título VI del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TRLHL, y en el capítulo
primero del R.D. 500/90, y disposiciones concordantes.
Esta Comisión propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes:
ACUERDOS:
1. Aprobar el Presupuesto General del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs,
con los anexos de los Presupuestos de las Sociedades Municipales EUSAB,
S.A. y Pla de Besòs, S.A., para el ejercicio 2018 según el siguiente
desglose por capítulos:
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ESTAT CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2018
INGRESSOS
Cap 1 Imp. Directes
Cap 2 Imp. Indirectes
Cap 3 Taxes, preus públics i altres ing.
Cap 4 Transf. Corrents
Cap 5 Ing. Patrimonials
Subtotal oper. corrents
Cap 6 Alienació Inv. R.
Cap 7 Transf. Capital
Cap 8 Actius financers
Cap 9 Paus Financers
Subtotal operac. capital
TOTAL INGRESSOS

AJUNTAMENT
17.315.000,00
1.250.000,00
4.072.208,00
11.923.027,88
327.702,24
34.887.938,12
533.476,63
1.504.349,30
20.001,00
0,00
2.057.826,93
36.945.765,05

EUSAB S.A.

PLA DE
BESOS S.A.

1.040.684,23
350.000,00
3.305,00
1.393.989,23
0,00

1.492.623,00
464.920,00
0,00
1.957.543,00
0,00

0,00
1.393.989,23

0,00
1.957.543,00

OPER.
INTERNES

650.000,00
650.000,00

0,00
650.000,00

TOTAL CONSOLIDACIÓ
17.315.000,00
1.250.000,00
6.605.515,23
12.087.947,88
331.007,24
37.589.470,35
533.476,63
1.504.349,30
20.001,00
0,00
2.057.826,93
39.647.297,28

A) Classificació econòmica de despeses
DESPESES
Cap 1 Personal
Cap 2 Bens Corrents i S.
Cap 3 Financers
Cap 4 Transf. Corrents
Subtotal oper. corrents
Cap 6 Inversions reals
Cap 7 Transf. Capital
Cap 8 Actius financers
Cap 9 Pasius financers
Subtotal operac. capital
TOTAL DESPESES

AJUNTAMENT
15.025.862,49
14.556.619,48
72.300,00
3.650.896,00
33.305.677,97
2.758.822,45
533.479,63
15.000,00
332.785,00
3.640.087,08
36.945.765,05

1.263.204,33
0,00

PLA DE
BESOS S.A.
447.769,00
1.262.163,00
299,00
0,00
1.710.231,00
4.643,00

0,00
1.263.204,33

4.643,00
1.714.874,00

EUSAB S.A.
543.463,69
714.940,64
4.800,00

OPER.
INTERNES

650.000,00
650.000,00

0,00
650.000,00

TOTAL CONSOLIDACIÓ
16.017.095,18
16.533.723,12
77.399,00
3.000.896,00
35.629.113,30
2.763.465,45
533.479,63
15.000,00
332.785,00
3.644.730,08
39.273.843,38

B) Classificació per programes de despeses
DESPESES
Àrea de Despesa 0. Deute públic
Àrea de Despesa 1. Serv.PúblicsBàsics
Àrea de Despesa 2. Act.Prot.i P.Social
Àrea de Despesa 3. Prod.Béns P.Car.P
Àrea de Despesa 4. Act.Car. Econòmic
Àrea de Despesa 9. Act.Car. General
TOTAL

AJUNTAMENT
372.085,00
13.479.115,85
5.831.092,24
7.120.584,96
473.048,19
9.669.838,81
36.945.765,05

DESGLOSSAMENT D'OPERACIONS INTERNES
DESPESES
Àrea de Despesa
Capítol
1
4
9
4
1
4
TOTAL

EUSAB S.A.

PLA DE
BESOS S.A.

OPER.
INTERNES

1.263.204,33

1.714.874,00

574.000,00

1.263.204,33

1.714.874,00

76.000,00
650.000,00

INGRESSOS
Capítol
4
4
4

PLA DE
BESOS, S.A.
300.000,00

300.000,00

TOTAL CONSOLIDACIÓ
372.085,00
15.883.194,18
5.831.092,24
7.120.584,96
473.048,19
9.593.838,81
39.273.843,38

TOTAL
EUSAB, S.A. OPERACIONS INTERNES
300.000,00
76.000,00
76.000,00
274.000,00
274.000,00
350.000,00
650.000,00
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2. Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio
2018, las cuales se adjuntan al expediente.
3. Aprobar la plantilla presupuestaria para el ejercicio 2018 del personal al
servicio del Ayuntamiento, comprensiva de todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios y personal laboral, según dispone el artículo
90.1 de la Ley 7/85, con las modificaciones, amortizaciones de plazas y
demás términos que figuran en el expediente. Las retribuciones que se
aprueban en la plantilla del personal del Ayuntamiento de Sant Adrià de
Besòs comenzarán a regir a partir del 1 de enero del año 2018. Los
importes de las retribuciones básicas y el complemento de destino de los
funcionarios y personal laboral fijo serán los que fija la Ley de
presupuestos generales del Estado para el año 2018 una vez que se
apruebe, rigiendo mientras tanto los aprobados por la Ley de presupuestos
generales del Estado para el año 2017.
Se aprueba asimismo las retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva
y del personal eventual para el ejercicio 2018, de acuerdo con el anexo de
personal que se adjunta al expediente de presupuestos, y con efectos de 1 de
enero del año 2018.
4. Aprobar que las equivalencias de las aplicaciones entre el presupuesto
de 2017 en vigor a partir del 1 de enero de 2018 en tanto no entre en
vigor el aprobado para el ejercicio 2018 y el presente presupuesto para
2018 se realice por la intervención municipal teniendo en cuenta la
misma denominación o concepto a que haga referencia las aplicaciones
de cada uno de los presupuestos citados o las equivalencias
correspondientes, facultando a la Junta de Gobierno Local para solventar
las discrepancias que pudieran surgir al respecto.
5. Exponer al público, por el plazo de 15 días hábiles, los Presupuestos
aprobados, según dispone el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TRLHL. Transcurrido el plazo para
presentar reclamaciones, si no hubiesen sido presentadas éstas, se
entenderá elevado a definitivo el presente acuerdo sin necesidad de
adoptar otro nuevo acuerdo de pleno.
6. Remitir copia del Presupuesto aprobado y de la plantilla a la Generalitat
de Catalunya y a la Administración del Estado, según dispone el artículo
169.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba
el TRLHL y el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/86.
7. Publicar, una vez elevado a definitivo el presente acuerdo, íntegramente en
el B.O.P., el resumen del Presupuesto aprobado, por capítulos, y la plantilla
presupuestaria, así como en el Boletín de Información Municipal, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TRLHL."
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Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC)
Josefa López (regidora no adscrita) manifesta:
-

Que és important que continuïn totes les inversions a la ciutat.

-

Que s’han inclòs les millores als parcs infantils perquè tots els que hi al
municipi estiguin amb les mateixes condicions.

-

Que també s’ha inclòs la poda d’arbres, sobretot a Torrassa, que tants
problemes dona i així els veïns i veïnes podran obrir les finestres sense
les plagues que sempre tenen a l’estiu.

-

Que, pel que fa a ajudes, per una vegada han aconseguit ITE i tinguin
temes greus estructurals per tal de contractar l’arquitecte per gestionar
les obres de rehabilitació.

-

Que també hi haurà continuïtat en els camins escolars.

-

Que hi haurà més instal·lacions dels punts de recàrregues dels vehicles
elèctrics.

-

Que vol donar les gràcies al regidor per aclarir-li tots els dubtes que
tenia i per incloure totes aquestes aportacions que va fer.

Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que porten tres anys de legislatura, per tant, s’ha de fer una valoració
del grau de compliment dels pressupostos anteriors, especialment els de
2017, i aquí és on li genera uns certs dubtes.

-

Que aquests dos anys anteriors hi va votar favorablement, tenint en
compte que el pressupost és un element clau per poder tirar endavant
petites i grans actuacions del dia a dia, però que a causa de la
maquinària administrativa hi ha hagut molts elements que han quedat al
calaix d’aquelles que en anteriors exercicis havien apuntat que serien
possible, sobretot, petites inversions.

-

Que sí que és veritat que la situació econòmica d’aquests dos anys era
més delicada a nivell d’inversions que no pas la d’enguany, per tant,
sembla que s’obre una escletxa diferent, i que això es veu en l’increment
del capítol 6 d’inversions.
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-

Que, tot i això, cal tenir en compte que si no hi ha un impuls polític per
tirar endavant aquestes actuacions quedarà tot en un calaix.

-

Que, per exemple, l’any passat es van comprometre a tirar endavant el
pla d’actuacions de millora urbana 2017-2019 i que va quedar diluït al
llarg dels mesos, i que això són coses que han trobat a faltar de petits
incompliments que el fa posar en dubte si seran capaços de complir amb
totes les actuacions que hi previstes en el pressupost de 2018.

-

Que no pot ser que l’equip de govern s’excusi amb la minoria que tenen,
perquè els números són els que són, encara que és veritat que aquest
any hi ha hagut una forta erosió com a conseqüència dels processos
judicials oberts que s’arrosseguen d’etapes anteriors i que això fa que
distregui l’equip de govern d’allò que ha de ser l’esforç important per
donar compliments als pressupostos.

-

Que també hi ha coses positives, com és que hi ha una reducció de les
despeses financeres, que és fonamental la dedicació percentual en
matèria d’assistència social, l’esforç que es fa en programes d’infància,
gent gran, atenció domiciliària, etc, que això és un aspecte molt positiu,
i això li fa veure que aquest programa d’inversions té unes expectatives
de dubte per si això podran acabar fent alguna cosa, també en l’apartat
d’esforç en protecció social va en la línia d’allò que s’ha fet els últims
anys per tant això és positiu, que una ciutat com Sant Adrià no pot
baixar la guàrdia ni fer un pas enrere.

-

Que tot i això, li agradaria saber si seran capaços d’iniciar totes les
actuacions previstes amb el milió dos-cents cinquanta quatre mil euros
d’aportacions d’altres administracions.

-

Que posar pilones a l’av. de Catalunya costa 70.000 € i que potser es
podria fer aquella actuació reivindicada de millorar la seguretat viària a
la plaça de la Vila amb carrer Ricart, per exemple.

-

Que han de ser capaços de prioritzar les actuacions i de posar-se tots
d’acord, cosa que ha trobat a faltar.

-

Que també es pregunta si seran suficients les aportacions per al MarinaBesòs si el volen deixar a punt per tirar endavant la concessió nova.

-

Que hi ha temes que els considera positius com el suport social,
programes educatius, formació sociolaboral, reducció de despeses
financeres.

-

Que demanaria un esforç suplementari per a un dels pocs ambaixadors
de la ciutat fora del territori que és el Club de Bàsquet Femení, per tant,
si encara hi són a temps caldria donar-los tot el suport possible.
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-

Que, pel que fa a la neteja de la ciutat, no s’ha visualitzat encara el
canvi que hi hauria d’haver hagut amb la concessió de la neteja,
s’hauria de fer el possible perquè l’empresa es posi les piles.

-

Que s’ha de treure el màxim de suc de totes aquelles petites actuacions
que puguin ser agraïdes i visualitzades pels ciutadans.

-

Que donarà suport crític al pressupost perquè quedar-se
pressupost dificulta enormement el funcionament de la casa.

sense

Andreu Marín (PP) manifesta:
-

Que están ante un presupuesto continuista y con los mismos defectos
que vienen denunciando durante toda la legislatura, ya sea a nivel de
gasto de Recursos Humanos, más de 15 millones de gasto, 45% del
presupuesto para nóminas, partidas de la concejalía de Solidaridad, para
competencias que no son propias de este municipio, despilfarro de la
empresa pública Pla de Besòs, más de un millón de euros para MarinaBesòs, que quizás se podrían haber evitado si hubieran hecho caso
cuando decían que tenían que aprobar el pliego de condiciones antes que
la institución entrara en quiebra, etc., por ello votarán en contra.

Antoni Vélez (C’s) diu:
-

Que el pressupost, més enllà d’un simple document administratiu, els
indica l’orientació i el rumb de l’Ajuntament en el seu dia a dia, estableix
les prioritats reals i allò que l’equip de govern troba més o menys
rellevant, que en el fons donar suport al pressupost és donar suport a
l’acció política i al model de ciutat que es planteja.

-

Que, assumint la seva posició d’oposició, i entenent que van ser els
ciutadans de la ciutat els que van escollir aquest equip de govern, no
s’oposaran a la seva iniciativa política i a que legítimament puguin
proposar les seves prioritats i cap a on vol dirigir la ciutat, de la mateixa
manera, tampoc l’equip de govern pot esperar un suport per part
d’aquest grup en allò que no creuen que és positiu o allò que no
comparteixen de cap de les maneres.

-

Que vol agrair de forma pública el tarannà i les formes del regidor
delegat Pere Rivero, que sempre ha tingut la porta oberta per escoltar
les seves consideracions, debatre i buscar un consens, que en un temps
en què sembla que es penalitza el diàleg i el respecte des de posicions
contràries, sempre és d’agrair aquesta forma de fer les coses.
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-

Que el seu vot contrari es motiva en dues grans vessants: no poden
donar suport polític a aquest projecte de ciutat que se’ls proposa i
tampoc poden donar suport polític al partit que ha participat en
l’empresonament del vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Forn i
els Jordis, i que ha estat còmplice de la repressió antidemocràtica al
país, i també còmplice de la situació de bloqueig polític que afecta a
Catalunya. Que hi ha gent patint, que necessita d’un govern efectiu per
poder continuar endavant, i amb el 155 i el no reconeixement de la
voluntat dels ciutadans expressada en les eleccions del 21D, el PSC es
posa del costat de la repressió i en contra d’ajudar a les persones. Que
està segur que estan a prop de que aquestes postures indignes per la
tradició i història del PSC siguin corregides, i que per la seva part tindran
la mà estesa perquè així sigui.

-

Que el seu vot en contra, no es basa a bloquejar per bloquejar, ni a estar
en contra per estar en contra, sinó que no comparteixen aquesta visió de
ciutat que se’ls proposa. Que, per exemple, el cas del Marina-Besòs, on
clarament s’aposta per un model amb el qual no estan d’acord, o el
poliesportiu Ricart, on 3 anys després encara no se li ha donat una
solució, o sense anar més lluny els Pressupostos participatius, els
realitzats el primer any no es van executar i els que s’havien de fer
aquest any ni s’han plantejat.

-

Que aquest pressupost ni és un drama ni una catàstrofe. Que hi ha coses
que els agraden molt i on troben que s’ha prioritzat de forma correcta.
Que un exemple és tot allò relacionat amb la despesa social. Sant Adrià
continuarà destinant grans recursos en aquest capítol. Totalment
d’acord.

-

Que, sobre les inversions, ell en prioritzarien d’altres o en canviarien una
per una altra, serien més valents amb unes, més prudents amb d’altres,
però en línies generals són propostes coherents i com ha dit, és l’equip
de govern qui legítimament pot establir les seves prioritats, i això ho
respecten, però que, tot i així, insisteixen en què cal ser més valents
amb alguns problemes de la ciutat i amb projectes que vagin més enllà.

-

Que l’any passat també es va prometre el que ells vsn batejar com a Pla
Local d’inversions i mai ha arribat a plantejar-se, que ja saben que el PP
i Montoro els serveix com a excusa però hi han moltes formes d’actuar i
es poden preparar les coses, fer les coses amb temps i no a corre-cuita.

-

Que potser el motiu principal del seu vot en contra del pressupost, és i
serà la manca d’efectivitat de les mocions que s’aproven al ple. Que ells
les treballem amb tota la il·lusió possible, buscant sempre el consens i
suport dels altres partits, i sempre pensant en què siguin realitzables per
part de l’equip de govern.
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-

Que ja sap que l’equip de govern dirà que no, que moltes s’estan
executant i que moltes s’han fet en part, però sincerament, quan han de
presentar una moció reclamant que s’executin mocions, vol dir que
alguna cosa no va bé.

-

Que ja sap que es fan pesats però que ja fa mesos que hi ha el nou
contracte de neteja i no entenen com pot ser que la netedat de la ciutat
no hagi millorat, el drama dels contenidors comença a fer vergonya a
propis i estranys. Que els preocupa que una de les majors càrregues
econòmiques de l’Ajuntament no s’estigui aplicant de forma correcta.
Que els preocupa que d’aquí unes setmanes o mesos tinguin contenidors
nous i això tapi un debat real sobre com reciclen i com gestionen les
deixalles a la ciutat.

-

Que el seu vot serà contrari a aquests pressupostos per tres grans
motius: no poden donar suport polític al PSC, perquè el seu projecte de
ciutat està esgotat i no en plantegen cap de nou, no poden donar suport
polític al partit que és partícep de la repressió política al país i no poden
donar suport polític davant l’incompliment sistemàtic de mandats
populars del ple en forma de mocions.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que vol agrair al regidor delegat la disposició que ha tingut quan han
sol·licitat les reunions pertinents sobre el pressupost.

-

Que han analitzat el pressupost i, per l'experiència que tenen, han fet
comparatives respecte a anys anteriors, amb la premissa que són els
primers pressupostos amb les institucions catalanes intervingudes, i que
al contrari d’allò que va dir l'alcalde la informativa d'Alcaldia, sí que
afecten Sant Adria.

-

Que aquest any i estant ja en l'avantsala d'eleccions municipals, han fet
una anàlisi des del començament de legislatura, de totes aquelles
propostes que han plantejat, tant de taxes com de pressupostos, en
plens i en informatives i de totes aquelles accions o propostes que
l’equip de govern els ha plantejat i on el seu grup s’hi ha implicat i ha
donat el vot afirmatiu.

-

Que mai els ha agradat la política del "com pitjor millor", saben d'on
provenen, per això han estat capaços d’alienar-se amb aquests
polítiques per afavorir la ciutadania.

-

Que també s’han sumat a totes aquelles propostes que han plantejat
altres grups perquè entenen que són bones iniciatives per a la ciutat,
però que la majoria d'elles han quedat aparcades.
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-

Que l’equip de govern s’ha passat anys creant problemes i que no es
tracta només d'assignar recursos, sinó de prioritzar polítiques, que
assegurin i maximitzin en benefici dels adrianencs cada euro invertit, i la
balança s'ha inclinat més cap a un costat que cap a un altre, que pesen
molt més els incompliments de moltes propostes polítiques que no s'han
executat i algunes d'elles es comencen a albirar ara, perquè s'acosten
eleccions.

-

Que no hi ha un projecte de ciutat, malgrat que en el seu programa
portarien una proposta, aquesta no s'ha traslladat a un pla d’actuació
municipal, que és o hauria de ser l'eina amb la qual la ciutadania
comptés per revisar aquest contracte que l’equip de govern va adquirir
amb els adrianencs, i que les formacions polítiques també els podria
haver anat bé.

-

Que el balanç és d'un equip de govern instal·lat en la passivitat,
paralitzats, no donant respostes, que continuen apostant per la no
informació, manca de transparència, incompliments reiterats, com per
exemple: processos participatius no executats; la mala praxi que els ha
portat fins ara, i ja veuran en el futur, en gestió dels equipaments
esportius, Marina-Besòs, Besòs i Ricart, que segons els va comentar el
regidor s'està elaborant el projecte i que de tots és sabut com estan els
equipaments esportius a la ciutat; continuen obviant les gairebé 10.000
signatures de ciutadans descontents amb l'equipament del crematori, no
han realitzat ni tan sols allò que la comissió els va encarregar que és la
negociació amb l'empresa; que el barri de la Mina, amb un pla de
transformació que ja ni els propis veïns poden recordar de què va, un
barri que encara no han donat resposta a la globalitat, i molt menys
encara als veïns de Venus, que volen solucions, no pegats, per no parlar
de les ocupacions il·legals, que han hagut de sol·licitar-los la informació
sobre les accions que s'han estat duent a terme al Consorci del barri de
la Mina, qui les ha dut a terme des de la intervenció del 155; que, una
proposta de l'anterior exercici, pel que fa al capítol d'inversions, era
crear la comissió del Pla d'inversions local i que tots, Govern, grups
municipals i la ciutadania decidirien el destí d'aquells milions i que ara
afegiran algun mes en aquest exercici. Que les paraules textuals del
regidor van ser: "aquells que voteu el pressupost a favor estareu a la
comissió" i que ni tan sols s’han posat en marxa, ja que, tot i saber que
no podien fer res fins que la llei Montoro ho permetés, en podrien haver
començat a parlar, a posar damunt de la taula les necessitats, escoltar
propostes, acordar, dialogar, consensuar perquè quan arribés el moment
es pogués executar, que això són línies claus per al futur d'una ciutat; la
seva petició reiterada de formar part del Consorci del Besòs, ja que tots
els grups que representen la ciutadania han de tenir veu i vot, i que
l’equip de govern coarta llibertats, i que aquí també es veu la voluntat
política, que no n’hi ha hagut ni n’hi haurà; el súmmum d'aquesta
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legislatura és que
aquest Ajuntament està immers en processos
judicials, l'equip de govern té dos membres imputats a les seves files,
així com alts càrrecs de direcció d'empreses municipals.
-

Que el seu grup, en principi, va pensar no fer propostes al pressupost,
però la reflexió política els va portar a presentar-les, per això estan aquí,
per presentar propostes que han anat demanant al llarg d'aquests anys i
que, sens dubte, que es podien recollir en aquest exercici per millorar el
dia a dia dels seus conciutadans, que són propostes que no
desestabilitzen els números, que l’únic que volien era fer aportacions per
a la millora del dia a dia dels ciutadans.

-

Que l’aposta social es va iniciar fa vuit anys perquè eren les germanetes
de la caritat i que s’alegren que això continuï i que es millori.

-

Que han pressupostat 20.000 € pel pas subterrani de l'estació, un pas
que és el flux habitual dels veïns de la ciutat per anar Litoral, a la platja,
agafar el transport públic, tramvia, etc. i que ells parlaven de fer una
obra real no un rentat de cara, una rehabilitació integral, ja que caldrà
tractar humitats, pintura, il·luminació, seguretat, antilliscants, escales
noves, etc.

-

Que les fonts del barri de Sant Joan va quedar la segona proposta més
votada en l'únic procés participatiu organitzat per aquest Ajuntament i
que la mateixa Associació de Veïns ha anat realitzant enquestes en
xarxes, preguntant què fer i com solucionar el tema de les dues fonts
més importants del barri, situades a la columna vertebral del barri i de la
ciutat, i que considera que 8.000 € per a manteniment no és seriós.

-

Que la proposta del carril bici, que uneix Rambla Guipúscoa i el pont dels
Passadors és una prioritat absoluta per a la seguretat dels vianants com
dels mateixos ciclistes, i que contesten que l'AMB està realitzant un
projecte i que un cop finalitzat s'inclouran en els romanents positius o
romanents sense destinacions altres anys, quan la llei de despeses ho
permeti i que d’aquest projecte és la primera notícia que té.

-

Que, pel que fa a pressupostos participatius, és lògic, sa i transparent
consultar la ciutadania i preveure un import econòmic per poder
efectuar-ho, que el seu grup havia proposat 150.000 €, i l’han rebaixat a
100.000 €, tot i això primer cal creure el dels pressupostos participatius.

-

Que continuen sense presentar un projecte de ciutat amb tot el que això
comporta i que s’hauria de veure reflectit en els pressupostos, solucions
reals per als barris, per a la ciutat, un projecte global, que ha de es ser
un reflex de voluntat per buscar solucions i que no el veuen, que només
veuen el mateix de sempre.
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-

Que al primer pressupost van votar abstenció que era una mostra de
confiança, en el segon va ser a favor, però que no era un xec en blanc,
que els atorgaven la confiança dels dels vots que des de MES gestionen i
que no els decebessin.

-

Que els hagués agradat dir-los aquest any també que sí, que sí que
votaven a favor per abordar el present i disseny de futur de Sant Adria,
assumint cadascun les seves responsabilitats, però s’ho van témer, no
han sabut gestionar el seu vot.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:
-

Que debatre el pressupost el 14 de març no és el més adient, tot i que
reconeixen l’esforç de l’equip econòmic de l’Ajuntament, encapçalat per
l’interventor, l’equip de govern hauria d’intentar fer el possible perquè
els pressupostos es puguin debatre al desembre.

-

Que també se sumen a l’agraïment per l’atenció i el diàleg del regidor
d’Hisenda.

-

Que en la part que se senten més còmodes és en la social, educativa i
promoció econòmica.

-

Que és una línia encetada fa molts anys on ells hi han participat quan
formaven part de l’equip de govern.

-

Que, a part dels ajuts que ha anomenat el regidor, també hi ha els de
pobresa energètica.

-

Que aquests pressupostos són positius, els farà millorar la vida, són uns
pressupostos d’esquerra.

-

Que una bona notícia és que ja no hauran de fer aportacions a la sala de
venipunció perquè s’ha integrat dins el CAP de la Mina.

-

Que volen agrair que hagin recollit l’arranjament del solar del costat de
l’escola bressol i la compra del local de la Catalana.

-

Que hi ha altres temes que no són al pressupost, però que han entès
que quan el ministre Montoro els deixi fer inversions, a partir de la bona
gestió de l’Ajuntament, que està sanejat i amb prop de deu milions de
superàvit, es podran fer inversions, i que s’ha de tenir en compte que és
el PP qui les veta.

-

Que han plantejat instal·lar energia renovable als
municipals perquè això pot ser un estalvi de despesa.

equipaments
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-

Que amb aquest superàvit haurien de millorar l’accessibilitat a la zona de
l’Espanyol, tirar endavant la moció de la Catalana, etc.

-

Que pel que fa als processos participatius, els agradaria que no fossin
propostes de l’equip de govern que treu projectes que té al calaix, sinó
que hi hagi aportacions dels ciutadans i de les entitats, que se
seleccionin i a partir d’aquí es votin.

-

Que no estan d’acord amb la inversió de les pistoles tàsser i voldrien el
compromís de l’equip de govern que no es compraran, ja que els fa una
mica de por que aquestes armes s’utilitzin massa sovint.

-

Que a la piscina del tenis s’ha fet una adequació, però que els agradaria
tenir una reunió amb l’equip de govern per veure com està la concessió.

-

Que una inversió pendent és el Memorial del Camp de la Bota.

-

Que ja es podria posar en marxa el carril bici del pont de N-II.

-

Que ja saben que hi ha dificultats i que l’equip de govern està superat, i
que hi ha qüestions com el model de ciutat, que hi ha debats que s’han
d’encetar bé, com els pessebristes, que el Marina-Besòs sigui gestionat
per una empresa pública, el Front Litoral, la compra que ha fet Inditex
de la fàbrica Schott que pot dinamitzar la zona, per tot això demanen a
l’equip de govern que es posin a la feina.

-

Que hi estan a favor perquè no sabrien com explicar el vot en contra, no
sabrien explicar perquè no facilien que aquest pressupost tiri endavant,
ja que millora la vida quotidiana de la ciutadania i que per això estan en
política i per donar un cop de mà, per empènyer, per ser crítics, i que
quan l’equip de govern els demani aportacions, idees o xerrades
continuaran estant a la seva disposició.

Alejandro Benito (SAeC) manifesta:
-

Que des d’un primer moment han deixat clar a l’equip de govern que
votarien que no a aquests pressuposts, no perquè siguin bons o dolents
sinó perquè després de dos anys votant-los a favor d’aquests, tenen
motius suficients per no confiar en què l’equip de govern compleixi amb
els compromisos que ha adquirit en les negociacions amb els grups per
tal d'aprovar-lo.

-

Que no se’ls oblida, per exemple, que els pressupostos participatius, una
de les propostes més importants que ells i d’altres grups van fer d’altres
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han estat un desastre, no només pel retard en l’execució del projecte
aprovat pels veïns al 2016, retard que té una explicació en la mala
previsió del seu cost a l’hora de presentar els projectes per votar i que
demostra les preses i la manca de confiança en el projecte amb les que
es van fer el 2016, però al menys el 2016 es van fer, iniciant així el que
havia de ser una dinàmica a millorar any rere any. Que al 2017 no
només no es va fer cap consulta amb la partida d’euros destinada a
pressupostos participatius, sinó que directament els van enganyar,
arribant a dir-los en comissió informativa el darrer novembre que s’hi
estava treballant en, quan els motius esgrimits per a no complir eren tan
vigents aleshores com ho és ara.
-

Que aquest és l’exemple més significatiu de partida que no s’ha complert
de pressupostos anteriors, o almenys aquell destinat a iniciar un camí
per fer que els pressupostos fossin una eina de tot el poble per decidir el
rumb de les transformacions locals, eix principal de la seva acció política.

-

Que al 2016 es van presentar a negociar amb unes demandes i els van
dir, bàsicament, sí a tot: una xarxa de microcrèdits de la qual no saben
res, una app pel petit comerç que porta any i mig fent-se, un inventari
de solars i pisos buits que tampoc no en saben res.

-

Que votar que sí en aquell moment , fins i tot, un acte de responsabilitat
que refermava el seu compromís de fer una oposició crítica però
pràctica, tant que no van dubtar ni un moment, defugint de tacticismes,
de participar en la presentació amb l'alcalde, membres de l'equip de
govern i d'altres grups municipals.

-

Que al darrer exercici els van acceptar vàries propostes concretes i
d'altres que es van supeditar a la possibilitat d’invertir el superàvit, que
van acceptar tot i rebre notícies d’altres municipis on es donava
pràcticament per fet que no es podria fer servir el superàvit amb la llei
vigent i que, amb un discurs molt crític, van votar sí als pressupostos:
"si m’enganyes un cop és culpa teva, si m’enganyes dos la culpa es
meva."

-

Que la manca de voluntat del PSC de complir els compromisos adquirits
amb els grups municipals de l’oposició va més enllà dels pressupostos, i
es pot mostrar amb el calaix enorme de mocions aprovades a aquest ple
que el govern municipal no ha intentat complir. Que l’equip de govern va
dir en un ple que algunes d’aquestes mocions requereixen una partida
pressupostària difícil d’encaixar, però moltes només necessiten voluntat.
Que l’exemple més clar és la de la primera moció que van presentar al
2015. en què
demanaven que les invitacions que regalaven els
promotors de concerts i festivals que es fan a la ciutat es fessin
públiques i es repartissin entre la ciutadania mitjançant sorteig directe o
a través d’entitats culturals de la ciutat, a part de gestionar amb total
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transparència aquests regals, publicant quants se’n rebien i en quines
condicions. Que aquesta moció, aprovada, que només requereix voluntat
política i ni un sol euro d’inversió encara resta al calaix de les mocions
aprovades, juntament amb un bon munt més.
-

Que pregunta que se n’ha fet de mocions aprovades per unanimitat,
com aquella de la que va sortir una guia amb un títol tan llarg com guia
de clàusules socials, mediambientals i ètiques a aplicar en la contractació
d’obres, serveis i subministraments de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs, tots els grups polítics la van aprovar, cosa que no és fàcil en un
ple tant fragmentat com aquest, fins i tot el seu, i tot i així no s’ha dut a
terme.

-

Que la falta de voluntat de l’equip de govern de complir amb les
decisions d’aquest ple, representants electes dels veïns de la ciutat, no
pot inspirar confiança.

-

Que no se’ls escapa tampoc que l’equip de govern està gestionant el dia
a dia sense un projecte a llarg termini i sense una imatge de ciutat
definida. Que la imatge que molts veïns i veïnes tenen de l’Ajuntament
és la d’una entitat que gestiona i deixa fer, sense una idea de cap a on
volen anar. Que no veuen un projecte de ciutat, no veuen una imatge de
com volen que sigui Sant Adrià d’aquí cinc, deu, vint anys

-

Que pregunta on és el Pla d’Acció Municipal, el nou ROM i que algunes
regidores fa poc li van dir que es parla d’un nou ROM des de principis de
la legislatura passada, set anys després segueixen amb un ROM picat a
màquina d’escriure.

-

Que la falta de projecte és clara en qüestions culturals. Que fa pocs
mesos els companys d’ERC presentaven una moció sobre turisme a la
ciutat. Que en el debat d’aquella moció es preguntava per l’activitat
sociocultural i de promoció del petit comerç de la ciutat i la regidora va
respondre amb una llista de projectes molt interessants, la majoria d’ells
privats. Que es pregunta si és la ciutat que volen: una en la qual el
govern gestiona el dia a dia i deixa fer a la iniciativa privada qualsevol
projecte que pugui millorar la vida cultural de la ciutat. Que ells creuen
en un ajuntament que promogui la cultura amb projectes públics. Que
valoren molt positivament moltes de les iniciatives culturals presents a la
ciutat, però són això, privades, mèrit de les entitats privades que les han
dut a terme, no d’aquest Ajuntament. Que d'un partit que se'n diu
socialista esperen més que liberalisme.

-

Que acabaran legislatura sense tenir un projecte clar i concret per Can
Rigalt, més enllà d’una presentació d’un projecte d’espai de recuperació
de la memòria poc clar i que no va acontentar a molts dels grups
presents al ple.
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-

Que la manca d’un projecte de ciutat a llarg termini, no els pot inspirar
confiança.

-

Que, pel que fa als esports, aquest any tenen un motiu per alegrar-nos,
el femení Sant Adrià és a la Lliga Dia, i ha anat a Saragossa a la copa de
la Reina portant el nom de la ciutat. Que aplaudeixen els èxits de les
noies i que valoren positivament el suport institucional a l’equip, però
que les noies juguen al Marina Besòs, que va ser un dels punts centrals
dels passats pressuposts. Que molts van valorar els pressupostos amb
l’espasa de Dàmocles de saber que sense pressupostos tancaria el
Marina Besòs, que un any després el problema continua estancat, que la
concessionària que havia de ser fins al desembre ara sembla que la
tindran mínim fins a mitjans d’any, sinó més, que ells defensaven
municipalitzar la gestió i ara sembla acabaran municipalitzant-lo sense
voler.

-

Que no només això sinó que veuen poca intenció per part de
l’Ajuntament de promocionar aquest poliesportiu que va costar tant
d’obrir, que no veuen un mínim de publicitat del poliesportiu municipal,
que sembla que allò que no es creu l’equip de govern, o no ho fa, o ho fa
malament. Que un poliesportiu que té la competència d’un gimnàs low
cost a pocs metres i que sembla que no hi han ganes de donar-li cap
promoció.

-

Que un equip de govern que no vol o no pot fer el que sigui possible per
defensar els equipaments públics de la ciutat no els pot inspirar
confiança.

-

Que fa poc es congratulaven de ser una de les ciutats que més diners
destina a inversió social, però se’ls escapa un detall que és important
remarcar, si destinen tant en inversió social és perquè ho necessiten, no
perquè ho vulguin. Que no és un motiu per estar orgullosos ser d’una de
les ciutats més pobres del país, especialment quan el mateix partit ha
governat de forma pràcticament ininterumpuda des de l'arribada de la
“democràcia”, i el fet que hagi pujat any rere any perquè la misèria creix
any rere any, sense que es facin polítiques que ataquin l’arrel del
problema, sense fer res més que cronificar la pobresa a la quual molts
dels veïns estan condemnats.

-

Que menció especial als veïns del carrer Venus, que veuen passar un
any més, i ja en porten , sense veure a l’horitzó una solució pel seu
problema.

-

Que sembla que l’única solució, l’únic projecte realment transformador
que se’ls presenta a la ciutat és la gentrificació. Projectes de barris molt
moderns i luxosos com el Front Litoral, que no solucionaran cap

14.03.2017

17

problema dels molts que tenen a la ciutat més enllà de pujar els lloguers
i fer la vida una mica més difícil als veïns fins a produir la seva expulsió.
-

Que la falta d’un projecte transformador que ataqui l’arrel de la pobresa
més enllà de posar pegats no els pot inspirar confiança.

-

Que l’aire que respiren no és una qüestió ideològica ni política, la salut
dels veïns és una qüestió que lpreocupa a tots. Que un any més la
ciutat ha passat episodis d’elevada contaminació, un cop més l’aire que
respiren cada dia els ciutadans de Sant Adrià és de baixa qualitat. Que
un any més veuen passar el temps sense un projecte de reducció
d’emissions i sense una voluntat de fer res per corregir una situació
alarmant. Que els diran que han aconseguit que Sant Adrià es sumi a les
restriccions de tràfic dels vehicles contaminants,però que la mesura no
ajuda en excés a Sant Adrià, que el gran problema que tenen amb
contaminació de vehicles es centra en la C-31 i a la Ronda Litoral, i que
tenen el punt de tota les rondes amb més circulació, al voltant de
170.000 vehicles diaris, i que els vehicles més contaminats sí que
podran circular per aquestes dues arteries, per tant, es pregunta què
soluciona això i que no han estat valentes per reivindicar que la
prohibició també es faci a la C31 i a la Ronda Litoral.

-

Que, a més, ara s’han de resignar a què els facin una instal·lació com el
crematori, que els veïns no necessiten ni volen, i que l’Ajuntament
només ha intentat aturar tard i malament quan la gent ja estava al
carrer lluitant per aturar-lo. Que és una altra instal·lació per fer negoci
cobrint les necessitats de ciutats veïnes i deixant la contaminació al
municipi.

-

Que l’aire que respiren no és polític, el risc per la salut dels veïns no és
polític, i un govern sense voluntat de corregir aquesta situació alarmant,
no els pot inspirar confiança.

-

Que la promoció econòmica, un cop més, els mostra un futur
preocupant, sembla que els projectes que porten a la ciutat, quan no són
contaminants, naturalment, són projectes que porten feina precària i en
condicions lamentable: hotels, discoteques, cafès tancats,.etc. no
busquen capital afegit, no busquen feines de qualitat ni res que no
impliqui més precarietat i més feines infrapagades i dependents de la
temporalitat.

-

Que si no busquen feina per als veïns més enllà de precarietat i
temporalitat no els inspira confiança.

-

Que, en l’aspecte de transparència i participació ciutadana, veuen manca
de voluntat per animar els veïns a participar en les decisions que els
afecten directament. Que no s’han desplegat en la seva totalitat, un any
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més, els consells de barri. Que les audiències públiques, que porten més
d’una dècada, el ROM i que se suposa que s’han de fer cada any, no
s’han fet un any més.
-

Que no obliden l’1 d’octubre, on l’Ajuntament, en comptes de permetre
l’exercici democràtic del vot dels veïns per votar el que ells volguessin
lliurement i sense cap coacció, es va alinear amb el bloc del 155 posant
traves a l’expressió democràtica dels ciutadans.

-

Que un ajuntament amb tant poca voluntat de passar comptes a la
ciutadania i escoltar la seva opinió, no els pot inspirar confiança.

-

Que han de parlar de l’elefant blanc a l’habitació, el fet que hi han dos
regidors de govern investigats i dels que s'han derivat problemes no
només per a la imatge del govern i el consistori, sinó problemàtiques
que han afectat directament els veïns i veïnes. Que ells respecten la
seva presumpció d’innocència com no podria ser d’una altra manera i
entenen el seu dret a la defensa, però no poden demanar-los que hi
confiïn quan s’assabenten dels avenços dels casos als quals
presumptament estan implicats per la premsa. Que no s’ha d’oblidar que
a les comissions informatives especials per parlar del tema de les
piscines que ha portat l’alcalde als tribunals, totes les persones
implicades no han volgut donar cap explicació ni respondre cap
pregunta, acollint-se al seu dret, que tenen, evidentment, a no assistirhi.

-

Que seria imprudent per part seva i de molt mala educació, a més d’un
probable fet delictiu, dir que són culpables fins que no ho digui un jutge,
però, i li sap molt greu, si no hi ha voluntat d’explicar-los la seva versió i
tot el que saben és el que diu la premsa, no els poden demanar que
confiïn en ells.

-

Que no tenen motius, i li sap greu, per confiar en aquest equip de
govern, per tant, no és que els agradin o no els pressupostos, és que no
se’ls poden creure, i per tant, sentint-ho molt, han de votar en contra
d’aquest pressupost perquè un pressupost no són només números, és
també un pla de gestió i la seva confiança ha acabat.

Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
-

Que dona les gràcies al regidor d’Hisenda i al seu equip per les facilitats
que els han donat i la rapidesa en què han contestat a les seves
preguntes.
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-

Que fa temps en aquest mateix ple van expressar que l’existència de
dues persones investigades a l’equip de govern suposava un problema
important, de cara a votar favorablement els pressupostos.

-

Que també han de denunciar el tema dels incompliments, ja que
confiaven que s’actuaria a l’entorn del Litoral a Sant Joan Baptista
perquè les mesures que havien demanat eren de baixa inversió i més de
voluntat política.

-

Que no hi estan totalment en contra, però que no estan d’acord amb les
prioritats de tots els projectes d’inversió.

-

Que s’haurien d’haver realitzat projectes amb un major impacte sobre la
vida diària dels veïns.

-

Que no estan d’acord amb el tancament de l’avinguda de Catalunya
durant els caps de setmana i que es destinin 70.000 € en pilones.

-

Que els sembla bé que hagin intentat fer un ajustament de la despesa
corrent, encara que no ha estat suficient, que tot allò que siguin
augments de la despesa corrent implica projectar un compromís futur, ja
que aquesta despesa és molt fàcil elevar-la i molt difícil reduir-la.

-

Que també els sembla bé que l’increment d’ingressos vinguin per una
provisió d’una major activitat econòmica i que s’hagi evitat un increment
de la pressió fiscal sobre els veïns.

-

Que entenen que si aquests pressupostos no s’aproven i s’han de
prorrogar emprendran un viatge sense rumb definit, que és molt més
positiu per al municipi que tinguin definits què és el que es farà i que es
pugui discutir durant el camí, que sortir pràcticament amb un full en
blanc en què s’hagi de discutir tot i en què en aquest procés caiguin
inversions que puguin ser positives per al municipi.

-

Que esperen que aquest any sí que es pugui veure una millora en la
zona de la platja, que creuen que és important de cara a la seva
promoció.

-

Que els agradaria que el suport al bàsquet femení no només sigui des
d’una perspectiva esportiva, sinó que també sigui una visibilització de
l’esport femení.

L’alcalde manifesta:
-

Que li sap greu l’expressió "malbaratament Pla de Besòs", perquè
aquesta empresa gestiona l’habitatge social de la ciutat, que allà hi ha
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pobresa, que hi ha més de 640 famílies que les passen magres i que
tenen un deute.
-

Que, pel que fa al Memorial del Camp de la Bota, han mantingut reunió
amb la Direcció General, que ara faran un concurs internacional on
l’Ajuntament hi participarà. Que el projecte de zona verda del Campus hi
ha un espai reservat i també es buscarà un lloc on realment es van
produir els afusellaments on hi haurà una inscripció a terra.

-

Que, sobre el carril bici de Guipúscoa, s’està fent el projecte de tot el
carrer i la Generalitat els traspassarà la superfície del pont.

-

Que supeditar l’acció política a una cosa que s’està demostrant que és
una entelèquia , que els mateixos dirigents de tot aquest procés han dit
que havien mentit, que no tenien res, creu que és un error.

-

Que el model de ciutat es va dissenyar pels volts del 2000, que es va fer
el planejament del marge dret, de la Mina, el Front Litoral, i a partir
d’allà van poder recuperar el riu, les platges, es va desenvolupar el port,
que ja són a l’última fase de la Catalana, etc.

-

Que el Consell de participació el faran abans de l’aprovació inicial i la
gerent del Consorci està intentant construir un procés de participació on
hi hagi també informació per entendre les normes urbanístiques.

-

Que l’acord sobre les entrades dels concerts es fa, que les clàusules
socials s’apliquen i, pel que fa a la contaminació, l’any 2016 la
Generalitat ha fet un informe en què es diu que Sant Adrià de Besòs,
després de molts anys, ha complert el límit de nitrògen.

Pedro Rivero (PSC) diu:
-

Que agraeix a tots i a totes les jornades de treball que han fet durant
tres mesos i que vol destacar el to i les ganes de tirar endavant els
projectes de ciutat, cadascú amb la seva visió.

-

Que, del paquet de propostes d’inversió, n’hi ha algunes que ja tenen els
projectes fets, és a dir, que el temps per posar-les en marxa serà
menor: remodelació del carrer Major entre Pi i Margall i Monges, la 2a
fase del Casal de la Dona, ampliació carril bici del carrer de Carmen
Amaya, 2a fase de la rehabilitació de Can Rigalt i adequació de l’espai de
l’escola bressol.

-

Que, pel que fa al bàsquet femení hi ha una proposta de millorar
l’aportació amb un romanent d’ingressos que no es gastaran.
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-

Que el nou plec de neteja no es pot posar en funcionament de cop. Que
primer s’ha ampliat l’horari de les actuacions i ara queden dues parts
molt importants, que acabi d’arribar tota la maquinària necessària per
canviar el sistema de neteja, i els contenidors que ja han arribat i només
falta muntar-los.

-

Que la situació d’aquest Ajuntament, des del punt de vista econòmic, es
que porten cinc anys sense apujar taxes i impostos, porten deu anys
sense cap retallada de partides socials, promoció econòmica i
ensenyament.

-

Que el deute és zero, que el tancament de l’exercici tindrà un romanent
de tresoreria positiu, un superàvit proper a vuit milions d’euros, i això
vol dir que s’ha fet una gestió econòmica impecable en uns moments
molt durs.

-

Que en una situació política com té aquest Ajuntament, amb nou grups
diferents, amb idearis polítics diversos, amb una situació d’entendre el
territori diferent, amb una situació de crisi molt dura, han pogut aprovar,
any rere any, els pressupostos i això vol dir que entre tots i totes han
sabut mantenir aquesta ciutat allunyada de les inclemències del temps, i
això és un valor que s’ha d’atribuir a tots als membres d’aquest
consistori.

L’alcalde diu:
-

Que vol felicitar l’equip econòmic de l’Ajuntament, inclòs el regidor,
perquè la confluència en l’espai i el temps de l’interventor i Pedro Rivero,
des de 2008, ha permès que aquest Ajuntament tingui els números bé i
que els ha permès prioritzar les necessitats de promoció, ocupació i
educació.

-

Que ha permès, al mateix temps, sense apujar taxes ni impostos, tenir
un deute que està per sota de 60 € per ciutadà.

-

Que a partir que la situació econòmica ha millorat, han pogut augmentar
la dotació de la Policia Local.

-

Que vol facilitar els grups perquè, com ha dit Pedro Rivero, un ple
municipal amb tants grups diferents és complex arribar a acords i si no
tothom hi posa el seu tarannà i la capacitat de diàleg, no s’avança.

-

Que, en uns temps complexos, han intentat fer dues coses, justícia
social perquè era el que tocava, i impuls de la ciutat que és per
preparar-la per quan la situació econòmica millorés, crear oportunitats,
per exemple, la mobilitat i la connectivitat. Que Sant Adrià és una de les
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ciutats més ben comunicades i això ha permès, per exemple, que Inditex
hagi comprat la fàbrica Schott i que s’ha d’aprofitar la vinguda d’hotels
per fer-hi convenis per a la inserció laboral dels ciutadans no qualificats.
S’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: nou (9) – PSC (5), ICV-EUiA (2), PDeCAT (1) i Josefa López,
regidora no adscrita (1)
Abstencions: tres (3) – C’s
Vots en contra: vuit (8) – SAeC (3), MES (1), ERC (2) i PP (2)
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 21 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.

