Sant Adrià de Besòs, 26 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 ordinària que correspon al dia d’avui, els membres del
Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per mi el sotasignat
secretari de la corporació, Josep Reverendo Carbonell. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

Pedro Rivero Hidalgo
Filomena Cañete Carrillo
Ruth Soto García
José Luís Martínez Cardoso

Regidors:

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

S'ha excusat d'assistir-hi Juan Carlos Ramos Sánchez.
Vist que s’ha assolit la majoria absoluta del nombre de membres del Ple de
l’Ajuntament, el president obre la sessió.
1. De conformitat amb l’Acord institucional per avançar en la
sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista,
aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en data de 30 d’octubre de 2017,
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posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades
per violència masclista
L’alcalde diu que aquest mes no tenen les dades i que a l’abril ja les
passaran.
2. Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions
ordinàries que van tenir lloc els dies 29 de maig i 26 de juny de
2017
S’aprova, sense esmenes, els esborranys de les actes de la sessions
ordinàries que van tenir lloc els dies 29 de maig i 26 de juny de 2017.
ALCALDIA
3. 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 març de 2018, a les 19 hores, hi
consten els titulats:
4. Moció de SAeC, ERC i PSC de suport a l’entitat PROACTIVA OPEN ARMS.
5. Moció d’ERC, SAeC, MES i PDeCAT per a la llibertat dels presos polítics.
6. Moció d’ERC per a la creació d’una oficina receptora de propostes per al
futur de les Tres Xemeneies.
Fonaments de dret
1. La Llei de la Generalitat de Catalunya 8/1987, de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat número 832,
de 27 d'abril de 1987).
2. L'article 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entitades Locales, aprovat pel Real Decreto 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
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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 març de 2018,
a les 19 hores, els punts esmentats anteriorment."
S’aprova per unanimitat.
4. Moció de SAeC, ERC, PSC i la regidora no adscrita de suport a
l’entitat PROACTIVA OPEN ARMS
"El passat diumenge 18 de març, la fiscalia de Catània, a Itàlia, va confiscar
de forma preventiva el vaixell Open Arms, propietat de l’ONG catalana
dirigida per Òscar Camps. S’acusa l’entitat d’afavorir la immigració
clandestina i d’associació criminal, després que el darrer dissabte 17 de
març 216 persones immigrants que havien estat rescatades en aigües
internacionals davant les costes de Líbia fossin desembarcades en territori
italià.
La cap de l’expedició i el capità del vaixell han estat sotmesos a un llarg
interrogatori per part de la policia italiana, a la qual han lliurat les
gravacions del dijous anterior, quan es va produir un incident amb els
guardacostes libis.
Proactiva Open Arms és una ONG dedicada al rescat de persones al
Mediterrani, en moltes ocasions, han hagut de patir amenaces de tot tipus
per part de les autoritats líbies i enfrontar-se a d’altres greus situacions
motivades pels conflictes bèl·lics que assolen el Mediterrani.
La fiscalia italiana acusa Proactiva Open Arms de no haver lliurat 101
persones rescatades abans que s’ofeguessin a les autoritats líbies, després
que aquestes amenacessin de mort els voluntaris i voluntàries de la ONG.
Moltes de les persones rescatades van explicar els maltractaments i
extorsions que havien patit a Líbia.
Proactiva Open Arms és una ONG reconeguda arreu per la tasca dels seus
voluntaris i voluntàries que ajuden milers de persones que fugen de la
guerra, la violència i la pobresa extrema, realitzant accions que pertocarien
a les autoritats europees.
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Per tot això, els grups municipals de Sant Adrià En Comú, Esquerra
Republicana de Catalunya, PSC i la regidora no adscrita proposen al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Manifestar el suport cap a Proactiva Open Arms i expressar el rebuig a la
criminalització de la solidaritat i l’ajut humanitari.
2. Refermar el compromís de l’Ajuntament amb l’entitat adquirit el darrer
2016 i visibilitzar el suport institucional al web municipal, a la façana de
l’Ajuntament i a la resta d’eines de comunicació de què disposa
l’Administració local.
3. Instar les institucions supramunicipals i les autoritats de l’Estat espanyol
que es posicionin donant suport a Proactiva Open Arms i a emprendre
accions legals i diplomàtiques en la seva defensa.
4. Traslladar els següents acords a l’entitat Proactiva Open Arms, al Consell
de Solidaritat de Sant Adrià de Besòs, als partits polítics representats al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, a l'Ambaixada italiana
i a l’Oficina de la Comissió Europea a Barcelona."
Defensa la moció Maria Tello (SAeC) i manifesta:
-

Que en aquests moments, l’ONG badalonina Proactiva Open Arms es
troba amb el vaixell retingut a Itàlia i el comandant i la coordinadora
pendents de declarar a Catània acusats de fomentar la immigració
il·legal.

-

Que és molt important que tots aixequin la seva per denunciar la situació
d’Open Arms.

-

Que tota aquesta situació forma part d’una campanya de criminalització
de tota aquella gent altruista que s’ha llançat al mar per salvar vides,
gent que ha posat de manifest les morts i el patiment dels i de les
refugiats i refugiades que Europa no vol mirar.

-

Que ara els que els necessiten són Open Arms.

-

Que la ciutat de Sant Adrià de Besòs sempre ha estat compromesa amb
els drets humans i amb els refugiats, tant la gent com les institucions,
amb donacions massives, aportacions econòmiques, etc.
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-

Que ara és el moment de donar-los suport i d’exigir al Govern espanyol
que els doni tot el seu suport.

-

Que ara és el moment perquè, entre tots i totes, facin arribar alt i clar
un missatge: salvar vides no és delicte i no permetran que es criminalitzi
aquells que salvem vides.

-

No a la criminalització de la solidaritat.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que de tots és sabut que Open Arms és una ONG que es dedica a salvar
vides, a rescatar persones abans que s’ofeguin al Mediterrani, que salvar
vides no és cap delicte.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que amb independència de la simpatia que els desperta l’acció
humanitària que desenvolupa PROACTIVA OPEN ARMS, ells no són
juristes i aquest ple no és una instància que hgi de pretendre influir en la
justícia d’un estat europeu com és Itàlia.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: quinze (15) – PSC (5), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
5. Moció d’ERC, SAeC, MES i PDeCAT per sol.licitar l'apropament i
excarceració dels presos catalans Jordi Cuixart, Jordi Sànchez,
Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Carme Forcadell,
Josep Rull, Jordi Turull i Raül Romeva
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 2 de febrer, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va decidir
mantenir en presó preventiva el conseller Joaquim Forn. En la seva
resolució afirmava que existeix, encara avui, risc de reiteració delictiva. La
decisió es produïa després que Forn renunciés a la seva acta de diputat.
Malgrat aquest gest, el Tribunal sosté que existeix “incertesa” que la
“voluntat política” vulgui respectar “l’ordre legal” per aconseguir la
independència.
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Uns dies abans, el 12 de gener, el Tribunal Suprem espanyol ja havia
denegat als diputats electes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i al propi
Joaquim Forn assistir als plens del Parlament. I, alhora, desestimava la
petició d’Oriol Junqueras de ser traslladat a una presó catalana i el dia 9 de
març el mateix jutge denega a Jordi Sànchez la possibilitat d’assistir al
debat de investidura al qual havia estat proposat com a candidat a la
presidència de la Generalitat.
El conseller Joaquim Forn, com el vicepresident Oriol Junqueras són a la
presó des del 2 de novembre, quan la jutge de l’Audiència Nacional, Carmen
Lamela, els va decretar presó incondicional. Per la seva banda, Jordi Cuixart
i Jordi Sànchez, els líders de les dues principals entitats de la societat civil
catalana, com Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC),
són a la presó des del 16 d’octubre acusats de sedició. De les quatre
persones, dos d’ells, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez, són avui diputats
electes del Parlament de Catalunya. Aquesta situació d’impedir que es pugui
investir a Jordi Sànchez com a president significa una vulneració clara dels
seus drets de sufragi passiu, ja que no ha estat inhabilitat i del sufragi actiu
de la resta de ciutadans i ciutadanes de Catalunya que varen anar a votar el
21 de desembre de 2017.
Davant d’aquesta situació d’excepcionalitat, incomptables pronunciaments
jurisprudencials consideren la presó preventiva com una mesura
excepcional i que només ha de ser sostinguda quan sigui estrictament
necessari i mai amb finalitat punitiva. La privació de llibertat de persones
manifestament pacífiques no és l’única circumstància que genera una gran
preocupació social. Les persones preses també ho estan en centres
penitenciaris de fora de Catalunya. Tots ells compleixen la presó preventiva
a centres penitenciaris dependents del Ministeri del Interior, situades a Soto
del Real i Estremera, a uns 600 quilòmetres de distància de Catalunya, on hi
tenen els seus domicilis, famílies i vincles afectius. Aquesta política
penitenciària, entesa com un “càstig social” des de l’àmbit dels Drets
Humans, ha afegit més tensió a la vida política catalana, immersa en una
preocupant espiral d’excepcionalitat democràtica i jurídica. I cada cop són
més veus, de dins i fora de Catalunya, que veuen en els empresonament i
l’allunyament un obstacle que dificulta la normalització política en què confia
la societat catalana, independentment de les seves conviccions i creences.
Segons el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per l’ONU i el
Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats
Fonamentals, l’empresonament d’una persona s’ha d’efectuar a la presó
més propera a la seva llar. Existeixen diverses normatives que qüestionen
aquest procediment penitenciari, com ara el principi de seguretat de les
persones detingudes o empresonades admès el 9 de desembre de 1988 per
l’Assemblea General de l’ONU, que diu textualment “Si la persona detinguda
o presa així ho requereix, se la mantindrà en una presó situada a una
distància raonable de la seva residència habitual”. O una de regles mínimes
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de les Nacions Unides sobre el tractament dels reclusos: “En la mesura del
possible, els reclusos seran internats en establiments penitenciaris a prop
de la seva llar o al seu lloc de reinserció social”. El 6 d’octubre de 2017, el
Ple del Parlament Europeu va aprovar l’anomenat Informe Begeron sobre
les condicions i sistemes penitenciaris de la Unió Europea, en el qual
condemna l’allunyament dels presos perquè “constitueix un càstig afegit per
a les famílies dels reclusos”.
La situació d’allunyament respon a una pràctica penitenciària coneguda com
la dispersió que a l’Estat espanyol s’ha practicat des de l’any 1978, una
circumstància, la dispersió, que no només afecta a les persones
empresonades, que són aïllades del seu entorn i orígens, sinó també sobre
les seves famílies i amistats, que han de pagar els costos econòmics i
emocionals d’aquest allunyament i els riscos personals que suposa per a les
famílies.
Sant Adrià de Besòs, ciutat compromesa amb els valors de la llibertat, la
pau i la defensa dels drets humans, i també compromesa en la dignificació
de la vida política dels reclusos, rebutja l’allunyament dels seus familiars i
s’oposa a normalitzar aquesta pràctica.
Per tots aquests motius, els grups municipals d’ERC, SAeC, MES i PDeCAT
proposen al Ple de l’’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs que adoptin els
següents
ACORDS:
1. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs expressa el seu desacord, per
desproporcionada, la decisió de mantenir en presó preventiva a càrrecs
electes i representants d’Òmnium i ANC, tot demanant la seva
excarceració.
2. Manifestar que l'excarceració dels presos ha de servir com a pas
necessari per evitar agreujar la divisió entre la ciutadania de Catalunya i
per afavorir el diàleg en el marc del respecte a l'estat de dret i a la
separació de poders que reconeixem en el nostre país.
3. Mentre aquesta excarceració no es produeixi, exigir l’immediat trasllat de
Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Dolors
Bassa, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull i Raül Romeva a centres
penitenciaris catalans i cessar aquest càstig social afegit que significa
l’allunyament penitenciari i que vulnera drets reconeguts pel dret
internacional.
4. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs expressa la seva solidaritat a les
famílies de les persones empresonades.
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5. Comunicar aquest acord als grups polítics al Parlament de Catalunya i a
les entitats municipalistes."
Defensa la moció Rubèn Arenas (ERC) i manifesta:
-

Que vol agrair moltíssim a tots els partits que han participat en la
redacció, adhesió i negociació d’aquesta moció, la qual cosa els
demostra que quan dues parts tenen la voluntat de posar-se d’acord
poden dialogar, són capaços de fer que la ciutat acabi fent país.

-

Que estan vivint els moments més foscos de la democràcia a Catalunya:
els ha tocat viure una època on la llibertat d’expressió i els drets polítics
més elementals estan en risc: cançons que no es poden cantar, llibres
que no es poden llegir, obres d’art que no es poden exposar o persones
injustament empresonades preventivament mentre que lladres
confessos o sentenciats esquien a Baquèira - Beret o a Suïssa. Jutges
que utilitzen versions novel.lades de quelcom que mai no va passar per
justificar una violència que mai va existir i un delicte que és molt difícil
de justificar mentre es busca entre milions de persones a un tal M. Rajoy
que sembla ser és una tasca impossible, han tingut prou amb 12 agents
del CNI per detenir al president Puigdemont, però ni amb tot aquest
organisme són capaços de trobar M. Rajoy, deu ser que això d’amagar i
d’amagar-se se li dóna bé.

-

Que el mateix jutge que ha dinamitat l’estat de dret, que ha vulnerat
qualsevol principi de prudència i que envia gent a la presó sembla més
per impotència d’un Estat que no és capaç de solucionar un problema
polític dialogant que no pas per justícia.

-

Que amb aquesta imprudència han portat al límit l’estat de dret i la
independència judicial per perseguir adversaris polítics, quan justament
l’estat de dret i la independència judicial haurien de servir per protegir
els ciutadans pensin el que pensin.

-

Que, amb les seves accions, no és que no hagin trepitjat fora de l’estat
de dret sinó que els han expulsat directament.

-

Que avui, porten aquesta moció com a signe d’humanitat però també de
justícia i demanen als partits que siguin empàtics, que aparquin per un
moment totes les discrepàncies polítiques i ideològiques, i que pensin en
el fort cop que el govern de l’Estat està donant a la democràcia i als
drets polítics, als drets humans.

-

Que sempre s’han conjurat en aquest Ple, ho ha sentit més d’una
vegada, a no repetir els errors del passat i ara tenen aquesta magnífica

26.03.2018

9

oportunitat de posar les bases per evitar un error majúscul com és la
regressió en els drets humans.
-

Que avui fan municipal aquest front pels drets humans i polítics dels
ciutadans de Catalunya. Que l’hora és greu, la democràcia està suspesa
a les viles i ciutats. Els ciutadans de Sant Adrià, pensin el que pensin,
està segur que volen mantenir la democràcia i els seus drets, mereixen
que avui estiguin a l’alçada i siguin capaços de posar-se d’acord per
defensar el més elemental.

-

Que també els porta un missatge d’amor: d’amor a les institucions,
d’amor entre els ciutadans, que tal vegada anomenen fraternitat o
sororitat. D’amor als que pateixen, no en parlen mai d’amor però en
moments com aquests és quan més cal. Que els polítics també parlen
d’amor perquè s’estimen la seva ciutat i els seus veïns i perquè la
política, almenys ell, l’entén com un servei públic, retornar tota l’estima
a la ciutat en forma de feina per millorar-la. Que pensa en l’amor i cada
vegada que pensa en el patiment de les famílies de la Dolors, de la
Carme, dels Jordis, del Quim, de l’Oriol, del Raül o del Josep se li regira
l’estómac, que poden defensar-ho tot però no poden perdre la humanitat
o deixaran de ser persones.

-

Que avui es persegueix en aquesta causa general no només
l’independentisme, una opció ben legítima, sinó la democràcia i això no
ho poden permetre pensin el que pensin. Que la democràcia és el bé
preuat a salvar, no ho poden oblidar.

-

Que, per reblar el clau, vol acabar amb aquesta que no per tòpica és
menys adient:
"Primero vinieron a buscar a los socialistas, y yo no dije nada,
porque yo no era un socialista.
Luego vinieron para los sindicalistas, y yo no dije nada,
porque yo no era un sindicalista.
Luego vinieron a buscar a los judíos, y yo no dije nada,
porque yo no era judío.
Luego vinieron a buscarme, y no quedó nadie para hablar por mí."

Josefa López (regidora no adscrita) manifesta:
-

Que és un dels moments més difícils que està patint Catalunya i cal fer
molta política, com el mateix president del Parlament va dir l’altre dia,
cal fer un front comú, al més transversal possible per defensar les
llibertats de tots davant la repressió i la falta de garanties
democràtiques.
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-

Que, en canvi, aquí sembla que no s’entén bé què vol dir la
transversalitat, perquè un cop més han faltat a les formes i ni tan sols
han estat capaços de contactar amb ella ni d’enviar-li la moció definitiva,
encara que ells ja saben la seva opinió.

-

Que en aquest país hi ha presos polítics, que és una nova manera
d’empresonar polítics pel fet d’haver defensat i posat en marxa un
mandat popular que estava en els seus programes electorals, complir
amb un programa electoral mai hauria de ser considerat un delicte.

-

Que el passat 21 de desembre hi van haver unes eleccions excepcionals,
amb polítics a la presó, altres exiliats i amb el PP, C’s i PSC de la mà,
fent i desfent com volien, fins i tot, van prohibir el color groc.

-

Que tot i així els resultats van ser els que van ser i el Govern de Madrid
continua sense acceptar els resultats d’unes eleccions que ells mateixos
van convocar.

-

Que en el moment actual estan veient un enorme retrocés de les
llibertats i poden veure els grans dèficits que té la democràcia en aquest
país, cada cop s’assemblen més a altres èpoques anteriors on mai no
s’hi haurien d’apropar.

-

Que retrocedeixen enlloc d’avançar, que tot i estar totalment en
desacord, amb l’empresonament dels presos polítics, sí que està a favor
que siguin traslladats a presons catalanes, a prop de les seves famílies i
amics, i que els familiars no hi tenen res a veure i molt menys els seus
fills i filles, que mantenir-los a Madrid sembla que els vulgui humiliar.

-

Que els esdeveniments d’aquests darrers dies han canviat i deteriorat
més encara la relació entre Espanya i Catalunya, que cal remarcar que la
violència mai és una opció i que sempre s’ha de seguir un camí pacífic,
que la violència no és només que no ajudi sinó que és intolerable.

-

Que vol remarcar el fet de la vulneració continuada dels drets humans,
al retrocés greu que pateixen en la llibertat d’expressió i la falta
d’empatia actual que amenaça la convivència entre els ciutadans, que
aquesta és l’Espanya de Felip VI.

Andreu Marín (PP) manifesta:
-

Que quisieran condenar los hechos violentos ocurridos ayer en toda
Cataluña (especialmente, en las calles de BCN) así como las pintadas
amenazantes en casa del juez Llarena.
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-

Que, en primer lugar, deben llamar a las cosas por su nombre. No hay
presos políticos. Hay políticos presos por cometer presuntamente varios
delitos.

-

Que se han acabado los tiempos de hacerse selfies con las resoluciones
judiciales, de reírse del Estado español, de vanagloriarse de ir en contra
de las leyes… El Golpe ha sido derrotado. Pero no se pueden engañar: lo
peor está por venir. Si no se aprovecha el 155 para recentralizar
competencias como sanidad o educación, acabar con el adoctrinamiento
desde las aulas y los medios públicos que promueven el telegolpismo, se
encontraran con un problema aún mayor a 10-15 años vista.

-

Que en su artículo de hoy en el diario El Mundo, escribe con acierto el
periodista Federico Jiménez Losantos:
"Cuando acabe por haber víctimas en las algaradas promovidas por
esas televisiones golpistas, sin las que nada podrían hacer los
desastrados vencidos del Prusés, vendrán algunos a pedir prudencia.
Lo más prudente, desde hace años, era cerrar a cal y canto cualquier
ventana al golpismo."

-

Que algunos sólo parece que aprenderán a apreciar la autonomía, el día
en que la pierdan.

-

Que lo separatistas, por más que repitan una mentira, ésta no se
convierte en verdad.

-

Que no se procesa a nadie por ser independentista ni por sus ideales. Se
procesan acciones/actuaciones concretas de dirigentes políticos
contrarias a la ley.

-

Que seguridad jurídica implica saber qué exige el Derecho previamente a
una acción. Se procesa a los golpistas por delitos tipificados en el CP:
rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos y se
decreta prisión provisional en arreglo a la Ley de Enjuidicamiento
Criminal por existir riesgo de fuga y por posible reiteración delictiva.

-

Que estaban avisados. Se les notificaban las interlocutorias del TC
advirtiendo de que podían incurrir en ilegalidades, también les
advirtieron los letrados del Parlament, el Consell de Garantías… Caso
omiso.

-

Que los dirigentes separatistas son responsables de sus propios hechos.
Que ha llegado el momento de que Puigdemont, Junqueras, Rull, Turull o
Forcadell, entre otros, empiecen a pagar por ellos.

Larga vida a la democracia española y a nuestro Estado de Derecho.

26.03.2018

12

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que estan en una situació greu i complicada, sobretot per la divisió que
hi ha entre la ciutadania, de les dificultats per mantenir diàleg amb
alguns amics de sempre, i per tant, volen agrair el treball que s’ha fet
perquè aquesta moció pugui tirar endavant i que hi hagi una coincidència
en el text i felicitar-se per ser capaços de posar-se d’acord, d’obrir un
diàleg i trobar aquest punt intermedi, un futur on hi hagi diàleg, una
reflexió sobre quines són les qüestions que no s’han realitzat bé, quin és
el futur que els queda i com el poden construir perquè puguin ser un
espai de ciutadania i de llibertat, un espai de creixement per a tothom.

Pedro Sánchez (C’s) diu.
-

Que, sense ser juristes de la lectura de la interlocutòria de processament
poden deduir que les acusacions contra els empresonats són
tremendament greus.

-

Que ahir van poder comprovar que les conseqüències del procés que tan
alegrement es va posar en marxa, malgrat les advertències dels juristes
del Parlament i el Constitucional, afecten la convivència entre catalans.

-

Que aquesta moció barreja l’alliberament de presos preventius, que és
un tema judicial, amb el diàleg polític, per la qual cosa difícilment es pot
entendre la referència a la separació de poders que diuen reconèixer en
el punt segon.

-

Que, precisament, perquè creuen en la separació de poders, aquest ple
no pot fer una petició basada en qüestions polítiques a un òrgan
judicial, que només ha d’entendre de raonaments jurídics.

L’alcalde manifesta:
-

Que per a ells l’origen de tot això rau de no fer cas als lletrats del
Parlament i del Consell de Garanties que assessoraven el Govern que el
camí que s’emprenia no estava dins la legalitat i podia tenir greus
conseqüències, que el principal problema que té Catalunya no és la
relació amb el Govern del PP, ni tan sols la relació de Catalunya amb
l’Estat, sinó que és, i és urgent que se solucioni, entre els mateixos
catalans.

-

Que quan hi ha una societat dividida en meitats tots amb els seus
matisos en cadascuna de les meitats, la solució és fer preguntes
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senzilles, com per exemple si és bo per a un col.lectiu continuar amb la
mateixa situació, si els que no pensen com un desapareixeran, si la
victòria, la derrota i la humiliació dels que no pensen com un és el millor
camí per refer-los, què es guanyarà si la divisió social es transforma en
fractura i conflicte.
-

Que, tal i com va dir Miquel Iceta al Parlament, tenen el cor encongit per
diverses raons i per diversos motius. Que és cert el patiment dels
ciutadans sobiranistes, però que també és certa l’angoixa que va
manifestar Inés Arrimadas en la mateixa sessió del Parlament, són
certes les incerteses i patiments de molts ciutadans que pateixen pel seu
futur i pel dels seus fills, que ningú s’ho passa bé, per tant, es tracta de
com es refan entre els mateixos catalans, que tal i com va llegir en tuit
segurament ja no són un sol poble, però tots tenen el mateix problema.

-

Que si a les preguntes que ha fet abans han respost no, no, no i res
convindran que no hi ha més camí que el diàleg, perquè si no es fa
política qui acaba marcant el ritme de la societat és la justícia, si no es
fa política, que és diàleg, hi ha confrontació i patiment.

-

Que per això reitera el missatge que han transmès els socialistes i ell
com a alcalde que cal retornar al diàleg, la negociació i l’acord des del
marc de l’estat de dret entre diferents, perquè el fàcil és entendre’s amb
els que pensen igual, el difícil és entendre’s amb els que pensen diferent
per trobar un sortida a aquest carreró sense sortida de patiment i
d’incerteses.

-

Que per tot això celebren poden presentar aquesta moció com un intent
des de Sant Adrià de tendir ponts entre posicions polítiques molt
divergents i content perquè han sabut trobar el punt de trobada, que la
moció demana una solució monetària per a les famílies, demana una
proporcionalitat a les mesures de prevenció i diàleg dins l’estat de dret,
perquè fora de l’estat de dret només hi ha confrontació i violència.

-

Que votaran que sí, malgrat diferir molt de les defenses que han fet els
altres ponents i des d’una postura políticament contrària, perquè pot ser
cert allò que diu Pedro Sánchez que potser sí que conté coses
contradictòries, potser sí que no està ben feta, però això és un intent
que en una mateixa moció es pugui arribar a acords amb representants
polítics posicionats amb pols oposats.

-

Que aquesta moció ha de servir per continuar mantenint el to de
concòrdia a Sant Adrià i també vol agrair el to de Pedro Sánchez perquè
és molt important el to que s’utilitza per no incitar i excitar les baixes
passions de ningú.
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S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: quinze (15) – PSC (5), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: cinc (5) – C’s (3) i PP (2)
6. Moció d’ERC, SAeC, MES i PDeCAT per a la creació d’una oficina
receptora de propostes per al futur de les Tres Xemeneies
"Entre la declaració de BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) de l’espai de les 3
Xemeneies i la sala de turbines, i l’actual proposta de planejament que ja ha
emès la Generalitat de Catalunya, són diverses les propostes que han sorgit
per donar ús a aquest espai, ofertes que ha donat a conèixer la premsa o
que han anat arribant a les diferents administracions i a la pròpia
Plataforma per a la Conservació de les Tres Xemeneies.
D’entre les propostes més destacades hi ha hagut la d’un grup inversor
xinès, d’Inditex, del Museu Hermitage, una per instal·lar-hi un laboratori de
microgravetat, etc. Algunes d aquestes propostes han estat conegudes per
la ciutadania, i de ben segur ja han arribat o n’arribaran moltes d’altres als
diferents actors implicats que no es faran públiques. O fins i tot pot passar
que hi hagi propostes que s’enviïn a l’administració equivocada i no arribin a
considerar-se mai.
Atesa la importància que tindran els usos pel futur, no només de les Tres
Xemeneies i la sala de turbines, sinó de tot el front litoral, del barri de Sant
Joan i de la ciutat, haurien de ser aquests usos els que marquessin el futur
planejament i desenvolupament de la zona sinó del que esdevindrà tot un
nou barri per a la ciutat, les Tres Xemeneies estan cridades a tenir un
protagonisme central en tot el planejament i desenvolupament de la zona.
Atès que cal una finestra única on els diferents agents implicats puguin
adreçar les seves propostes i on aquestes puguin ser rebudes, per tal de ser
estudiades i valorades segons les necessitats i oportunitats del territori.
Atès que el protagonisme de les Tres Xemeneies ha de ser el motor de la
capacitat atractiva de la zona per a generar un model productiu sostenible,
relacionat amb l’entorn, que potenciï les característiques de la ciutat i pugui
generar oportunitats de creació de llocs de treball per als ciutadans i
ciutadanes de Sant Adrià.
Atès que ja existeix un ens que aglutina la majoria d’administracions
implicades i que té els mecanismes de coordinació necessaris amb la
Generalitat de Catalunya (redactora del PDU). El Consorci del Besòs hauria
de ser l’encarregat de la recepció i la recerca activa de propostes per a
l’espai.
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Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem,
SAeC, MES i PDeCAT proposen al Ple de l’Ajuntament que adopti els
següents
ACORDS:
1. Crear, al Consorci del Besòs, una oficina receptora i avaluadora de
projectes i propostes d'ús per a les Tres Xemeneies i la sala de turbines
amb les funcions següents:
-

-

-

Centralitzar tots els projectes i propostes que s'hagin pogut rebre fins
al moment en diferents organismes, institucions i entitats
Realitzar o encarregar i, posteriorment, publicar:
• Un estudi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) de
l'equipament, tenint en compte les característiques i necessitats del
territori.
• El Pla d'usos i viabilitat (PUV) que proposava, ja en 2009, el "Pla
d'Acció Cultural de Sant Adrià"
Avaluar, de forma transparent, participada i des d'un punt de vista
multidisciplinar, la idoneïtat, la viabilitat i la sostenibilitat de tots els
projectes i propostes, tenint en compte els resultats del DAFO i del
PUV.
Incentivar, de forma proactiva, la presentació de nous projectes i
propostes que puguin encaixar amb els resultats dels estudis DAFO i
PUV i procedir a la seva avaluació.

2. Coordinar les diferents administracions (Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona i Consorci del Besòs) per utilitzar aquesta oficina
com a finestra única per adreçar ofertes, propostes o manifestar interès
sobre els usos futurs de les Tres Xemeneies.
3. Que l’Ajuntament de Sant Adrià publiciti, de forma adequada per tots els
mitjans al seu abast, l’existència d’aquesta oficina i les seves funcions
per tal d’ajudar als possibles interessats a adreçar-s’hi.
4. Comunicar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat i
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al
Consorci del Besòs, a tots els ajuntaments integrants de l’esmentat
Consorci, així com a la Plataforma per la Conservació de els Tres
Xemeneies."
Defensa la moció Antoni Vélez (ERC) i manifesta:
-

Que entre la declaració de BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) de l’espai
de les Tres Xemeneies i la sala de turbines, i l’actual proposta de
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planejament que ja ha emès la Generalitat de Catalunya, són diverses
les propostes que han sorgit per donar ús a aquest espai, ofertes que ha
donat a conèixer la premsa o que han anat arribant a les diferents
administracions i a la pròpia Plataforma per la la Conservació de les Tres
Xemeneies.
-

Que, d’entre les propostes més destacades, hi ha hagut la d’un grup
inversor xinès, d’Inditex, del Museu Hermitage, una per instal·lar-hi un
laboratori de microgravetat, etc.

-

Que algunes d’aquestes propostes han estat conegudes per la ciutadania
i d’altres no tant, i de ben segur ja n’han arribat o n’arribaran moltes
d’altres als diferents actors implicats que no es faran públiques o, fins i
tot, pot passar que hi hagi propostes que s’enviïn a l’administració
equivocada i no arribin a considerar-se mai.

-

Que, atesa la importància que tindran els usos per al futur, no només de
les Tres Xemeneies i la sala de turbines, sinó del tot el Front Litoral, del
barri de Sant Joan i de la ciutat haurien de ser aquests usos els que
marquessin el futur planejament i desenvolupament de la zona, sinó
també de què esdevindrà tot un nou barri per a la ciutat, les Tres
Xemeneies estan cridades a tenir un protagonisme central en tot el
planejament i desenvolupament de la zona, no només de la zona, del
barri i de la ciutat sinó també de tot l’entorn metropolità.

-

Que per això cal una finestra única on els diferents agents implicats
puguin adreçar les seves propostes i on aquestes puguin ser rebudes,
per tal de ser estudiades i valorades segons les necessitats i oportunitats
del territori.

-

Que cal que el protagonisme de les Tres Xemeneies sigui el motor de la
capacitat atractiva de la zona per a generar un model productiu
sostenible, relacionat amb l’entorn, que potenciï les característiques de
la ciutat i pugui generar oportunitats de creació de llocs de treball per als
ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià.

-

Que divendres passat els grups municipals se’ls va analitzar a fons tot el
planejament de la zona, que hi ha coses que els agraden i coses que no,
però que tots coincideixen en un punt i és que si no saben que hi anirà a
les Tres Xemeneies tota la resta de l’espai queda sempre un dubte.

-

Que per tot això aquesta moció no és una idea d’ERC sinó que és una
idea que ja la va plantejar la Plataforma per a la Conservació de les Tres
Xemeneies, que fins i tot altres grups han comentat en algun moment,
que creuen que és una bona iniciativa i per això han de continuar fent
via, tot i que tingui desacords inicials per convertir l’espai de les Tres
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Xemeneies en un motor de canvi per a millor no només per al barri sinó
també per a tota la ciutat i per a tota la zona metropolitana.
Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que és important deixar que els instruments urbanístics puguin anar
avançant, que com que ha de passar per al ple per a l’aprovació inicial,
creu que tenen la paella pel mànec perquè a més és clau per a la ciutat
però també per a l’àrea metropolitana.

-

Que no creu que s’hagi de crear una oficina si ja tenen el Consorci del
Besòs que ha de ser el receptor d’aquestes iniciatives, ja que és un
instrument on conflueixen totes les administracions implicades, per tant,
el paper d’oficina l’ha de fer el Consorci.

Jesús A. García (PP) diu:
-

Que de la tres chimeneas hay informes bastantes extensos que
demuestran que no tienen ningún valor arquitectónico, el único valor que
tienen, según el último informe que hizo la Diputación, es un significado
histórico industrial.

-

Que les parece correcto crear un espacio donde recoger toda las ideas
para encontrar cual de ellas es el mejor futuro para la zona y que sea
beneficiosa para el entorno, que principalmente tienen que ser para Sant
Adrià que es quien dispone de mayor espacio de terreno y por añadidura
la zona del Besòs, de ahí que tengan que implicar a administraciones
más grandes que el Ayuntamiento.

-

Que estas ideas tienen que ser en todos los sentidos, tienen que ser
proyectos que se inclinen por conservar las tres chimeneas y la sala de
turbinas, pero que también puede una de las ideas como conservar una
de las chimeneas, conservar dos, conservar las tres pero no la sala de
turbinas, es de decir, todas las ideas deben de ser posibles para que al
final puedan elegir cual es la mejor de todas.

-

Que teniendo en cuenta que conservarlas es a priori la elección
preferida por los vecinos y entidades, incluidas las administraciones, hay
que tener en cuenta las dificultades que comporta urbanizar y planificar
ese espacio manteniéndolas.

-

Que entienden que el Consorcio es el espacio encomendado para que
desarrolle este plan urbanístico y que es apropiado que haya un espacio
donde derivar todas las personas que lleguen para, por ejemplo,
conseguir que la gerente tenga que dejar paralizada su agenda porque
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llegan continuamente personas con propuestas de inversión, por lo
tanto, que sea un ente que pueda filtrarlas y recibirlas.
-

Que está claro que muchas de las propuestas serán del agrado de unos y
del desagrado de otros, pero que el objetivo final tiene que ser que al
Besòs se le den nuevas oportunidades que están alejadas de
equipamientos y que hasta ahora no han sabido ubicar Barcelona ciudad
y el Àrea Metropolitana.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que el Consorci del Besos ha de ser l’aglutinador i coordinador de tots
els projectes que tenen a veure més enllà de la ciutat, de totes les
ciutats que formen part del Consorci i, per tant, és una mirada
metropolitana.

-

Que el Consorci té prou recursos humans perquè tirin això endavant sota
la supervisió de l’Ajuntament i que no és cap càrrega afegida.

-

Que els preocupava que la Plataforma de les Tres Xemeneies no hi
hagués dit res, però que després d’escoltar el ponent els ha quedat clar
que també han fet les seves esmenes.

-

Que volen ser coherents, igual que van fer amb la de la creació de la
oficina local de turisme proposant el Consorci del Besòs.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) manifesta:
-

Que és una proposta de futur perquè d’immediat no hi ha res.

-

Que creu que el Consorci del Besòs té personal força qualificat i fins i tot
una direcció política que està en consonància en què sigui diferent
aquella part que interessa a l’àmbit metropolità i que afortunadament la
predisposició de l’Ajuntament de Barcelona està molt en sintonia que al
final el que s’hagi de decidir sigui a través d’una proposta i una consulta
a la ciutadania.

-

Que és urgent fer-hi coses, no només el col·lector perquè hi ha
problemes de connectivitat amb Barcelona i amb Badalona i cal fer tot
allò que estigui a les seves mans perquè desaparegui aquella zona on
ara fa por passar-hi.

Joan Belda (SAeC) diu:
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-

Que la recuperació del sector de les Tres Xemeneies és el principal repte
de futur de la ciutat, no només pels canvis en en barri sinó també pels
canvis a la resta de la ciutat.

-

Que la possibilitat d’encabir un projecte de país amb la col·laboració
d’administracions locals i supramunicipals pot dignificar una important
àrea de la ciutat, però alhora hi ha riscos afegits. Que no obstant això,
les primeres propostes del PDU no els han satisfet, ja que no defineixen
el projecte de barri de transformació urbanística a partir de les tres
xemeneies i la sala de turbines, sinó que primer defineixen l’ordenació
d’un barri i després ja pensaran què faran amb l’equipament, que com
sempre les tres xemeneies són la peça perquè acabin passant per
l’adreçador en un nou projecte especulatiu.

-

Que fa poc més d’un any, SAeC va votar en contra d’iniciar els convenis
per realitzar aquest PDU, per la manca d’un projecte definit per a la
zona, eix principal de la transformació i que definirà l’ús de la resta
d’espais, per això creuen necessària aprovar aquesta proposta perquè
cal definir abans de tot el projecte d’acord amb criteris establerts als
diferents projectes participatius que, malgrat que els considerin
insuficients, ara per ara són l’únic espai on la ciutadania ha pogut decidir
i aportar uns criteris pel que fa a la transformació d’aquest espai.

-

Que és fonamental que sigui l’Administració pública qui valori els
projectes i en seleccioni els que millor s’adrecin a l’interès general i ho
és perquè, com ha demostrat del PDU i com ho demostren tots els
projectes anteriors, si cedeixen davant els interessos dels privats el
projecte de ben segur continuarà el model d’altres transformacions
urbanístiques properes que han comportat l’encariment dels habitatges i
l’expulsió dels veïns i veïnes dels seus barris.

-

Que des del seu grup conviden la resta de forces i el moviment veïnal a
lluitar per un espai digne i públic, on els interessos del poble estiguin per
sobre de privats i grans tenidors, que l’espai de les tres xemeneies pot
esdevenir una primera victòria dels moviments veïnals davant un model
metropolità que gentrifica i està basada en l’especulació.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que ells votarien a favor d’una moció que demanés al Consorci del Besòs
coses com fer una cerca proactiva de projectes, publicar els projectes
que rebi o organitzar un concurs de idees, que això són iniciatives
polítiques, però aquesta moció pretén, des d’un òrgan polític com és el
Ple de l’Ajuntament, donar instruccions tècniques a uns professionals
que no les necessiten.
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L’alcalde diu:
-

Que li agradaria que li diguessin si el Consorci del Besòs ha de ser
l’oficina receptora de propostes, que si és així hi estan d’acord, perquè
no es pot crear una oficina sense saber quines competències tindrà.

-

Que les propostes que arriben poden anar a l’Ajuntament de Sant Adrià
o de Barcelona, perquè si és estranger Barcelona és la més potent, o a
la Generalitat, i els deriven i, per tant, el Consorci del Besòs des de fa
temps rep tothom i moltes vegades és via la Diputació, i que tot acaba al
Consorci perquè és on hi ha la documentació.

Antoni Vélez (ERC) li respon:
-

Que el primer acord ho diu, que es creï l’oficina al Consorci del Besòs.

-

Que no saben si el Consorci, fins ara, ha fet aquesta funció, perquè
l’alcalde moltes vegades ha explicat que molts cops arriben propostes a
Barcelona, que es deriven però que no estan del tot segurs,però que han
de racionalitzar i donar una mica d’ordre a les coses.

-

Que el que proposen és que el Consorci ho faci de forma oficial i no
oficiosa com ho podia fer fins ara, que la moció va en la línia de
racionalitzar i donar oficialitat a una cosa que fins ara ha estat oficiosa.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: disset (17) – PSC (5), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), PP
(2), ERC (2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: tres (3) – C’s
A les 20.15 marxa de la reunió Gregorio Camacho (ICV-EUiA).
TERRITORI
7. Dictamen relatiu a l’aprovació provisional del Pla de millora
urbana de la parcel.la ubicada a la ronda de Sant Ramon de
Penyafort amb el carrer de Jaume Huguet, promogut per l’empresa
Lidl Supermercados, SAU
"Fets
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1. L'empresa Lidl Supermercados, SAU disposa d'un edifici d'ús comercial,
supermercat amb venda al detall, emplaçat entre la ronda de Sant
Ramon de Penyafort i el carrer de Jaume Huguet.
2. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va aprovar definitivament, en data
23 de novembre de 2006, l'Estudi de detall de la parcel·la ubicada a la
ronda de Sant Ramon de Penyafort amb el carrer de Jaume Huguet del
terme municipal de Sant Adrià de Besòs.
3. La Modificació puntual del Pla general metropolità en el sector del Front
litoral i marge dret del riu Besòs, aprovada definitivament en data 19 de
gener de 2011 pel conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat,
disposa en l'article 5 de les Normes urbanístiques que els canvis i
modificacions al desenvolupament de l'illa, que constitueixen
modificacions sobre la volumetria definitiva en l'Estudi de detall aprovat
per la zona, requeriran de la formulació d'un Pla de millora urbana
específic.
4. L'objecte del Pla de millora urbana (modificació sobre la volumetria
definida en l'Estudi de detall de 2006) de la parcel·la ubicada a la ronda
de Sant Ramon de Penyafort amb el carrer de Jaume Huguet del terme
municipal de Sant Adrià de Besòs és modificar l'amplada de l'edifici
actual i alinear-lo amb el carrer de Jaume Huguet.
5. La iniciativa del PMU és privada. En concret, de l'empresa Lidl
Supermercados, SAU. La redacció de l'esmentat Pla ha correspost a
l'Ingenería General de Proyectos INGESA, SL.
6. L’àmbit del PMU comprèn la parcel·la ubicada a la ronda de Sant Ramon
de Penyafort amb el carrer de Jaume Huguet del terme municipal de
Sant Adrià de Besòs.
7. L'arquitecta municipal i el cap de Secció Jurídica de Territori han informat
favorablement sobre l'aprovació del PMU.
8. No s'han presentat al·legacions dins del tràmit d'informació pública.
Fonaments jurídics
Procediment i competència
1. D’acord amb l’article 101.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la iniciativa privada pot
formular plans especials urbanístics, plans de millora urbana i plans
parcials urbanístics d’acord amb el planejament urbanístic general
aplicable.
2. D’acord amb l’article 85.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, l’aprovació inicial i
l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels
plans urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi
pertoquen a l’ajuntament corresponent. La tramitació es durà a terme
d'acord amb els articles 85.4.5.7 i 8.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, l'article 23
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
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la Llei d'urbanisme i l'article 18.3 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la
mobilitat.
3. D’acord amb el que disposa l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 53.1.s) 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, correspon a l'alcalde les
aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització. Així
doncs, l'aprovació inicial la realitzarà l'alcalde i correspondrà al Ple, amb
majoria simple, l'aprovació provisional.
4. D’acord amb l’article 80.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, correspon a les
comissions territorials d’urbanisme l’aprovació definitiva dels plans de
millora urbana en el cas que els ens locals no tinguin atribuïda o no
hagin d’exercir aquesta competència, d’acord amb l’establert per
aquesta Llei.
Contingut
5. D’acord amb l'article 70.1.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, els plans de millora
urbana tenen per objecte en el sòl urbà consolidat, de completar o
acabar la urbanització, en els termes assenyalats per la lletra b de
l'article 30, i regular la composició volumètrica i de façanes.
En aquest sentit, el PMU es redacta en compliment de les previsions
contingudes en l'article 5 de les Normes urbanístiques de la Modificació
puntual del Pla general metropolità en el sector del Front litoral i marge dret
del riu Besòs, aprovada definitivament en data 19 de gener de 2011 pel
conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
6. Així mateix, l’objecte del PMU s’ajusta a les finalitats expressades en
l’article 70.1.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en sòl urbà consolidat, és a
dir, regular la composició volumètrica.
7. La documentació del PMU conté les determinacions pròpies de la seva
naturalesa i finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els
estudis, plànols i normes corresponents, d’acord amb el que preveu
l’article 70 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme i l'article 91 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Tanmateix, l'escassa entitat de la modificació que es planteja comporta
la innecessarietat de la documentació que, altrament, seria preceptiva.
Dictamen
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Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els següents
ACORDS:
1. Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana (modificació sobre la
volumetria definida en l'Estudi de detall de 2006) de la parcel·la ubicada
a la ronda de Sant Ramon de Penyafort amb el carrer de Jaume Huguet
del terme municipal de Sant Adrià de Besòs, elaborat per l'Ingenería
General de Proyectos INGESA, SL, promogut per l'empresa Lidl
Supermercados, SAU, i tramès pel Servei de Territori de l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs.
2. Trametre el document del Pla de millora urbana (modificació sobre la
volumetria definida en l'Estudi de detall de 2006) de la parcel·la ubicada
a la ronda de Sant Ramon de Penyafort amb el carrer de Jaume Huguet
del terme municipal de Sant Adrià de Besòs a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya als efectes de
procedir, si escau, a la seva aprovació definitiva."
Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que no consta a l’expedient un conveni que l’Ajuntament va signar el
2008, pel qual com propietari de 180m2 percevia 10.000€ per l’ocupació
de via pública.

-

Que han mirat aquesta documentació i només hi ha una ordre que
aquesta quantitat no sigui cobrada l’any següent, perquè aquesta
empresa estava molt propera a la data de la compra, que es va cobrar
de 2008 a 2012 i a partir del 2012 ja no.

-

Que consideren que això ha suposat un perjudici en els ingressos i que,
amés no saben qui va donar l’ordre.

-

Que estan debatent l’ampliació d’aquest negoci que resulta rendible per
als promotors i, per tant, és lògic que l’Ajuntament tingués aquest tema
resolt.

-

Que, per un altre costat, abans de l’aprovació d’aquest Pla de millora
urbana, l’Ajuntament creu que hauria de comprovar si tal i com diu
l’expedient la venda es va produir al 2016, el terreny hauria de figurar
inscrit en el Registre de la Propietat.

-

Que aquest fet també hauria de servir perquè es reformés la fitxa de
l’IBI.
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-

Que si bé el Pla de millora urbana s’adapta pel que fa a la volumetria i
edificabilitat a la MPGM DE 2011, en cap apartat fa referència a
l’augment de superfície comercial, quants metres es podrien ampliar, si
són metres comercials, si es pàrquing, si és subterrani, etc., perquè la
Conselleria de Comerç de la Generalitat s’hi haurà de pronunciar.

-

Que creu que tot això s’hauria de recollir, perquè l’expedient estigui
complet i perquè el conveni hauria d’estar en el portal de transparència.

-

Que els companys d’ICV-EUiA van demanar alguna millora de l’escola
bressol, per tant, vol saber si han negociat amb LIDL.

-

Que voldrien que tot això constés a l’expedient.

Ruth Soto (PSC) li respon:
-

Que el conveni es va extingir quan al 2011 va passar de domini públic a
patrimonial , perquè aleshores ja no es podia obrar aquesta taxa.

-

Que entre el 2011 i el 2014 que és quan s’ha fet la venda i s’ha cobrat
s’ha produït algun càrrec cap a LIDL, ho consultarà amb Gestió
Tributària.

-

Que pel que fa a l’ampliació de l’edificabilitat, LIDL d’abans ja tenia dues
plantes més per edificar i ara en fa una més i encara en podria fer una
altra, per tant, el projecte està revisat pels tècnics, ho han enviat a
Bombers, i no han posat cap problema ni a Comerç i Bombers.

-

Que, sobre els arranjaments dels voltants, en el seu moment aquesta
empresa ja va dir que no, que estan en negociacions per veure si
podrien fer aquest arranjament abans de construir.

L’alcalde proposa que com que això és un tema totalment tècnic, a la
propera informativa convocaran també els tècnics perquè ho expliquin.
Isabel Marcuello (MES) diu que no entén perquè el conveni queda penjat i
pregunta si no passarà res.
Pedro Rivero (PSC) diu:
-

Que en el conveni hi havia dues condicions, una era una aportació anual
i una altra era que LIDL havia de cedir a l’Ajuntament uns terrenys que
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eren un vial, que el vial està cedit i la taxa, mentre va ser domini públic
era legal i era correcta cobrar-ho, però que quan va passar a patrimonial
ja no podien cobrar, que una altra cosa és que la taxa es canviés per un
lloguer, per exemple, però taxa no.
Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que a Comissió Informativa van dir que no hi havia increment d’alçada,
només increment de superfície ocupant part del pàrquing, que si parlen
d’increment d’alçada fins que no sàpiguen com afecta a l’escola bressol,
ja que el pati queda justament a una de les parets del centre comercial
no hi poden donar suport.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dotze (12) – PSC (5), ICV-EUiA (1), PP (2), ERC (2), PDeCAT
(1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: set (7) – C’s (3), SAeC (3) i MES (1)
HISENDA I RECURSOS GENERALS
Els punts 8, 9 i 10 es debaten conjuntament.
8. Dictamen relatiu a la bonificació de l’IBI a FESMES XXI, SL
"Vista la instància presentada per JORDI HOMS ALBARRAN, actuant com a
administrador únic de la societat FESMES XXI, SL, en data de 16 de febrer
de 2018, en la qual sol·licita l'aplicació de la bonificació del 95% de la quota
íntegra de l'Impost sobre béns immobles, al tractar-se d'un bé de titularitat
municipal destinat a activitat pròpia d'instal·lació esportiva, respecte de la
finca següent:
RD SANT RAMON DE PENYAFORT, 0024 T OD OS
Ref. cadastral 4561506-DF3846B-0001-EP
Nº. fix 91261658
Atès que l'apartat 6 de l'article 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre béns immobles preveu la concessió d'una bonificació de fins
al 95% de la quota íntegra de l'esmentat Impost, dels béns immobles de
propietat municipal destinats a activitats pròpies d’instal·lacions esportives,
entre d'altres, que siguin declarats d'especial interès o utilitat municipal pel
Ple de l'Ajuntament.
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Atès que per part de la interessada s'indica que es tracta d'una entitat
oberta a tothom, compromesa socialment i que fomenta la pràctica
esportiva des d'un plantejament socialment inclusiu com a mitja de
formació i millora de la qualitat de vida, estenent els seus beneficis a tantes
persones i col·lectius com sigui possible; la convivència, el respecte, la
solidaritat, la tolerància, la companyonia, el joc net, l'esperit d'equip, amb
activitats constants de compromís amb el barri i l'entorn, reforçant les
accions solidàries destinades a les persones més desfavorides, amb pocs
recursos econòmics i/o amb risc d'exclusió social, el lleure familiar, facilitant
la seva participació, incidint especialment en la formació personal i
esportiva. A més és una entitat que col·labora amb d'altres que nodreixen el
teixit social, cultural i esportiu de l'entorn, facilitant l'accés a les activitats i
serveis que ofereix el CEM BESÒS per posar-se en forma i cuidar la salut.
Atès que l'apartat 6 de l'article 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre béns immobles exigeix l'acord sobre declaració d'especial
interès o utilitat municipal, a adoptar pel Ple de la corporació per vot
favorable de la majoria simple dels seus membres.
Es proposa l'adopció del següents
ACORDS:
1. Aprovar que les instal·lacions del Poliesportiu Besòs de RD SANT RAMON
DE PENYAFORT 24 (UTM 4561506 DF3846B 0001 EP) de propietat
municipal, i que l’empresa FESMES XXI, SL és la concessionària de
l'explotació, reuneixen els requisits exigits a l'apartat 6 de l'article 10 de
la Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles per
declarar-les d'especial interès o utilitat municipal i, en conseqüència,
l'atorgament de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost
per a l'exercici 2018.
2. Notificar aquest acord a la societat interessada FESMES XXI, SL."
9. Dictamen relatiu a la bonificació de l’IBI a l’Ateneu Adrianenc
"Vista la instància presentada per ARCADI AUGÉ, actuant en nom de
l'ATENEU ADRIANENC, en data de 5 de gener de 2018, en la qual sol·licita
l'aplicació de la bonificació del 95% de la quota integra de l'Impost sobre
béns immobles, al tractar-se d'un bé declarat pel Ple de l'Ajuntament com a
be cultural d'interès local, destinat a la seu social i a les activitats pròpies
d'una entitat sense ànim de lucre, respecte de la finca següent:
CL ANDREU VIDAL, 0007 T OD OS
Ref. cadastral 4472504-DF3847A-0001-PK
Nº. fix 67663440

26.03.2018

27

Atès que l'apartat 7 de l'article 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre béns immobles preveu la concessió d'una bonificació de fins
al 95% de la quota íntegra de l'esmentat Impost, dels béns immobles que
hagin estat declarats pel Ple com a béns culturals d'interès local i que
estiguin destinats a seu social i a les activitats pròpies de les entitats sense
ànim de lucre i que siguin declarats d'especial interès o utilitat municipal pel
Ple de l'Ajuntament.
Atès que per part de la interessada s'indica que l'Ateneu Adrianenc és una
entitat de caràcter cultural al servei de la societat adrianenca, tal i com
s’estableix en el Conveni signat amb l’AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE
BESÒS al posar a disposició d’aquest els locals de l’Ateneu per dur a terme
actes socioculturals i lúdics, com conferències, exposicions, balls, funcions
de teatre, cine-fòrum, etc.
Atès que l'apartat 7 de l'art 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre béns immobles exigeix l'acord sobre declaració d'especial interès o
utilitat municipal, a adoptar pel Ple de la corporació per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
Es proposa l'adopció del següents
ACORDS:
1. Aprovar que l'activitat cultural i les instal·lacions de l'ATENEU
ADRIANENC de CL ANDREU VIDAL, 0007 TODOS (UTM 4472504
DF3847A 0001 PK) propietat de l'esmentada entitat sense ànim de lucre,
reuneixen els requisits exigits a l'apartat 7 de l'article 10 de la
Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre béns Immobles per
declarar-les d'especial interès o utilitat municipal i, en conseqüència,
l'atorgament de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost
per a l'exercici 2018.
2. Notificar aquest acord a l'entitat interessada ATENEU ADRIANENC.
10. Dictamen relatiu a l’estimació parcial de la bonificació de l’IBI a
la UPC
"En data de 23 de febrer de 2018, el Sr. XAVIER MASSÓ PÉREZ, actuant
com a gerent de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC), va
presentar una instància en la qual sol·licitava l'aplicació de la bonificació del
95% de la quota íntegra de l'Impost de béns immobles, per a tots els
immobles que són de titularitat de la UPC a Sant Adrià de Besòs.
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La situació dels immobles dels quals la UPC és subjecte passiu de l'IBI a 1
de gener de 2018 és la mateixa de l'exercici 2017, quan el Ple de
l'Ajuntament de data 27 de març de 2017 va atorgar la bonificació als
rebuts corresponents a edificis construïts i en funcionament per les
activitats pròpies de docència i d'investigació de la UPC i va desestimar-la
per les finques que són solars sense cap construcció i on, en conseqüència,
no es duen a terme aquestes activitats
La identificació de les finques amb edificis construïts i en funcionament de la
UPC és la següent:
RD SANT RAMON DE PENYAFORT 261-269 EDIFICI A
Ref. cadastral: 5253114DF3855A0001ZA
RD SANT RAMON DE PENYAFORT 261-269 EDIFICI C
Ref. cadastral: 5253116DF3855A0001HA
RD SANT RAMON DE PENYAFORT 261-269 EDIFICI I
Ref. cadastral: 5253111DF3855A0001JA
Atès que la resta de finques sobre les quals la UPC té la titularitat del dret
de superfície en el municipi de Sant Adrià de Besòs són solars i no s’acredita
que s’hi desenvolupin activitats pròpies d’organismes públics d'investigació i
d'ensenyament universitari, essent les finques següents:
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

cadastral:
cadastral:
cadastral:
cadastral:
cadastral:

5253112DF3855A0001EA (Finca J)
5253113DF3855A0001SA (Finca K)
5253115DF3855A0001UA (Finca B)
5253117DF3855A0001WA (Finca D1)
5253118DF3855A0001AA (Finca D2)

En aplicació de l'article 74.2 bis del RDL 2/2004, que aprova el text refós de
la Llei d’hisendes locals, els béns immobles dels quals siguin subjectes
passius de l'impost els organismes públics d'investigació i els
d'ensenyament universitari podran gaudir de fins a un 95% de bonificació a
la quota municipal de l’IBI, i segons l’establert a l’apartat 8 de l’art. 10 de
l’Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles.
El mateix apartat 8 de l'art. 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre béns immobles, afegeix que s’exigeix la prèvia sol·licitud del subjecte
passiu de l’esmentada bonificació, i que sigui acordada pel Ple de la
corporació pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
En base a l’exposat, es proposa l'adopció dels següents
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1. Aprovar que les finques següents, RD SANT RAMON DE PENYAFORT
261-269 EDIFICI A (Ref. cadastral: 5253114DF3855A0001Z), RD
SANT RAMON DE PENYAFORT 261-269 EDIFICI C (Ref. cadastral:
5253116DF3855A0001HA), RD SANT RAMON DE PENYAFORT
261-269 EDIFICI I (Ref. cadastral: 5253111DF3855A0001JA),
que són propietat del CONSORCI DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI DEL
BESÒS i sobre les quals la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA té
la titularitat del dret real de superfície, reuneixen els requisits exigits a
l'apartat 8 de l'article 10 de l’Ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre béns immobles, i en conseqüència, l'atorgament de la bonificació
del 95% de la quota íntegra de l'Impost per a l'exercici 2018.
2. Desestimar l'atorgament de la bonificació del 95% de la quota íntegra de
l'Impost per a l'exercici 2018, per a la resta de finques: Ref. cadastral:
5253112DF3855A0001EA
(Finca
J),
Ref.
cadastral:
5253113DF3855A0001SA
(Finca
K),
Ref.
cadastral:
5253115DF3855A0001UA
(Finca
B),
Ref.
cadastral:
5253117DF3855A0001WA
(Finca
D1),
Ref.
cadastral:
5253118DF3855A0001AA (Finca D2), atès que són solars i, en
conseqüència, no s’hi desenvolupen les activitats pròpies d’organismes
públics d'investigació i d'ensenyament universitari.
3. Notificar aquest acord a la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA."
Defensa els dictàmens Pedro Rivero (PSC).
Josefa López (regidora no adscrita) manifesta:
-

Que en el Ple anterior ja va mostrar la seva disconformitat amb la
bonificació del 95%, que creu que l’Ajuntament no té l’obligació de ferho i si ho fa és un tant per cent molt elevat.

-

Que el poliesportiu ara funciona, per tant, es podria abaixar aquesta
bonificació i que seria interessant que el poliesportiu fer una
contraprestació, ja que l’Ajuntament li fa aquesta bonificació, com per
exemple, a la gent gran i al jovent una bonificació, perquè sigui més
econòmic.

-

Que, pel que fa a l’Ateneu, creu que hi ha subvencions de la Generalitat
o de la Diputació que podrien cobrir l’IBI.

-

Que el tant per cent de la UPC suposa al voltant de 500.000 €, uns
diners que deixen d’ingressar. Que també caldria una contraprestació
com per exemple eliminar les taxes universitàries per als residents.
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Xavier Soley (PDeCAT) diu que el seu vot és a favor, especialment, la UPC
que està funcionament com a Administració pública. Que l’Ateneu si li volen
donar una empenta com a entitat cultural de la ciutat, aquesta petita ajuda
és important. Que amb les dificultats que tenen els poliesportius és
benvinguda la bonificació.
Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que no és just que una entitat privada que té una concessió sobre una
instal·lació pública tingui una bonificació tan alta de l’IBI, que ja saben
que FESMES té dificultats i no volen posar en perill un altre poliesportiu.

-

Que pel que fa a l’Ateneu, està en una situació molt complicada i és una
institució que està compromesa amb la cultura, que la bonificació de
l’IBI el que es bonifica per un costat d’IBI s’ho estalvien en subvenció
directa.

-

Que pel que fa a la UPC són edificis de docència.

L’alcalde diu que l’IBI de les instal·lacions esportives és perquè un cop feta
la concessió van canviar la llei, abans es pagava IBI i ara no. Que la
residència que estan construint a la UPC no ha tingut bonificació ni de l’IBI
ni de l’ICIO.
Se sotmeten els dictàmens a votació i queden aprovats de la manera
següent:
IBI FESMES
Vots a favor: quinze (15) – PSC (5), SAeC (3), ICV-EUiA (1), MES (1), PP
(2), ERC (2) i PDeCAT (1)
Abstencions: tres (3) – C’s
Vot en contra: un (1) – Josefa López, regidora no adscrita
IBI ATENEU
Vots a favor: setze (16) – PSC (5), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (1), MES
(1), ERC (2) i PDeCAT (1)
Vots en contra: tres (3) – PP (2) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
IBI UPC
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Vots a favor: divuit (18) – PSC (5), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (1), PP (2),
MES (1), ERC (2) i PDeCAT (1)
Vot en contra: un (1) - Josefa López, regidora no adscrita
11. Donar compte del decret de l’Alcaldia, de data 21 de març de
2018, sobre la composició i les regles de funcionament de les Meses
de Contractació, de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic
Tot seguit, els assistents resten assabentats del decret de l’Alcaldia, de data
21 de març de 2018, sobre la composició i les regles de funcionament de les
Meses de Contractació, de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
12. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
13. Precs i preguntes
Xavier Soley (PDeCAT) diu que en el punt cinc li ha quedat per dir que
agraeix la disponibilitat i la valentia del grup municipal de l’equip de govern
de donar suport a la moció per la llibertat dels presos polítics.
Jesús A. García (PP) dice que en la plaza de la Vila hay un cartel de no jugar
a la pelota y no se respeta, por lo tanto, si no hacen cumplir esta norma,
que quiten los carteles y dejen jugar a pelota.
Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que vol saber com està el tema dels contenidors.

Que el dia 21 de març va ser el Dia Internacional de la Poesia i com que
és un dia que passa força inadvertit, llegeix un vers de Pablo Neruda:
"Podrán cortar todas las flores però no podrán retener la primavera."
-

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que vol felicitar el regidor José Luis Martínez perquè ja han començat a
posar els gronxadors per a nens i nenes amb mobilitat reduïda i
discapacitació.
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Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que el 2 d’abril se celebra el Dia Mundial sobre la Conscienciació sobre
l’Autisme i els agradaria que l’Ajuntament s’hi sumés.

-

Que volen saber com es formarà el jurat per a la fàbrica de cartó i quin
serà el procediment per escollir a un dels veïns.

L’alcalde li contesta que hi haurà tres membres de l’Ajuntament, tres de la
Generalitat i tres tècnics i que encara no saben com ho faran, encara ho han
de parlar.
L’alcalde li diu a Antoni Vélez que els contenidors els començaran a posar el
3 d’abril i començaran per la Mina.
Francisco Navarro (C’s) diu:
-

Que els han arribat diverses queixes de veïns de Badalona, de Santa
Coloma i de Sant Adrià sobre les deficiències en el tracte dels animals en
el Centre Comarcal d'Atenció d'Animals de Companyia del Barcelonès
(CCAAC), per tant volen saber si l’Ajuntament ho sap i si ha sol.licitat
inspeccions o revisions d’aquest espai.

Ruth Soto (PSC) li respon que també hi ha hagut algun altre grup que s’ha
queixat, proposarà fer una visita un dia a la tarda i així tots coneixeran
l’estat d’aquest Centre.
Francisco Navarro (C’s) que troben bé fer aquest visita però que també
voldria que vingués l’associació animalista que són els que coneixen de
primera mà tota la problemàtica del centre.
Ruth Soto (PSC) diu que com que Isabel Marcuello també s’ha queixat,
convocarà la biòloga a la Comissió Informativa perquè ho expliqui. Que les
queixes eren de fa tres anys, i ja les van resoldre i contestar, però que si hi
tornen a haver problemes, volen explicar-ho a la comissió. Que tenen un
conveni on el gos que troben, porti o no xip, s’ha de portar al centre, i allà
es fan els tràmits pertinents, i que no poden donar un gos a la primera
persona que va a l’Ajuntament i el demana, que no poden donar-lo a
qualsevol persona perquè el gos abandonat té amo.
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Francisco Navarro (C’s) diu que demà hi ha una manifestació de la
Plataforma animalista davant l’Ajuntament de Badalona a les 18.30.
Isabel Marcuello (MES) diu que li van demanar a la regidora que els
informés de totes les denúncies que hi ha hagut, que n’hi ha que estan al
jutjat, que ells s’han fet ressò d’aquest tema des de les primeres comissions
informatives, a través d’aquestes associacions i que cada cop que fan el
traspàs econòmic al Consell Comarcal per fer l’aportació sempre han dit el
mateix.
Francisco Navarro (C’s) diu que hi ha moltíssimes denúncies en contra
d’aquesta empresa, que els animals allà no estan bé hi ha videos, hi ha
denúncies i, fins i tot, a l’Ajuntament de Badalona hi ha instàncies no
contestades. Que l’empresa adjudicatària no deixa entrar ningú a passejar
el gos els diumenges.
Ruth Soto (PSC) diu que verificaran totes aquestes queixes.
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20.45
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida
i trobada conforme, firmen amb mi, el secretari, tots els assistents.
Certifico.

