Sant Adrià de Besòs, 2 de maig de 2017
Essent les dinou hores, a la sala de sessions, es constitueixen, en primera
convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan Callau Bartolí, per tal de
dur a terme la sessió ordinària que correspon al dia d’avui, els membres del
Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per mi el sotasignat
secretari de la corporació, Josep Reverendo Carbonell. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

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

Regidors:

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

S'han excusat d'assistir-hi Juan Carlos Sánchez Ramos i Jesús A. García
Bragado.
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
•
•
•
•
•
•
•

María Paz Fernández Borrego, 43 años. Navia (Astúries).
Dolores Vargas Silva, 30 años. Toledo (Castilla-La Mancha).
María del Carmen, 49 años. Albox (Almería-Andalucía).
Patricia Zurita Pérez, 40 años. Blanes (Girona, Catalunya).
Doris Valenzuela, 39 años. Murcia.
María José, Vitoria (Àlava, País Basc).
Silvia Plaza Martín, 34 años. Burgos (Burgos, Castilla y León).

Tot seguit, l’alcalde llegeix una declaració institucional sobre la sentència de
la Manada
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA SENTÈNCIA DE
"LA MANADA"
"El passat 26 d’abril en què es va conèixer la sentencia de «La Manada» les
dones i els homes de Sant Adrià de Besòs vam expressar de manera
rotunda a la plaça de la Vila la nostra indignació davant una sentència que
no considerem justa.
Des de les més diverses instàncies de la nostra ciutat: entitats,
associacions, escoles, consell de dones s’ha fet sempre un treball per
denunciar i eradicar la violència envers les dones.
La sentència de l’Audiència Provincial de Navarra ha deixat sense protecció
les dones davant els assalts i la violència, i tira pel terra els esforços de tots
per garantir la seva llibertat, que és la llibertat de tothom.
Aquest Ajuntament comparteix i dona suport a les manifestacions i
concentracions pacífiques que es convoquin per mostrar el rebuig social a la
sentència i expressa la seva solidaritat amb la víctima de l’agressió i a totes
les víctimes de la violència masclista.
El Ple d’aquest Ajuntament vol manifestar també la seva indignació i rebuig
pel contingut d’aquesta sentència i es suma al Manifest de les entitats
municipalistes, la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació
Catalana de Municipis.
2. Ratificació del decret d’Alcaldia, de data 26 d’abril de 2018,
relatiu a traslladar de dia la sessió ordinària del Ple
"Fets
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1. La propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament ha de tenir lloc el dia
30 d’abril de 2018, a les 19 hores.
2. A causa que aquest dia no podran assistir al Ple tots els membres del
consistori, i això provocaria que no hi hagués quòrum suficient, fa
aconsellable canviar el dia de la propera sessió ordinària del Ple per al 2
de maig, més adient.
Fonaments de dret
1. Articles 78.1 i 80.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las entidades locales.
2. Article 67 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre de
1992.
RESOLUCIÓ
Per tant, resolc
1. Establir que la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament,
inicialment prevista per al dia 30 d’abril de 2018, a les 19 hores, es
canviï, sense perdre el seu caràcter d'ordinària, al dia 2 de maig de 2018
a la mateixa hora.
2. Sotmetre aquest decret a la ratificació del proper Ple que tingui lloc."
S’aprova per unanimitat.
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 2 de maig de 2018, a les 19 hores, hi
consten els titulats:
4. Moció de C’s, SAeC, ICV-EUiA, MES, ERC, PDeCAT i la regidora no adscrita per
millorar els espais d’aparcament amb l’objectiu de garantir la seguretat dels
vianants.
5. Moció de C’s, PP, MES i PDeCAT per demanar la monitorització i el control
correcte funcionament del Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia
del Barcelonès.
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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
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 2 de maig de 2018,
a les 19 hores, els punts esmentats anteriorment."
S’aprova per unanimitat.
4. Moció de C’s, SAeC, ICV-EUiA, MES, ERC, PDeCAT, la regidora no
adscrita i PSC per millorar els espais d’aparcament amb l’objectiu de
garantir la seguretat dels vianants
"A Sant Adrià i més en concret al marge esquerre del riu Besòs tenim
diversos espais públics destinats a l’aparcament de vehicles.
El primer de l’espai que volem exposar en aquesta moció és el de sota de
l’autopista, avinguda de les Corts Catalanes, entre la Rambleta i el carrer de
Santa Caterina.
Les deficiències que trobem són bàsicament en la seguretat cap als
vianants.
En la zona d’aparcament, que coincideix sota l’autopista amb la zona de
vianants de l’avinguda de Catalunya, els cotxes per entrar i sortir d’aquest
espai envaeixen la zona de vianants. En la resta d’aparcament, entre
l’avinguda de Catalunya i la Rambleta també ens trobem que els vehicles
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que entren en la part muntanya i en la part mar, quan no troben
aparcament o volen sortir de l’aparcament ho fan per la vorera i en sentit
contrari a l’alçada del carrer Ricart.
En aquest encreuament del carrer Ricart i l’avinguda de les Corts Catalanes
en el costat mar, més en concret en el numero 522 de l’avinguda Corts
Catalanes, també podem comprovar que el pas de vianants és utilitzat com
a sortida de vehicles i la part de mar coincideix amb un gual i no amb el
rebaix del pas de vianants.
En el segon espai que volem analitzar, és l’espai d’aparcament al costat de
l’escola bressol JM Céspedes. L’accés dels vehicles a aquest espai es realitza
per pas de vianants de l’avinguda de les Corts Catalanes.
El tercer espai és l’aparcament al carrer de Sant Joaquim. En aquest espai
trobem que dos dels passadissos per on circulen els vehicles que volen
aparcar finalitzen en la vorera del Carrer Olímpic, obligant els vehicles que
volen accedir a altre passadís o sortir del aparcament a envair la vorera,
destinada als vianants.
Per tot això i a petició de l’Associació Veïnal de Sant Joan Baptista, els grups
municipals de C’s, SAeC, ICV-EUiA, MES, ERC, PDeCAT, Josefa López
(regidora no adscrita) i PSC, proposen al Ple de l’Ajuntament que adoptin
els següents
ACORDS:
1. Realitzar una reordenació de l’aparcament a sota de l’autopista, entre la
Rambleta i el carrer de Santa Caterina, basada en obrir espais segurs
per a l’accés i la circulació de vehicles garantint així la seguretat dels
vianants.
2. Realitzar una entrada i sortida en l’espai d’aparcament de l’Escola
Bressol JM Céspedes que no coincideixi amb els passos de vianants.
3. Realitzar una actuació en l’aparcament al carrer de Sant Joaquim per
poder fer una recirculació del vehicles i que no tinguin que envair la
vorera del carrer Olímpic.
4. Comunicar-ho al Pre-Consell del barri de Sant Joan Baptista i exposar en
el plenari del Consell les raons i les millores que comporta aquest acord.
5. Comunicar aquests acords a l’Associació Veïnal Sant Joan Baptista."
Defensa la moció Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) i manifesta:
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-

Que aquesta moció s’ha fet a petició de l’Associació Veïnal de Sant Joan
Baptista.

-

Que els tres espais afectats són sota l’autopista, a l’escola bressol i el
carrer de Sant Joaquim.

-

Que l’objectiu és que l’espai de vianants no s’envaeixi amb els vehicles,
és a dir, que l’entrada i sortida no es faci per la vorera o pel pas de
vianants.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que el Reglament de Participació Ciutadana i el Reglament dels consells
ja preveu el traspàs d’informació al pre-consell de barri, que és un òrgan
consultiu, que insta les administracions al veïns en la transparència
d’informar en programes i projectes es desenvolupin al barri. Que l’únic
que s’ha de preveure és que si el consell vol, a partir d’aquest moció,
obrir una taula de treball per millorar també ho pot fer.

Filomena Cañete (PSC) diu:
-

Que vol aclarir que el PSC no s’adhereix la moció perquè una de les
propostes que es van fer al pre-consell era la reordenació, sobretot del
carrer Sant Joaquim, per millorar l’aparcament, però van comentar que
no volien perdre cap plaça d’aparcament, i el que no volia l’equip de
govern era crear un conflicte entre el pre-consell l’Associació de Veïns
que no era necessari, per això volien introduir una esmena que fes
referència a què el Consell tingui coneixement de les intencions de fer
aquesta reordenació i que no generés cap conflicte.

S’aprova per unanimitat.
5. Moció de C’s, PSC, PP, MES i ERC per sol·licitar al Consell
Comarcal del Barcelonès major eficiència i eficàcia en el seguiment i
control del funcionament a l’Ajuntament la monitorització i el
control del correcte funcionament del Centre Comarcal d’Atenció als
Animals de Companyia del Barcelonès i la millora de la participació
de les entitats de protecció dels animals
"El Consell Comarcal del Barcelonès va crear el Centre Comarcal d’Atenció
als Animals de Companyia del Barcelonès (d’ara endavant CCAAC) que,
ubicat en el municipi de Badalona, té per objecte prestar els serveis de
recollida de gossos, gats i fures, abandonats o sense propietari identificat,
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la seva acollida i custòdia i la seva gestió posterior (recuperació pel
propietari, promoció de l'adopció) als ajuntaments de Badalona, Santa
Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
El Consell Comarcal del Barcelonès, entitat titular del servei, executa les
competències que els esmentats ajuntaments li deleguen, corresponent
essencialment a les competències que el Decret legislatiu 2/2008, 15 abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 23/2003, de protecció dels animals,
en els articles 16, 17, 18 i 19 atorga als ajuntaments les funcions de
recollida, acollida, recuperació d'animals de companyia i captura de gossos i
gats ensalvatgits.
D’acord amb el Reglament del Servei, els serveis bàsics del CCAAC són els
següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Servei de recollida d’animals
Servei d’acollida i custòdia dels animals
Servei de recuperació d’animals
Servei veterinari
Servei d’adopció d’animals
Atenció al ciutadà
Servei de foment, promoció i cooperació
Servei de voluntaris

Atès que s’han rebut diferents queixes de l’Associació per a la protecció dels
animals del Barcelonès (APPAB) i Vigilància Solidària, entitats compromeses
amb la defensa dels animals envers el funcionament del CCAAC.
Atès que el Consell de Direcció té entre les seves funcions el seguiment del
funcionament del Centre i supervisar els compliment del Reglament del
Servei i protocols.
Atès que el Consell General té entre les seves funcions la tutela de l’exercici
de les competències delegades i, d’acord amb el reglament del centre, els
seus membres poden proposar la seva convocatòria quan ho sol·liciti un
dels ajuntaments integrants.
És per tot això que els grups municipals Cs, PSC, PP, MES i ERC, a petició de
les associacions Asociación para la protección de animales del barcelonés
(APPAB) i Vigilància Solidària, proposen al Ple de l’Ajuntament que adopti
els següents
ACORDS:
1. Instar al Consell Comarcal a aplicar de manera estricta el canvi de model
on l'empresa és responsable de les seves tasques i el Consell té un
responsable de contracte, reforçant així el Consell de Direcció com a
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Òrgan de Seguiment (Comissió) de la gestió, amb presència dels
ajuntaments, l'empresa i el CCB.
2. Instar el Consell Comarcal a millorar el sistema d'informació de tal forma
que les entitats registrades al registre d'entitats de la Generalitat i els
ajuntaments, així com els grups municipals amb representació als
plenaris puguin rebre la informació que es generi en el marc del Consell
de Direcció i al Consell Consultiu.
3. Reafirmar el compromís d’aquest Ajuntament en la monitorització i
control del funcionament del CCAAC per assegurar que les tasques
delegades en el Consell Comarcal relatives a la recollida, acollida,
custòdia i gestió d’animals abandonats o perduts al municipi es porten a
terme amb el màxim respecte pels animals i tenint en compte el seu
benestar.
4. Sol·licitar al Consell Comarcal la convocatòria del Consell General del
CCAAC al més aviat possible per tal d'establir les polítiques de
comunicació en el punt anterior i rebre la informació sobre l'estat de
situació del funcionament actual del CCAAC.
5. Instar al Consell Comarcal per tal que desenvolupi el Pla d'inversions de
millora del Centre Comarcal d'Atenció als Animals durant l'exercici de
l'any 2018.
6. Intensificar les campanyes municipals per la millora i promoció del NO a
l'abandonament i dels processos d'adopció vinculats als animals que
resideixen al CCAAC en el marc del nou projecte de voluntariat, impulsat
al Consell General sota les directrius de la Llei de voluntariat del
Parlament de Catalunya.
7. Comunicar aquests acords als altres ajuntaments on presta servei el
CCAAC, al Consell Comarcal, al CCAAC, a l’Associació per a la Protecció
d'Animals del Barcelonès (APPAB) i a Vigilància Solidària."
Defensa la moció una representant de l’APPAB.
-

Que són conscients que no han presentat instàncies a
Ajuntament, però malgrat això el problema existeix i és públic.

aquest

-

Que els horaris no es compleixen en el centre; que no s’aplica ni la nova
ni l’antiga llei de voluntariat; que els empleats no porten la indumentària
per treballar amb els animals i no tenen en compte els protocols a seguir
en cap dels casos; que les gàbies unes són semicobertes i d’altres
cobertes; que els sostres són de xapa, per tant, a l’hivern tenen fred, no
tenen mantes i els tiren aigua freda, i a l’estiu fa calor i que, a més, el
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terra és de ciment i només hi ha una ombre en un portatestos, on ara
els hi han posat el menjar, que és on orinen, és a dir, abans menjaven
damunt la femta i ara ho fan damunt els orins; que demanen mantes i
les deixen uns dies a la intempèrie i quan les van a recollir estan molles;
que el menjar està fora, si plou es mulla i com que hi ha rates se’l
mengen; que l’habitació de la quarantena fa pena, no té ventilació, està
plena d’orins i femta i unes gàbies molt petites que només serveixen per
a gossos petits, però que també hi posen els grans i no es poden moure,
tenint en compte que s’hi passen més de 23 hores; que renten els
gossos amb mànega tant a l’hivern com a l’estiu.
-

Que creu que l’Ajuntament que ha pagat alguna empresa externa amb
diners públics i li agradaria saber si també ha pagat alguna vegada amb
diners públics alguna empresa externa perquè realitzi la recollida de
gossos encara que sàpiga que qui l’ha de fer l’empresa contractada pel
Consell Comarcal.

-

Que si l’Ajuntament cada any fa una aportació econòmica al Consell de
Comarcal, no entén perquè no fa un seguiment del servei i pren alguna
mesura els animals estiguin en condicions.

-

Que només demanen que els animals estiguin mínimament bé, que
dormin calents, que no mengin damunt dels seus excrements ni dels
orins, que si hi ha una baralla de gossos que els treballadors tinguin
guants adients, que no tinguin por i que els gossos no es matin.

-

Que no deixen entrar les persones que van a passejar amb gossos
perquè diuen que no tenen personal, però tampoc hi ha voluntaris.

-

Que li han dit que aquesta empresa ha començat el servei l’1 de gener,
però que fa anys que gestiona el CCAAC, que si hi ha un incompliment
de contracte creu que podrien rescindir el contracte i convocar un altre
concurs públic i que adjudiquin a una empresa relacionada amb el món
animal, que els animals no parlen però tenen sentiments.

-

Que tenir un gos vint-i-tres hores tancat i només poder sortir mitja hora
per menja és maltractament.

-

Que normalment només hi ha un treballador i quan hi ha una recollida
no s’hi pot anar perquè està tancat i no compleixen els horaris, i que a la
nit les úniques recollides que fan són de PPP.

Xavier Soley (PDeCAT)
-

Que el Consell Comarcal, davant els problemes que hi havia l’any
anterior, va convocar un concurs amb noves condicions, i que ara és el
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moment d’exigir a l’empresa adjudicatària que les compleixin, si no és
així s’hauria de resoldre del contracte.
-

Que creu de quatre mesos és un marge curt per saber si compleixen les
condicions.

-

Que hi ha un compromís que correspon al Consell Comarcal i que és fer
inversions en la millora del centre, per tant, alguna cosa correspon a
l’administració.

-

Que els tres ajuntaments com que no es volien fer càrrec d’aquest servei
el van encomanar al Consell Comarcal i per això fan aquesta aportació.

-

Que l’empresa, en aquest moment, té problemes per mantenir el
personal amb l’exigència que li demana el plec de condicions, i que
s’haurà de veure si les exigències del plec són suficients per mantenir el
personals i l’horari d’atenció al públic, perquè potser algú es va
equivocar en fer els números, i que potser amb quatre mesos no es pot
deduir.

-

Que el Consell Comarcal, arran de les queixes dels usuaris, està fent
pressió per poder exigir a l’empresa la contractació de les persones
adequades per tal que el centre funcioni i hi hagi una bona atenció, i que
també hi ha d’haver el compromís del Consell Comarcal que hi farà
millores.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que estan parlant d’un teòric maltractament animal, i que ell ho
considera en tots els animals, i que li costa entendre que C’s o PP
estiguin defensant aquesta moció quan han declarat d’interès general i
cultural les curses de braus, que com a mínim li poden dir que això és
demagògia i contradictori.

-

Que abans que existís el CCAAC, els ajuntaments gestionaven l’atenció
dels animals abandonats, mitjançant empreses dedicades a això, i que a
Catalunya afortunadament la llei va canviar, tant pel que fa als toros com
al sacrifici, per tant, s’ha avançat encara que no suficient.

-

Que segurament el CCAAC té deficiències, sobretot, en el seu moment,
els problemes que hi va haver sobre el lligam amb els voluntaris perquè
s’hi poden fer moltes coses.

-

Que podrien tenir un propi centre, però que el s’hauria d’aconseguir és
que aquests desapareguin, que el problema és el CCAAC en si, que es va
crear com una solució a l’abandonament i aquest és el problema.
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-

Que a Catalunya hi ha una llei avançada sobre la tinença i protecció dels
animals, però que va quedar coixa, i en mans dels ajuntaments, i a
partir d’això és quan els consistoris es posen a treballar en el Consell
Comarcal per intentar fer un centre, que és millorable, però que si algú
ha visitat altres centres tampoc està tan malament.

-

Que dels tres ajuntaments, Sant Adrià és l’únic que continua mantenint
una jornada pro-adopció i contra l’abandonament. Que potser és
insuficient i que potser calen més implicacions, i treballar de manera
coordinada amb Badalona i Santa Coloma, que sant Adrià té una
utilització major en relació al pagament, segur.

Maria Tello (SAeC) diu:
-

Que creu que les campanyes municipals per a la millora i promoció del
no a l'abandonament i dels processos d'adopció no són suficients, ja que
les ciutats han de millorar l’educació, el civisme i la consciència en vers
els tots els animals.

-

Que han comprovat que la majoria d’animals que es troben en el CCAAC
són els PPP, gossos potencialment perillosos, i que la majoria provenen
de baralles clandestines i que estan en una situació psicològica que
precisen de tractament i que els professionals que estan en aquests
centres s’han de poder enfrontar a aquests animals, i que en aquest
moment només hi ha una persona té cura d’aquests animals, a banda
del veterinari i l’auxiliar.

-

Que són al segle XXI i viuen en una ciutat on de 29 gossos, potser el
90% són PPP que provenen de baralles clandestines, per tant, haurien
de fer una reflexió: què estan fent amb els animals, què estan fent amb
l’educació dels fills, jovent, etc.

L’alcalde:
-

Que és un contracte nou i que per això faran una reunió amb el gerent
del Consell Comarcal, la regidora , la cap de Salut Pública, el responsable
del Centre i l’entitat que ha presentat la moció.

-

Que sap que hi ha un problema d’adequació d’horaris i de personal i que
l’empresa ha de resoldre.

-

Que, com ha dit Gregorio Camacho, aquest Ajuntament va ser dels
primers a fer campanyes gratuïtes per a posar xips. Que a partir de l’any
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2008 van fer una ordenança, es van fer les jornades d’adopció i que
tenen una ordenança de tinença d’animals des de 2005.
Andreu Marín(PP) diu:
-

Que es curioso que Gregorio Camacho diga que PP y C’s hacen
demagogia. Que literalmente ha dicho: "Si aumentamos el presupuesto
para la protectora de animales eso irá en detrimento de los Servicios
Sociales." Que es increíble que acuse a los demás de demagogia.

-

Que hay un compañero suyo de partido que es muy aficionado a los
toros, el Sr. Salmerón de l’Hospitalet.

-

Que éste no es un problema de esta legislatura ni de este año ni del
anterior, es un problema que se viene arrastrando de legislaturas
anteriores.

-

Que quiere saber que hacía ICV desde el equipo de gobierno para
solucionar este problema.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que el seu grup ha constatat la situació social, que les societats
evolucionen i que ells entenen que les curses de toros acabaran per si
mateixes, perquè cada vegada s’incentiva més el respecte als animals,
de la mateixa manera que ha passat amb les baralles de galls o de
gossos que s’han acabat prohibint quan la seva incidència social era
mínima, i en el cas del galls i gossos no es donava una circumstància
que sí que es dona en el cas dels toros i és que la conservació del toro
està molt lligada a la seva cria precisament per a diferents tipus
d’espectacles.

-

Que ell no és aficionat als toros i en aquest municipi no hi ha plaça de
toros, no és competència municipal, i C’s no ho va plantejar com una
qüestió de defensa de la tauromàquia, sinó com una defensa de les
llibertats, perquè creuen que els canvis han de venir donats per
l’educació i la conscienciació i no per la imposició i la enginyeria social
una cosa que són molt aficionats.

-

Que quan diu que no es pot controlar el treballador en una empresa
quan un treballador fa alguna cosa que no és correcte, l’empresari té
una responsabilitat que es diu in vigilando, que per suposat que
l’empresari ha de saber que fa el treballador i és el responsable
d’establir protocols que s’han de seguir i ha de disposar de mitjans per
comprovar que es compleixen aquest, sempre d’acord amb la legislació

02.05.2017

13

vigent i el dret a la intimitat, i que quan es fa un ús tan ampli de les
paraules com "no respecten els animals" o "no es pot controlar els
treballadors", han de matisar perquè les coses tenen una realitat que no
és blanc o negre, sinó que té matisos.
-

Que ell també els podria preguntar quina és la seva idea del medi
ambient quan van estar d’acord amb l’autorització del crematori i ara hi
estan en contra, és a dir, estan portant les coses a la categoria dels
extrems i dels absoluts, sense entrar a analitzar què és el detall de la
situació.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) respon:
-

Que a títol individual una persona pot ser el que vulgui, però els regidors
no es representen a ells mateixos, sinó que representen formacions
polítiques.

-

Que el PP sí que han defensat això i C’s, dins de la seva ambigüitat, diu
que ni blanc i negre i que hi ha diversos matisos i colors.

-

Que, sobre el crematori, ell ni s’amaga ni s’amagarà, que Pedro Sánchez
ho ha dit amb tota la intenció del món perquè a la sala de plens hi ha la
Plataforma Stop Crematori, que ho repetirà les vegades que calgui es
van equivocar i mai van pensar que hi hauria la reacció que hi ha hagut.

S’aprova per unanimitat.
HISENDA I RECURSOS GENERALS
6. Dictamen relatiu a la desestimació del recurs de reposició
interposat per la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya
(IBEC), contra l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 27 de
desembre de 2017, que va desestimar la bonificació de l’ICIO
"Fets
1. En data 19 de gener de 2018 amb entrada al registre de l'Ajuntament el
25 de gener, el sSr. David Badía Prat amb DNI 36529229-P, en
representació de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya
(IBEC) amb CIF G64045719, ha presentat un escrit on formula recurs de
reposició contra l'acord del Ple municipal, de 27 de novembre de 2017,
que va desestimar la sol·licitud de bonificació del 65% de l'Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a la comunicació prèvia
d’obres de la reforma interior de l’edifici C i local de l’edifici I (Campus
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Diagonal-Besòs), destinats a nous laboratoris IBEC, amb un pressupost
d'execució material (PEM) de 270.458,34 €, al·legant, en síntesi:
a) Que a la sol·licitud inicial s'havia invocat erròniament l'ordenança
fiscal del municipi de Barcelona en comptes de la de Sant Adrià,
d'aplicació al cas.
b) Que les obres promogudes per l'IBEC repercuteixen en un benefici
municipal atès que és una fundació del sector públic de la Generalitat
que té per objecte la recerca d'excel·lència en l'àmbit de la
bioenginyeria i la biomedicina i que l'IBEC va signar un conveni amb
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per ubicar-se al campus
Diagonal-Besòs.
c) Que el Ple municipal de 26 de setembre de 2016 va concedir la
bonificació del 95% a les obres de construcció de varis edificis de la
UPC i que a les obres promogudes per l'IBEC concorren les mateixes
circumstàncies respecte al seu interès i utilitat municipal.
d) Que la concessió de la reiterada bonificació a l'ICIO és un acte reglat i
no discrecional per l'Ajuntament.
e) Que en el cas de desestimar-se el recurs de reposició presentat,
subsidiàriament es formula nova sol·licitud de bonificació d'un 95%
de la quota de l'ICIO sobre les mateixes obres esmentades
anteriorment.
2. Els motius al·legats al recurs de reposició presentat per l'IBEC han de
desestimar-se per les següent raons:
a) L'error al·legat en l'ordenança fiscal invocada no ha tingut cap
incidència en la resolució de la sol·licitud de bonificació a l'ICIO atès
que s'ha tramitat de conformitat amb el previst a l'ordenança fiscal
reguladora del municipi de Sant Adrià de Besòs i s'ha desestimat
íntegrament per acord del Ple, per tant res hauria canviat en el cas
que la bonificació s'hagués demanat per un percentatge superior, i, a
més, el concepte determinant de la sol·licitud (l'existència de
circumstàncies socials) està previst al RDL 2/2004, norma de rang
legal a la que s'han d'ajustar les normes reglamentàries com són les
ordenances fiscals municipals.
b) El criteri de concessió de les bonificacions a l'ICIO depèn de que el
Ple municipal declari les obres d'especial interès o utilitat municipal
perquè entén que hi concorren les circumstàncies taxades previstes a
l'art. 103.2 a) del RDL 2/2004. Per l'IBEC s'havien invocat
circumstàncies socials i aquestes no estan vinculades amb la forma
jurídica del sol·licitant, una fundació del sector públic de la
Generalitat, sinó amb la finalitat de l'equipament que s'està
construint, que en aquest cas no és un equipament social sinó
d'investigació i recerca d'alt nivell.
c) La concessió de la bonificació a l'ICIO per obres d'especial interès o
utilitat municipal és discrecional pel Ple de l'Ajuntament, és a dir, ha
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d'apreciar en cada si concorren o no - i amb quina intensitat - les
circumstàncies previstes a la norma i al·legades pel sol·licitant i, en
funció d'aquesta valoració, concedir la bonificació - en el percentatge
que s'acordi - o no concedir-la.
Pel que fa a la sol·licitud de l'IBEC en relació a la bonificació acordada
per obres promogudes per la UPC (acord de Ple de 26 de setembre de
2016), cal dir que el Ple no s'ha separat de criteris precedents ja que no
hi ha una identitat en cap cas entre totes dues sol·licituds, perquè els
edificis de la UPC estan destinats principalment a formació reglada de
graus universitaris i aquesta universitat pública manté un programa
d'activitats de promoció social i educativa conjunt amb l'Ajuntament
amb la participació directa de joves del municipi, mentre que l'IBEC és
un centre d'investigació amb grups de recerca de prestigi internacional;
en conseqüència, tot i que és evident l'impacte positiu que la ubicació
d'aquest organisme té al municipi, s'estima que no hi concorren les
circumstàncies socials exigides pel RDL 2/2004 i l'ordenança fiscal
d'aplicació.
d) Respecte a la petició subsidiària de nova sol·licitud de bonificació, cal
dir que el Ple de l'Ajuntament ja es va pronunciar sobre la
concurrència de les circumstàncies que podrien justificar la concessió
de la bonificació, desestimant-la i que a la present seu de revisió en
via administrativa torna a examinar totes les qüestions materials i
formals d'aplicació al supòsit, pel que la resolució del recurs de
reposició posarà fi a la via administrativa, congruent amb totes les
qüestions invocades per l'IBEC.
Fonaments de dret
1. En relació a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en
l’article 2n bis 4, de l’Ordenança Fiscal reguladora, (en concordança amb
l’article 103.2.a. del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), i en matèria de
bonificacions potestatives s’estableix:
“Es concedirà una bonificació de fins al 95 per cent de la quota de
l’Impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal por concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta correspondrà al
Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu,
pel vot favorable de la majoria dels seus membres.”
2. Del contingut de l’article es desprèn que, per poder gaudir d’aquest
benefici fiscal, deurà ser declarada l’obra d’especial interès o utilitat
municipal prèvia l’acreditació que sigui per circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment del treball que justifiquin tal
declaració. En tal sentit, s’ha de tenir en compte el que estableix l’article
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14 de la Llei general tributària sobre el criteri restrictiu a seguir en
matèria de concessió d’exempcions o bonificacions tributàries.
3. Contra els actes d'aplicació i efectivitat dels tributs i restants ingressos
de dret públic de les entitats locals només podrà interposar-se el recurs
de reposició regulat a l'article 14 del RDL 2/2004.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
ÚNIC. Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per la
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) contra l'acord del
Ple de l'Ajuntament de 27 de desembre de 2017 que va desestimar la
bonificació a l'Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per
la comunicació prèvia d'obres de la reforma interior de l'edifici C i local de
l'edifici I (campus Diagonal-Besòs), destinats a nous laboratoris IBEC,
d'acord amb els arguments precedents i atès que no hi concorren les
circumstàncies socials previstes a l'art. 103.2 del RDL 2/2004."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
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: tres (3) - C’s
Vot en contra: un (1) - PP
7. Dictamen relatiu a l’estimació parcial de la bonificació de l’ICIO a
Fem Ciutat, SCCL
Retirat.
8. Dictamen relatiu a l’aprovació provisional de la modificació de
l’Ordenança Fiscal, núm. 20, reguladora de la Taxa per la utilització
de serveis i instal·lacions esportives municipals
"El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals estableix en els seus articles 15 a
19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
En concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords
de modificació de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les
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normes afectades i les dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva
aplicació.
Vist l’informe tècnic econòmic a què es refereix l'article 25 del RDL 2/2004
del TR de la LRHL, en el qual es posa de manifest la previsible cobertura del
cost del servei.
Es proposa al l'adopció del següents
ACORDS:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal que a
continuació es relaciona, i segons l’annex que s’adjunta al present acord:
- Ordenança Fiscal núm. 20,
reguladora de la Taxa per la utilització de
serveis i instal·lacions esportives municipals.
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin
un interès directe en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004
del TR de la LRHL, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
3. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un
cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així
com el text de l’Ordenança modificada.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
Taxa per la utilització de serveis i instal·lacions esportives municipals
(...)
ANNEX DE TARIFES
Taxa per la utilització de serveis i instal·lacions esportives municipals
(…)
B. POLIESPORTIU MARINA BESÒS (Gestió indirecta per concessió)
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Tarifa 1. Abonats.
Tipus de quota
Pre-Infantil (de 0 a 5 anys)
Infantil (de 5 a 16 anys)
Adult
Gent gran (+64 anys) /Discapac.
Familiar (2n adult)

Preu sense IVA
Gratuït
22,27 €
31,82 €
22,27 €
28,64 €

IVA
4,68 €
6,68 €
4,68 €
6,01 €

Preu amb IVA
26,95 €
38,50 €
26,95 €
34,65 €

Preu sense IVA
Gratuït
33,41 €
47,73 €
33,41 €
42,96 €

IVA
7,02 €
10,02 €
7,02 €
9,02 €

Preu amb IVA
40,43 €
57,75 €
40,43 €
51,98 €

Preu sense IVA
Gratuït
4,96 €
6,61 €
4,96 €
6,61 €

IVA
1,04
1,39
1,04
1,39

Preu amb IVA
6,00 €
8,00 €
6,00 €
8,00 €

Tarifa 2. Inscripcions.
Tipus de quota
Pre-Infantil (de 0 a 5 anys)
Infantil (de 3 a 14 anys)
Adult (de 16 a 60 anys)
Gent gran (+64 anys) /Discapac.
Familiar (2n adult)
Tarifa 3. Entrada puntual.
Tipus de quota
Pre-Infantil (de 0 a 5 anys)
Infantil (de + 5 a 16 anys)
Adult (de +16 a 65 anys)
Gent gran (+64 anys)
Familiar (2n adult)
Tarifa 4. Cursos de natació.
Activitat
Preu sense IVA Periodicitat
Nadons
45,45 €
Trimestral
Infantils (3 a 5 anys)
50,91 €
Trimestral
Infantils (6 a 12 anys)
38,43 €
Trimestral
Adults
35,04 €
Trimestral
Gent Gran
24,79 €
Trimestral
Natació col·lectius específics
99,17 €
Trimestral
Natació escolar
74,38 €
Anual
Cursos intensius estiu
33,39 €
Mensual

IVA
9,55 €
10,69 €
8,07 €
7,36 €
5,21 €
20,83 €
15,62 €
7,01 €

Preu amb IVA
55,00 €
61,60 €
46,50 €
42,40 €
30,00 €
120,00 €
90,00 €
40,40 €

Tarifa 5. Activitats dirigides de pagament complementari.
Activitat
Activitats dirigides especialitzades. Per exemple:
tai-txi, ritmes llatins, tallers de danses

Preu/mes
sense IVA

IVA

Preu amb
IVA

14,88 €

3,12 €

18,00 €

Tarifa 6. Tarifa servei d’entrenament personal.
Servei
Sessió d’entrenament personal
Abonament 10 sessions

Preu/hora sense IVA

IVA

Preu amb IVA

14,88 €
115,70 €

3,12 €
24,30 €

18,00 €
140,00 €
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Tarifa 7. Tarifes per a les sessions de fisioteràpia.
Activitat

Abonat
sense IVA

No abonat
sense IVA

Abonat
IVA

No
abonat
IVA

Abonat preu
amb IVA

23,14 €
28,10 €
19,83 €
23,97 €
16,12 €

27,27 €
31,41 €
23,97 €
28,93 €
18,18 €

4,86 €
5,90 €
4,17 €
5,03 €
3,38 €

5,73 €
6,59 €
5,03 €
6,07 €
3,82 €

28,00 €
34,00 €
24,00 €
29,00 €
19,50 €

1ª visita 30 minuts
1ª visita 45 minuts
2ª visita i següents 30 minuts
2ª visita i següents 45 minuts
Massatge 30’

No
abonat
preu amb
IVA
33,00 €
38,00 €
29,00 €
35,00 €
22,00 €

Tarifa 8. Preus relacionats amb serveis de pàdel.
Serveis
Lloguer pista 1h.
Classe particular
Escola pàdel adults
Escola pàdel infantil

Abonat
sense IVA
6,61 €
16,53 €
49,59 €
37,19 €

No abonat
sense IVA
13,22 €
19,83 €
66,12 €
49,59 €

Abonat
IVA
1,39 €
3,47 €
10,41 €
7,81 €

No abonat
IVA
2,78 €
4,17 €
13,88 €
10,41 €

Abonat preu
amb IVA
8,00 €
20,00 €
60,00 €
45,00 €

No abonat
preu amb IVA
16,00 €
24,00 €
80,00 €
60,00 €

Tarifa 9. Lloguers d’espais esportius i complementaris.
Espai
Carrer piscina / 1 hora
Pista poliesportiva / 1 hora
Armariets (trimestral)

Abonat
sense IVA
17,04 €
68,11 €
14,88 €

No abonat
sense IVA
31,07 €
68,11 €
-

Abonat
IVA
3,58 €
14,30 €
3,12 €

No abonat
IVA
6,53 €
14,30 €
-

Abonat preu
No abonat
amb IVA
preu amb IVA
20,62 €
37,60 €
82,41 €
82,41 €
18,00 €
-

Tarifa 10. Serveis base nàutica.
Serveis

Abonat
sense IVA
Lloguer hora caiac
8,26 €
Lloguer hora pàdel surf
9,92 €
Lloguer hora surf
9,92 €
Lloguer dia hamaca i para-sol
0,00 €

No abonat
sense IVA
12,40 €
12,40 €
12,40 €
4,96 €

Abonat
IVA
1,74 €
2,08 €
2,08 €
0,00 €

No abonat
IVA
2,60 €
2,60 €
2,60 €
1,04 €

Abonat preu
No abonat
amb IVA
preu amb IVA
10,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
0,00 €
6,00 €

Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Antoni Vélez (ERC) manifesta:
-

Que no posen en dubte l’estudi econòmic que s’ha realitzat, que una
reducció de taxes orientada cap al bé públic pot ser acceptable o no,
depèn de cada ideologia, però que si està orientada directament a fer
més atractiu aquest nou plec de condicions no els acaba de fer el pes.

-

Que sobre com es podria fer legalment que els ciutadans de Sant Adrià
tinguessin unes taxes més reduïdes que els usuaris d’altres ciutats,
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creuen que si la instal·lació es municipalitzada i, per tant, l’Ajuntament hi
manté el control, poden fer allò que es cregui convenient, però que si ho
deixen a mans d’un privat no.
-

Que a Comissió Informativa es va dir que històricament les empreses
que havien gestionat el Marina-Besòs ja havien fet preus més
econòmics, com bonificacions respecte a la matrícula, que els sembla bé
que un privat ho vulgui fer, però que no els sembla bé que al final acabin
depenent o no de la bona voluntat d’un privat i no del seu control directe
sobre les tarifes.

-

Que, a part d’això, pensen que el Marina-Besòs té unes mancances a
nivell d’inversions i segurament aquesta rebaixa de taxes no representa
un volum suficient com per fer front als reptes que té a nivell
d’infraestructura el poliesportiu, però sí que pensen que si tenen
l’oportunitat que a través de taxes de poder fer millores a la instal·lació
perquè s’ha arribat a una estabilitat econòmica, doncs han d’aprofitar
aquests ingressos.

-

Que al final estan fent aquesta modificació de l’ordenança fiscal per fer
més atractiu aquest concurs, però que ells hi estan totalment en contra.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que MES mai ha estat d’acord a unificar les tarifes, però que després
d’escoltar el tècnic a Comissió Informativa, es va convèncer, ja que
sempre els han defensat que els adrianencs tinguin un altre tipus de
tarifa. Que el tècnic també els va dir que s’havia d’aplicar en el principi
d’igualtat per a tothom, que dins de la legalitat ja sap que pot suposar
això. Que potser acatant aquest principi d’igualtat no es pot fer tarifes
desiguals però sí que dins del plec de condicions podrien fer promocions,
que això els va agradar.

-

Que han vist que les tarifes han baixat una mica.

-

Que vol que es tingui en compte els suggeriments i propostes que ha fet
el Consell Municipal d’Accessibilitat i que la regidora es va comprometre
a recollir.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
-

Que ells sempre han defensat que el Marina-Besòs el gestionés una
empresa pública i els altres poliesportius, però que aquesta alternativa
no s’ha estudiat per part de l’equip de govern.
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Joan Belda (ICV-EUiA) diu:
-

Que malgrat l’esforç de l’aplicar el principi d’igualtat, el qual ells
consideren que era necessari en un municipi que s’ha de fer càrrec que
va cap a una cultura metropolitana i que no tenia cap sentit tenir
aquesta diferència, especialment, perquè els adrianencs i adrianenques
ja en tenen de beneficis, que és la socialització esportiva i del dret a
gaudir d’aquests espais les entitats esportives i que pensen que ha de
continuar així.

-

Que fa uns mesos van tractar el tema de les municipalitzacions i des
d’aleshores no s’ha sabut res, i, malgrat que Isabel Marcuello ha dit que
hi ha un canvi de tarifes, no és així, que el que hi ha és un de diferent al
que tenia Gimesport, però actualment la matrícula d’un adult és de 33 €
en gestió directa i passaria a ser 38 que és la diferència si ho gestiona
una empresa.

-

Que ara són els treballadors els que estan gestionant el poliesportiu
perquè l’empresa no fa pràcticament res, i el que abans era un discurs
que hi havia uns grups d’esquerres que deien que s’havia de
muncipalitzar, ara ja és el discurs dels treballadors i treballadores del
centre que la gestió.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que troben a faltar que hi hagi unes condicions que suposin un
avantatge per als ciutadans de Sant Adrià, que jurídicament no va
quedar prou acreditada la necessitat d’igualar els preus per a tots els
usuaris.

-

Que donaran un vot de confiança a la proposta que van fer que en el
plec de condicions es recollirà que hi hagi un puntuació específica per a
tots els avantatges dels ciutadans de Sant Adrià, i que aquestes taxes
són el resultat de l’estudi d’una situació actual del centre i que tot i que
representen una petita pujada són les més avantatjoses per a l’usuari .

Pedro Rivero (PSC) respon:
-

Que el que es busca és que el projecte sigui rendible i sostenible, que
pugui competir amb els preus de les instal·lacions de l’entorn, que la
diferència és de 1,45 €.

-

Que la diferència no és de taxes ni tarifes sinó la diferència de l’IVA,
perquè els ajuntaments no cobren IVA.
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S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: deu (10) – PSC (5), C’s (3), MES (1) i PDeCAT (1)
Abstencions: quatre (4) – ICV-EUiA (2), PP (1) i Josefa López, regidora no
adscrita, (1)
Vots en contra: cinc (5) – SAeC (3) i ERC (2)
9. Dictamen relatiu a l’aprovació provisional de la modificació de
l’Ordenança Fiscal, núm. 23, reguladora de la Taxa per l’ús dels
béns i instal·lacions municipals dels mercats i pels serveis inherents
"El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals estableix en els seus articles 15 a
19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
En concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords
de modificació de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les
normes afectades i les dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva
aplicació.
Vist l’informe tècnic econòmic a que es refereix l'article 25 del RDL 2/2004
del TR de la LRHL, en el qual es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local en el supòsit que origina la modificació de les seves tarifes.
Es proposa al l'adopció del següents
ACORDS:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal que a
continuació es relaciona, i segons l’annex que s’adjunta al present acord:
- Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de la Taxa per l’ús dels béns i
instal·lacions municipals dels mercats i pels serveis inherents.
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin
un interès directe en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004

02.05.2017

23

del TR de la LRHL, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
3. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un
cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així
com el text de l’Ordenança modificada."

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
Taxa per l’ús dels béns i instal·lacions municipals dels mercats i pels serveis inherents
(...)
ANNEX DE TARIFES
Taxa per l’ús dels béns i instal·lacions municipals
dels mercats i pels serveis inherents
(...)
Utilització dels espais del Mercat d’Encants

IMPORTS

TARIFA 1. Llicències anuals per utilitzar parades fixes de venda al Mercat
Euros/dia/mL
d'Encants.
a) Parades del Mercat d'Encants per metre lineal i dia

2,63 €

b) Transmissió de parada fixa de venda del Mercat d'Encants: La quota equivalent
a un semestre per metre linial i dia

Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Andreu Marín (PP) diu que vol explicar les circumstàncies d’aquest
dictamen:
-

Que es van presentar unes al·legacions a les ordenances fiscals per part
del paradistes i del PP, davant d’una baixada irrisòria de l’1 o 2% de les
taxes que va proposar la regidoria d’Hisenda.

-

Que los paradistas querían saber cuales eran los costes reales de su
actividad y ante una posible desestimación de las alegaciones alertaron
de la presentación de un contencioso.
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-

Que a raíz de esta alerta es cuando la concejalía de Hacienda decide
dejar el tema congelado y estudiar un nuevo estudio que podía conllevar
una baja de las tasas, pero lo relevante es que había una amenaza de un
contencioso y por eso se actúa como se actúa.

-

Que para que vean que son coherentes, más allá de las circunstancias,
ellos siempre están a favor de bajar tasas, pero no solo a los paradistas,
también el IBI, el impuesto de vehículos, y por eso la van a votar a
favor, porque no están acostumbrados a que les degusten con estos
platos.

Antoni Vélez (ERC) diu:
-

Que de tant en tant podrien fer de partits d’esquerre i no fer fulls d’excel
del tant costa tant s’ha de pagar, que els mateixos marxants deien que
fins i tot estarien disposats a què no hi ha hagués segons quina baixada
a canvi que es dediqués una part a la millora de serveis, i que potser a
vegades també es podria reaprofitar petits marges per fer actuacions
que poden anar més enllà de garantir la seguretat que creu que és
primordial, però que es podrien fer altres coses més orientades a la
promoció i altres iniciatives com es fan al Mercat d’Abastaments i no fer
simplement rebaixes perquè els quadri el full d’excel.

Pedro Rivero (PSC) diu:
-

Que en els últims mesos es van reunir amb els paradistes per explicarlos tot el que farien: augment d’hores de neteja, neteja abans
d’instal.lar-se, ja estan acabant el bosc de columnes, que en poc temps
ha creat un al.licient, que serà un element complementari de visita, que
han acomodat l’horari de la Policia Local perquè hi hagi més plantilla
disponible, és a dir, que li estan donant, des de fa temps empenta. Que
s’ha reestructurat en dues zones, que fa més amable passejar-hi i és
més fàcil controlar-lo, cosa que fa que els paradistes puguin accedir a la
seva parada amb més espai.

-

Que l’hora de fer una ordenança s’ha de justificar en funció de l’estudi de
costos, i que la seva obligació és cobrir el servei. Que després s’ha de
cobrir el que costa el servei i després en determinades ocasions hi ha
ordenances que per raons socials es poden minvar.

-

Que els paradistes en cap moment van amenaçar a presentar un recurs,
sí que es van presentar amb el president de l’Associació de Marxants, un
advocat de l’entitat i la Junta Directiva dels paradistes de Sant Adria.
Qur fa cinc anys es van reunir i van prendre el compromís de baixar un
30% la quota progressivament i amb l’aprovació de les taxes de l’any
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passat, amb el 2% que es va aplicar van complir amb aquell compromís.
Que en cap moment el van amenaçar amb cap denúncia.
Andreu Marín (PP) diu que ell no ha utilitzat el verb amenaçar, sinó que ha
dit que van alertar que estudiarien la presentació d’un contenciós. Que quan
el regidor els van presentar els desembre i els va comentar que en tres o
quatre mesos tindrien l’estudi realitzat i la baixa de taxes realitzada ell no
s’ho va creure perquè venen d’on venen, però quan l’equip de govern i el
regidor compleixen l’ha de felicitar perquè ha fet el que va dir que faria al
desembre.
Antoni Vélez (ERC) diu que si l’equip de govern ha aconseguit fer tantes
coses tan bones per al Mercat d’Encants sense marge pressupostari, no vol
ni imaginar la de coses que es podrien fer amb una mica de pressupost.
S’aprova per unanimitat.
A les 20.20 hores marxa de la sala de plens Gregorio Camacho (ICV-EUiA).
10. Dictamen relatiu a declarar deserta la licitació per a
l’adjudicació de l’arrendament de l’immoble ubicat a la confluència
de la Via Trajana, el carrer de Guipúscoa i la via del Ferrocarril
"Fets
Vist el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que havia de
regir la licitació per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert amb
oferta econòmicament més avantatjosa (únic criteri d'adjudicació) de
l’arrendament de l’immoble, propietat de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs, i qualificat com a bé patrimonial, ubicat a la confluència de la Via
Trajana, el carrer Guipúscoa i la Via del Ferrocarril d'aquest municipi, per
l'import mínim mensual a l'alça de 2.900,00 € (euros), exclòs l'IVA,
3.509,00 € (euros), inclòs l'IVA.
Vist que, una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, es va
presentar una única oferta a nom de Desguaces César, S.L., per l’import
mensual de 3.000,00 € (euros), exclòs l’IVA. 3.630,00 € (euros), inclòs
l’IVA.
Vist que es va suspendre el procediment d’adjudicació del contracte de
lloguer fins que l’interessat obtingués si esqueia els corresponents permisos
i/o llicències necessaris per exercir la seva activitat en el terreny objecte de
lloguer, amb el benentès que quan aquests fossin concedits es durien els
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tràmits corresponents per tal de finalitzar els tràmits de l’adjudicació del
contracte.
Vist que es va reprendre la tramitació de l’expedient però que la Mesa de
Contractació no va creure oportú proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte.
Vist que en l’expedient consta l’acta de la sessió de la Mesa de Contractació,
integrada en la Comissió Informativa d’Espai Públic, Convivència i Civisme,
en la qual consten les votacions dels diferents representants dels grups
polítics municipals, els quals componien de manera majoritària aquesta
Mesa de Contractació, essent el resultat de la votació desfavorable a la
proposta d’adjudicació del contracte.
Vist que les votacions van ser totes en el mateix sentit que les
corresponents a l’acord d’aprovació de l’expedient (tret de la corresponent
al grup municipal d’ERC) en la sessió ordinària del Ple municipal de data 16
d’octubre de 2017, la qual cosa es va posar de manifest durant el transcurs
de la sessió de la Mesa, i que el fet que la votació de la Mesa, integrada
majoritàriament per representants de grups municipals, no fos ponderada,
va comportar que els vots desfavorables a la proposta d’adjudicació fossin
els majoritaris, per la qual cosa pertoca declarar deserta la licitació del
contracte.
Fonaments de dret
Atès que l’òrgan competent per tramitar l’expedient, de conformitat a la
Disposició Addicional Segona del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic
en relació a l’art. 22.2.n) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local, és el Ple, vist que la durada del contracte és superior a quatre
anys.
Per tant, aquesta Comissió Informativa, vist el resultat de la sessió de la
Mesa de Contractació celebrada en data 7 de març de 2018, proposa al Ple
de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Declarar deserta la licitació de l’expedient relatiu a l’arrendament de
l’immoble, propietat de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, i qualificat
com a bé patrimonial, ubicat a la confluència de la Via Trajana, el carrer
Guipúscoa i la Via del Ferrocarril d'aquest municipi.
2. Notificar el present acord a Desguaces César, S.L."
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Pedro Rivero (PSC) manifesta:
S’aprova per unanimitat.
11. Dictamen relatiu a l’aprovació de les Festes Locals per a l'any
2019
"Vist que, d’acord amb allò establert pel Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies, cada municipi ha de proposar les dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, per a l'any 2019.
Un cop fetes les consultes corresponents amb els agents socioeconòmics del
municipi, el regidor delegat que subscriu proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent
ACORD:
Assenyalar el dilluns 10 de juny (Pasqua Granada) i el dilluns 9 de setembre
(Festa Major de Sant Adrià) com a festes locals d'aquest municipi per a l’any
2019."
Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
S’aprova per unanimitat.
12. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
13. Precs i preguntes
Josefa López (regidora no adscrita) diu:
-

Que vol donar suport a la comunitat educativa, concretament als
mestres de l’Institut de Sant Andreu de la Barca. Que pregunta si algú
creu de debò que els docents es dediquen a humiliar els fills dels guàrdia
civils i militars, que han de tenir dret a parlar de tot als alumnes. Que a
l’escola no només s’ha d’ensenyar continguts, s’ha de poder parlar de tot
sense por. Que com a mestre que és dona tot el seu suport als docents
denunciats i a l’escola catalana.
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-

Que sobre les notícies que apareixen als mitjans de comunicació sobre
l’augment de càncer de la població que viu prop d’incineradores com el
cas de Tersa, vol saber si s’ha demanat un estudi medioambiental a la
Secretaria de Salut Pública, tenint en compte que les seves oficines són
al municipi, que si no s’ha fet s’hauria de demanar i que aquest informe
pugui passar-lo a tots els grups.

-

Que què es farà amb l’arbre del carrer Jovellanos que ocupa part de la
carretera perquè és un problema de seguretat sobretot per a les motos.

-

Que quan faran la poda del carrer Torrassa.

L’alcalde li contesta:
-

Que al juliol de 2017 van aprovar per unanimitat demanar a la Direcció
General de Qualitat Ambiental que fes un estudi de la prevalença del
càncer i un amb més profunditat de les dioxines, que va anar a parar a
l’Àrea Metropolitana, a petició del grup popular de Badalona i hi va haver
un acord amb l’equip de govern de l’AMB que demanaven el mateix, i
que ho acabarà fent l’Agència de Salut Pública, que farà dues coses
l’estudi de la prevalença i el de dioxines, que quan ho tinguin ja
presentaran l’informe als regidors i a les associacions de veïns i entitats.

José Luis Martínez (PSC) diu:
-

Que dilluns hi ha una reunió amb la cap d’Urbanisme, la biòloga i la
tècnica de Via Pública per valorar què es pot fer amb l’arbre, si s’ha de
talar o es pot salvar.

-

Que sobre la poda ja informarà a la propera comissió informativa.

Xavier Soley (PdeCat) diu:
-

Que se suma al comentari que ha fet Josefa López sobre les acusacions
contra els docents.

-

Que vol saber quines conclusions va treure l’equip de govern en la
reunió amb els comerciants sobre el tancament de l’avinguda de
Catalunya i que quin pas haurien de fer ara.

L’alcalde diu que el tancament, per diversos motius, no ha acabat de quallar
i, per tant, el dissabte tornarà a estar oberta. Que perquè unes mesures
s’implementi hi ha d’haver tots els sectors de la societat a favor. Que Sant
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Adrià té un associacionisme comercial molt fluix i dèbil i per això han d’anar
a potenciar el dinamisme, com fan en el Mercat d’Abastaments que els
paradistes han de comprar un mínim de tiquets de pàrquing per als seus
clients, fan ofertes, activitats, etc., i això és el que haurien d’aconseguir
amb el comerç.
Andreu Marín (PP) diu:
-

Que le parece bien que Josefa López se mueva por corporativismo, que
de hecho cree que la mayoría de docentes hacen su función de manera
correcta y diligente, pero en relación al tema que ha tratado, a él no le
parece lógico que un docente pregunte en una clase cuantos niños son
hijos de guardia civil, no es correcto que se les diga "uy que han hecho
vuestros padres", pues no, porque al final ella se pone al lado de los
potenciales agresores, de esos que van señalando, como si estuvieran
en la Alemania de los años 30, como si tener un padre guardia civil sea
motivo de considerar alguien diferente. Que mientras ella da apoyo a los
potenciales agresores, él da apoyo a los agredidos, a las víctimas que
son los niños y las familias que están pasando un curso muy complicado
a raíz de este tema y que lo seguirán pasando de aquí al mes de junio.
Que no deja de ser curioso que en este tema los que han dado más
ejemplo son los propios estudiantes, los 200 alumnos que se
concentraban en las puertas del colegio pidiendo apoya para sus propios
compañeros, que es curioso que los niños den más ejemplo que los
adultos.

-

Que como hizo en comisión informativa, reitera que el 18 de diciembre
de 2017 presentó una instancia solicitando una copia del estudio tecnicoeconómico de la tarifa de las paradas del Mercado de Encantes, que ha
llegado mayo y sigue sin tener una respuesta y que no sabe como
pedirlo.

Pedro Rivero (PSC) li contesta que fa tres mesos que li van lliurar la
documentació.
Andreu Marín (PP) li respon que tres meses le puede asegurar que no, que
una semana quizás, pero tres meses no.
Pedro Rivero (PSC) diu que ell mateix va veure com l’interventor ho posava
a la bústia i que ho torni a mirar o que potser ho pregunti al seu company
per si l’ha recollida ell.
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Antoni Vélez (ERC) di:
-

Que vol felicitar l’equip de govern, perquè ja que van insistir molt amb
els contenidors nous i la meitat de la ciutat ja els tenen, i ara esperen
que no triguin mig any que l’altra meitat tinguin els que falten.

-

Que volen saber si hi ha alguna novetat sobre la nova maquinària.

Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que vol saber alguna cosa sobre els presumptes enverinaments que es
produeixen al riu, perquè hi ha veïns que continuen queixant-se, que a
més diuen que és molt difícil demostrar-ho i per tant, fer denúncies,
però que han vist ciclistes llançant aliments amb claus, per tant, voldrien
que s’informés el Consorci del Besòs per veure que si tenen alguna
reclamació o que s’alerti les persones que vigilen per si detecten alguna
situació estranya.

-

Que els agradaria saber com estan les obres del carrer Pereda perquè hi
ha moltes queixes.

-

Que se sumen al suport dels docents. Que Andreu Marín ha parlat
d’assenyalar, quan ells no només assenyalen sinó que empresonen
injustament per una malversació que diuen que no existeix i per una
rebel.lió que ni la justícia alemanya ha sabut trobar. Que també
assenyalen els de C’s que van fent tuits incendiaris que l’endemà acaben
amb pintades, que ha trobat molt a faltar una condemna d’Andreu Marín
a les pintades de l’endemà i que això sí que és assenyalament a
professors amb noms i cognoms.

-

Que vol recordar que Jordi Cuixart i Jordi Sànchez porten 198 dies
empresonats, que Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull
porten 71 dies empresonats, Carme Forcadell 41 i molt especialment
Oriol Junqueres i Joaquim Forn porten 6 mesos.

Ruth Soto (PSC) respon:
-

Que les obres del carrer Pereda continuen i que estan intentant
minimitzar tots els riscos i els problemes que afecten les empreses, i que
encara no saben el termini de finalització.

-

Que sobre l’enverinament de gossos, ho han consultat a la Policia Local i
no hi ha cap queixa, ni trucada, ni escrit de cap vist o denunciat cap
enverinament. Que els vigilants del riu Besòs estan en contacte
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permanent amb els tècnics de la Diputació i amb la cap del Servei de
Salut Pública de l’Ajuntament i no en saben res tampoc.
José Luis Martínez (PSC) respon:
-

Que pel que fa a la maquinària falta un parell de camions que són els
més grans i que si a la propera comissió informativa té alguna novetat ja
els informarà.

-

Que en referència als contenidors ja queden poques zones per reposarlos.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que tornen a demanar que es faci efectiva l’agenda publica de l’alcalde,
que no pot ser és que s’assabentin dels actes i informacions del municipi
per les xarxes, que els passen un full de Protocol,però que això és una
altra cosa, perquè no es Protocol qui decideix què es publica i què no,
que els regidors tenen dret a estar informats.

-

Que li demana a Ruth Soto que posi data a la reunió que va demanar per
parlar sobre el conveni de LIDL.

-

Que des de MES creuen que cal donar suport fermament l’escola
Catalana i els mestres i docents.

-

Que els nou mestres de l’Institut del Palau de Sant Andreu de la Barca
no poden ser ser assetjats com ho han estat, que si l’escola ja va fer el
seu procés cal que es publiqui i que Ensenyament doni suport als
mestres. Que si el Departament no va detectar cap comportament
irregular no poden permetre que des de fora i des del desconeixement
del que passa a les aules es judicialitzant l’educació.

-

Que volen que els infants puguin ser educats en valors, que si pregunten
als mestres puguin respondre tranquil·lament i que els donin els
elements suficients perquè ells mateixos facin el seu propi
posicionament.

-

Que creu tots haurien de donar suport a l’escola en català modèlica,
integradora, cohesionadora que anima als joves i als infants a pensar per
ells mateixos.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
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-

Que han sabut que l’Escola Bressol Eel Vuit, de Via Trajana, municipi de
Barcelona, propietat de la Generalitat de Catalunya, sembla quetancarà,
i voldrien que l’Ajuntament demané informació i potser un reunió amb el
Consell Escolar Municipal per saber el seu posicionament sobre aquesta
situació.

-

Que demana que s’acceleri l’acord amb el Memorial Democràtic referent
al Camp de la Bota.

L’alcalde respon:
-

Que creu que s’ha aixecat una polèmica innecessària sobre els
afusellaments.

-

Que la Direcció General de Relacions Institucionals els van dir que tenen
ganes que aquest Memorial sigui un memorial de referència de la
memòria històrica, amb el màxim potencial possible.

-

Que amb els plànols de fotografia aèria es pot veure que el parapeto era
a la platja, entre el moll i part de l’aigua.

-

Que ells van proposar que on hi ha els plafons sí que serà zona verda,
però que no deixa de ser un racó entre el possible hotel i la Ronda, que
es fes a la zona verda del Campus i la Direcció General va dir que allà on
s’havia produït sí que hi volien posar una inscripció que recordés que allà
físicament era on es feien els afusellaments.

-

Que el concurs no ha tirat endavant perquè esperen que hi hagi govern.

-

Que a la propera Comissió Informativa convidarà algú de la Direcció
General perquè ho expliquin, que volen que sigui un referent de la
memòria històrica.

Alejandro Benito (SAeC) diu:
-

Que se sumen al suport als mestres de l’Institut de Sant Andreu de la
Barca i condemnen l’atac que estan patint per part d’una premsa
sensacionalista i d’uns polítics sense escrúpols que volen tirar més
benzina al foc per guanyar notorietat a base de posar la diana damunt
de professors que, en principi, existeix la presumpció d’innocència.

-

Que hi ha veïns que s’han queixat perquè van notar una olor com de
goma cremada diversos dies, per exemple, el dia de Sant Jordi, que
sembla que podia venir d’una fàbrica de Badalona de pastilles de fre, i
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que volen saber si l’Ajuntament en sap alguna cosa o si s’ha posat en
contacte amb l’Ajuntament de Badalona per saber l’origen d’aquesta olor.
-

Que recentment s’ha fet públic un informe de l’AMB sobre la qualitat de
l’aire, que és molt dolent i que es va fer al mateix temps que el de la
UPC i volen saber si en tenien constància i que és contrari al que va fer
públic l’Ajuntament.

L’alcalde li contesta:
-

Que no tenen constància d’aquest informe de 2015, com tampoc en
tenien a l’Àrea Metropolitana, i van decidir publicar-ho al mes de març.

-

Que pels volts de maig/juny de l’any passat el professor Domingo va
enviar una carta a la tècnica de Salut Pública dient-li que ningú feia res,
que està en contacte amb l’Àrea Metropolitana i ningú li fa cas, que van
trucar al gerent de l’AMB i aquest envia a l’Àrea l’informe de la UPC
sobre les emissions de Tersa, i aleshores la regidora fa un escrit a la
Direcció General de Qualitat Ambiental per fer saber que han rebut dos
informes, i que a partir d’aquí és quan van decidir fer la moció del mes
de juliol, per tant, ningú no en tenia constància.

Ruth Soto (PSC), sobre les olors, diu que sembla que és una empresa de
Badalona, però que encara no en tenen el nom ni en saben el motiu.
Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que per molt elevats que siguin els valors de l’escola catalana, que no
posa en dubte, com són elevats els valors de l’escola en general, que es
tinguin en compte que aquesta escola està formada per persones i que
hi ha professors i que per molt bona que sigui qualsevol escola no
implica que no hi hagi professors que posin per davant la seva ideologia
a la seves obligacions docents i, atès que aquí la part més dèbil és la
dels infants, creu que si n’hi ha que poden haver sofert algun
assetjament això s’ha d’investigar, i això ho han de fer els jutges si hi ha
hagut o no i no ells al ple municipal. Que tuitejant hi ha persones
sensates i n’hi ha d’hiperventilades en tots els llocs, i aquests diuen el
que diuen, i desafortunadament no només hi ha hiperventilats a twitter,
ja que també troben assenyalaments a ajuntaments que han declarat
persones non grata en relació de la independència.

-

Que vol saber quin ha estat el cost de pintar les columnes de l’autopista.
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Pedro Rivero (PSC) li respon que ara no té les dades, però que les hi farà
arribar a la propera comissió informativa.
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 21.15
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.

