Sant Adrià de Besòs, 28 de maig 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:

Filomena Cañete Carrillo
Juan Carlos Ramos Sánchez
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 Pedro Rivero Hidalgo.
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,
posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades
per violència masclista
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Dades oficials de entre el 29 d’abril i el 28 de maig de 2018
•

Mar Contreras Chambó, 21 años. Las Gabias (Granada)

2. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió
extraordinària que va tenir lloc el dia 27 de juliol de 2017
S’aprova, sense esmenes, l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària
que va tenir lloc el dia 27 de juliol 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 28 de maig de 2018, a les 19 hores, hi
consten els titulats:
4. Moció del PSC, la regidora no adscrita, ERC i PDeCAT de rebuig a la sentència de "La
Manada" i per a la defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals.
5. Moció D’ICV-EUiA de condemna als atacs militars d’Israel a la Franja de Gaza.
6. Moció d’ERC per a la creació d’un pla local de residu zero d’acord amb l’Estratègia
Catalana Residu Zero.

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.
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PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
Ratificar, per majoria simple, la inclusió en l'ordre del dia de la sessió
ordinària convocada en primera convocatòria per al dia 28 de maig de 2018,
a les 19 hores, els punts esmentats anteriorment."
S’aprova per unanimitat.
4. Moció del PSC, la regidora no adscrita, ERC, PDeCAT, ICV-EUiA,
SAeC i MES de rebuig a la sentència de "La Manada" i per a la
defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en
relació al cas conegut com “La Manada” condemna els cinc membres
acusats per abús sexual i no per violació pels fets que van passar durant les
festes dels San Fermines del 2016, a Pamplona. La resolució judicial
estableix penes de 9 anys de presó per abús sexual continuat amb
prevalença i de 5 anys de llibertat vigilada després del compliment de la
pena. El tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual i considera
que no es va produir cap tipus d’intimidació ni de violència i tampoc no ha
tingut en compte l’agreujant per actuació grupal ni la vulneració de la
intimitat.
Aquesta sentència, tal com han valorat nombroses expertes i experts
jurídics, entitats feministes, ONU dones, o el govern de Navarra entre
altres:
•

•
•
•

Mostra una gran incoherència ja que entén que l'abús sexual
perpetrat en les condicions en què que es va produir, realitzat per un
grup de 5 homes, i que queda recollit en el relat dels fets, pot
produir-se sense violència i/o intimidació.
Minimitza els fets perquè no els considera agressió sexual i perquè no
considera l'agreujant de realitzar-se en grup.
Situa la càrrega de la prova en la víctima en posar el focus de la
sentència en el seu comportament i no en el comportament dels
agressors.
Dona el missatge que si la víctima no es resisteix amb força (amb els
riscos que això pot tenir per la seva vida), el que pateix és un abús i
no una agressió i per tant la pena és inferior quan sabem que cap

28.05.2017

4

violència sexual es pot donar sense violència o intimidació, sigui
aquesta més o menys explicita.
Aquesta sentència ha generat un fort rebuig social, i aquest encara ha estat
més gran pel vot particular de Ricardo González, un dels tres magistrats
que componen la secció segona de l'Audiència de Navarra el qual ha
demanat l'absolució dels cinc acusats dels delictes d'agressió sexual, contra
la intimitat i robatori amb intimidació pel qual havien estat jutjats.
També indigna de manera especial, la victimització secundària que ha patit
la víctima (una noia de 18 anys) al llarg de tot el procés. Ha estat seguida
per un detectiu per encàrrec de la defensa, i després de la sentència s’han
fet públiques moltes dades personals que permeten localitzar-la i que la
col·loquen en una situació de gran vulnerabilitat.
Després d'aquesta sentència ha quedat de manifest, una vegada més,
l'orientació patriarcal de la legislació i fins i tot de part dels membres de la
Judicatura d'aquest país que segueixen enjudiciant els delictes contra les
dones. No es pot aplicar una doble victimització. A les dones no se'ls pot
exigir que morin per a demostrar que sí es una agressió sexual. S'ha
comprovat que les interpretacions que es fan del Codi Penal s’han allunyat
dels que diuen els articles 178 i següents, els quals defineixen clarament el
que és una agressió sexual i una violació, i que no donen peu a cap
reinterpretació doncs són molt explícits. Un abús sexual si implica violència
i/o intimidació és agressió sexual (art 178) i quan hi hagi penetració
(vaginal, anal o bucal) serà violació (art 179), i en aquest cas les penes
seran de dotze a quinze anys perquè s’ha comès en grup (dues persones o
més, en aquest cas, cinc). Cal assegurar que cap més jutge pugui allunyar
les sentències del que diu la llei. La llei és clara i menystenir-la és
desatendre de nou a les víctimes, que se sentiran més insegures i
desprotegides per una llei que existeix però no s’aplica.
No obstant això, el Pacte d’Estat contra la violència de gènere signat l’estiu
de 2017, ja insta al govern a plantejar una sèrie de reformes del Codi Penal
per a revisar els delictes sexuals. En aquest sentit i gràcies a la mobilització
que ha generat aquest cas valorem positivament la recent decisió de l’òrgan
judicial, de cara a la revisió del codi penal en aquesta matèria, de crear una
comissió paritària formada per 12 dones i 13 homes com a vocals
permanents. D’aquesta manera es podrà començar la revisió del codi penal
amb una representació equilibrada entre homes i dones. En aquest pacte
els partits es comprometen a aplicar el «Conveni d’Istanbul», text
internacional subscrit per l’Estat Espanyol i considerat el marc jurídic més
complert per combatre la violència contra les dones i les nenes. Aquest
conveni obliga als països firmants a considerar com a violació la penetració
no consentida, hi hagi o no violència física. Per tant, caldria legislar perquè
els casos en què no hi ha violència física però sí una situació de superioritat
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sobre la víctima que anul·la el seu consentiment puguin castigar-se com a
agressió sexual i no com un abús.
Hem assistit a un procés en el qual des de diferents àmbits judicials i
mediàtics s'ha arribat a culpabilitzar a la dona agredida, en la qual fins i tot
s'ha presentat com una prova admissible la “vida normal” de la víctima
després de l'agressió.
Però també hem assistit a una mobilització sense precedents de sororitat i
suport col·lectiu del feminisme denunciant aquesta sentència i visibilitzant
l’ordre patriarcal que persisteix en els diferents àmbits de la societat.
Perquè volem unes relacions sexuals lliures, respectuoses i desitjades.
Per tot això, els grups municipals del PSC, ERC, PDeCAT, la regidora no
adscrita, ICV-EUiA, SAeC i MES proposen que el Ple de l’Ajuntament adopti
els següents
ACORDS:
1. Mostrar el rebuig frontal davant la sentència dictada per l'Audiència
Provincial de Navarra mitjançant la qual qualifica una clara violació
múltiple i agressió perpetrada per la Manada com un cas d'abús sexual i
furt lleu.
2. Instar el Congrés dels Diputats i Diputades i al Senat a la modificació del
Codi Penal per tal que s’apliqui el Conveni d’Istanbul i que tota
penetració no consentida sigui considerada violació.
3. Donar suport a les mobilitzacions que es duguin a terme en el municipi
en relació a aquest lamentable cas.
4. Manifestar el suport de l’Ajuntament a les dones que són víctimes
d’agressions sexuals.
5. Condemnar la manera que molts mitjans i/o espais de comunicació han
difós i difonen les dades de les víctimes que han sofert aquests tipus
d’agressions.
6. Manifestar el compromís de l’Ajuntament a mantenir i reforçar les
accions i serveis que ja s’estan portant a terme quant a sensibilització
sobre les violències sexuals, detecció, atenció i acompanyament en la
recuperació de les víctimes.
7. Presentar en els propers mesos el protocol de prevenció de les
agressions sexuals en espais públics i festius de Sant Adrià de Besòs,
que s’està elaborant amb la participació de les associacions de dones del
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municipi, i el suport de la Diputació de Barcelona, i assumir de manera
transversal la implementació d’aquest protocol, amb la dedicació que es
requereixi per part dels diferents departaments municipals.
8. Promoure la prevenció de les agressions sexuals i l’educació sexual a
tota la ciutadania i de manera especial educar els joves perquè no
agredeixin, entenguin i respectin els límits i aprenguin a mantenir
relacions plaents i consentides.
9. Fer arribar aquesta moció a l'Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri
de Justícia i al Consell General del Poder Judicial.
10. Comunicar aquest acord al Consell Municipal de les Dones, a les
associacions feministes de la ciutat, als diferents grups polítics, al
Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes."
A les 19.32 entra Xavier Soley (PDeCAT).
Aquesta moció es votarà per punts.
Defensa la moció dues representants del Consell de les Dones i diuen:
La sentència del dia 26 d’abril sobre la violació grupal durant les festes de
San Fermín del 2016, ha significat un punt d'inflexió en el sentir social, que
ha expressat massivament la seva la indignació, ràbia i rebuig social. Milers
de persones encapçalades pel moviment feminista, han alçat la veu contra
la responsabilitat dels agressors en els fets, la de la societat que banalitza i
legitima les violències, la de l'Estat que no mostra suficient voluntat política
ni esforç pressupostari i la del sistema judicial en l’abordatge de les
violències envers les dones.
La sentència de la Manada és representativa d'un sistema de justícia
patriarcal que degut a la manca de perspectiva de gènere ha negat
l'existència d'intimidació i ha condemnat per abús enlloc de per agressió,
amb les conseqüències que se’n deriven tant per la víctima com a nivell de
penal. El missatge que transmet la sentència a la societat és de que si
aquella situació no és una agressió, molt poques ho seran considerades.
Recentment s'hauria divulgat que una incidència tècnica en el sistema
informàtic del Tribunal hauria permès que es filtressin les dades de la jove,
incomplint el seu deure de protecció de la seva intimitat i seguretat.
Esperem que els anunciats recursos tant de la Fiscalia com de l'acusació
particular permeti que instàncies superiors revoquin la sentència en el sentit
d'apreciar que hi va haver intimidació i que per tant es tractava d'una
agressió enlloc d'un abús, criteri que han recolzat abundants veus expertes
del món jurídic.
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La sentència de La Manada marca un precedent d’impunitat als homes per
violar. L’imaginari popular ha expressat ben clar que cal canviar aquesta
sentència. La Fiscalia de Navarra en el recurs, presentat al Tribunal Suprem,
precisen que fan el recurs per “infracció de la llei” . La Fiscalia manté que la
“consideració inicial dels fets són constitutius de un delicte d’agressió sexual
(violació) i no només d’abús sexual”. Aquest cas paradigmàtic des del 2016
ha donat lloc a grans mobilitzacions en solidaritat amb la jove i per
denunciar que les violències sexuals formen part de les violències
masclistes i són presents en la nostra quotidianitat. El “NO és NO” ha deixat
pas al “Només Sí és Sí” o “CAL un SÍ” i ha generat la creació per part de
col·lectius feministes de protocols de resposta en cas d'agressió en festes i
barris per assolir unes “festes lliures de violències masclistes”. A la ciutat de
St. Adrià hem donat suport a aquesta iniciativa, i estem treballant un
protocol propi per als esdeveniments festius que treballarà la sensibilització,
la formació i buscarà la complicitat del gremi del lleure nocturn.
El Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i lluita contra la violència
envers les dones i la violència domèstica (Conveni d’Istanbul, 2011) que
ens és d'aplicació vinculant des del 2014, en el seu article 5 esmenta la
obligació dels estats i totes les administracions que en depenen, d'adoptar
tots les mesures legislatives i d'altres tipus per actuar amb la diligència
deguda per prevenir, investigar, castigar i concedir una indemnització pels
actes de violència definits en aquell Conveni. Si l'Estat no actua en clau
proactiva i no desplega la diligència deguda per prevenir les violències
masclistes, incloses les sexuals, podria arribar a ser considerat responsable
dels actes comesos per particulars. Per la seva banda, les Nacions Unides,
en la seva Declaració sobre l’eliminació de la violència contra la dona de
1993, especifica que “una de les formes de violència física, sexual o
psicològica és aquella perpetrada o tolerada per l’Estat”. Així doncs, segons
les obligacions internacionals assumides per l'Estat espanyol, les institucions
i la judicatura en particular, tenen el deure de protegir, investigar, sancionar
i rescabalar les dones que denuncien violències masclistes, incloses les
sexuals. L'incompliment de l’obligació bàsica d'assegurar els dret de les
dones a viure sense violències és violència institucional.
Per tots aquests motius, des del Consell Municipal de les Dones, valorem
molt positivament la moció que avui es presenta en aquest ajuntament.
Andreu Marín (PP) dice que les hubiera gustado que esta moción hubiese
ido más en la linea de la declaración institucional que ha emitido el
Ayuntamiento de Barcelona que era más cauta en sus acuerdos y no
manejaba de forma tan caótica conceptos de derecho penal como hurto,
violencia, intimidación, etc.
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Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
-

Que aquesta moció ha servit per obrir un ampli debat sobre la violència
sexual, la seva incidència a la a societat i la forma d'afrontar-la, fins i tot
dins de la seva agrupació.

-

Que una de les seves preocupacions ha estat la de no centrar la moció
exclusivament en l'anàlisi de la sentència, que el debat, en termes
jurídics, és molt tècnic i requereix uns coneixements que la majoria dels
aquí presents no tenen, i el que és més important és que quan han
sol·licitat assessorament, s’han trobat que els que poden entrar a valorar
els arguments purament jurídics no es posen d'acord entre si.

-

Que aquesta sentència mostra la distància que hi ha entre la valoració
jurídica dels delictes sexuals i la percepció de la seva gravetat per part
de la societat.

-

Que aquesta discrepància els ha portat a plantejar esmenes en la línia
d'insistir en la necessitat de revisar el marc legislatiu.

-

Que el seu grup estan totalment d'acord en la importància de l'educació
dels joves per prevenir conductes de violència sexual, però que també
creuen que l'educació s'ha d'entendre en un sentit ampli, en el qual no
es descuidi la importància de l'entorn familiar i la necessitat de treballar
amb les famílies.

-

Que també creuen encertada la condemna als mitjans que han atemptat
greument contra el dret a intimitat de la víctima i que han aplicat el clixé
que una víctima hagi de comportar-se d'una determinada manera.

-

Que, davant la constatació que estan davant un problema que no és
exclusiu de la societat, que les conductes dels joves es veuen
influenciades pels productes culturals generats en diferents països i que
cal lluitar contra la violència sexual de manera global, creuen que és
imprescindible que es plantegi una harmonització europea del
tractament de la violència sexual en tots els àmbits socials.

S’aprova per punts amb el resultat següent:
Punts 1 i 2
Vots a favor: divuit (18) – PSC (5), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2), Xavier Soley (PDeCAT) (1)i Josefa López, regidora no adscrita,
(1)
Abstencions: dues (2) - PP
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Punts del 3 al 10
Unanimitat.
5. Moció D’ICV-EUiA, PSC, SAeC, MES i la regidora no adscrita de
condemna als atacs militars d’Israel a la Franja de Gaza
"Atès que la Marxa del Retorn reclama a l’Estat d’Israel i a la comunitat
internacional el dret a retornar a la seva terra als 8 milions de refugiats
palestins que es troben distribuïts entre la Franja de Gaza, Cisjordània,
Jerusalem Est, Jordània, Síria i Líban.
Atès que des de l’inici de la Marxa, més de 20.000 persones s’han
manifestat de forma pacífica per reclamar el dret al retorn establert per la
resolució 194 de l’Assemblea General de les Nacions Unides.
Atès que l’Estat d’Israel ha respost a les manifestacions pacífiques amb l´ús
de la força armada i indiscriminada contra la població civil. L’exèrcit d’Israel
ha desplegat franctiradors d’elit al llarg de la frontera assassinant fins al
moment més de 30 persones i ferint-ne prop de 1.500 durant les
mobilitzacions. Si la repressió armada contra la població civil mobilitzada
per part de l’exèrcit israelià continua, el nombre de morts i ferits pot ser el
més alt des de la guerra de 2014.
Atès que diverses organitzacions internacionals de defensa dels drets
humans han condemnat els fets. També el Consell de Seguretat de l’ONU ha
condemnat la violència i ha fet una crida a Israel a limitar l’ús de les armes
en la seva resposta a la mobilització. Així mateix, el secretari general de
l’ONU, António Guterres, ha demanat una investigació independent sobre
els morts a la Franja. La resposta de l’Estat d’Israel ha estat justificar l’ús
de les armes com a proporcionada i adequada, i s’ha negat a posar en
marxa cap comissió d’investigació.
Atès que el 15 de maig d’enguany va fer setanta anys de la Nakba (la
catàstrofe), l’expulsió del voltant de 800.000 persones palestines de les
seves terres i la destrucció de centenars de pobles impedint des d’aleshores
el seu retorn.
Atès que les polítiques de neteja ètnica han continuat amb l’expulsió i
confiscació de terres a milers de palestins al llarg d’aquests setanta anys.
En els darrers mesos l’administració nord-americana ha retirat bona part
dels fons a l’organització de les Nacions Unides per als refugiats palestins
(UNRWA) posant en risc l’assistència humanitària a 5,8 milions de refugiats.
L’Agència ha estat un instrument clau en dotar d’assistència bàsica,
desenvolupament i protecció dels drets humans els refugiats de Palestina al
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llarg de gairebé setanta anys, la fi dels seus principals programes pot posar
en risc la supervivència de milions de persones i l’estabilitat política,
econòmica i social de la regió.
Atès que l’any 2017 es van complir 50 anys de l’ocupació israeliana de Gaza
i Cisjordània. Israel ha fet cas omís a la resolució 242 del Consell de
Seguretat que va demanar la fi d’aquesta ocupació i ha incomplert les seves
obligacions i responsabilitats jurídiques derivades del Quart Conveni de
Ginebra relatiu a la protecció de persones civils en temps de guerra, així
com les que es deriven d’altres tractats previstos en el marc del dret
internacional consuetudinari com el Pacte pels Drets Civils i Polítics i el Pacte
pels Drets Econòmics Socials i Culturals.
Atès que la construcció d’assentaments i del Mur en els territoris ocupats
per part d’Israel i el bloqueig imposat sobre Gaza han estat declarats
contraris al Dret Internacional dels Drets Humans en diferents ocasions per
part de les Nacions Unides, així com per part de les institucions de la Unió
Europea i la Cort Internacional de Justícia. Les reiterades advertències de la
comunitat internacional no han trobat resposta per part de l’Estat d’Israel
que no ha fet més que intensificar la construcció d’assentaments dins de
territoris palestins, intensificant el creixement de les colònies i
assentaments, així com aprovant una nova llei de regularització que
legalitza l’expropiació de terres privades palestines que ha estat
rotundament condemnada per la Unió Europea. Un informe de la Comissió
Econòmica i Social per a l’Àsia Occidental (CESPAO) de les Nacions Unides
ha acusat a Israel de crim d’apartheid a partir de l’avaluació de les
pràctiques del règim israelià contra la Convenció Internacional de 1973
sobre la Repressió i el Càstig del Crim d’Apartheid i altres lleis fonamentals
dels drets humans equiparades a altres crims contra la humanitat.
Per tot això, els grups municipals d’ICV-EUIA, PSC, SAeC, MES i Josefa
López (regidora no adscrita) proposen que el Ple de l’Ajuntament adopti els
següents
ACORDS:
1. Refermar la defensa dels drets humans i de la legalitat internacional com
a principis rectors d’un model de relacions internacionals que es basi en
la dignitat de la persona i fomenti la justícia global.
2. Condemnar l’ús indiscriminat i injustificat de les armes per part de
l’exèrcit israelià contra persones que es manifestaven pacíficament
davant l’ambaixada americana a Jerusalem pels seus drets, entre els
quals es troben periodistes i menors d’edat.
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3. Condemnar l’ocupació israeliana i les polítiques de colonització dels
territoris palestins i l’espoli, l’explotació, la destrucció i l’esgotament de
les riqueses i recursos naturals palestins.
4. Establir, a través del Consell de Solidaritat i Cooperació i la regidoria de
Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, un
conveni de col·laboració amb la UNRWA per contribuir a l’ajuda, al
desenvolupament i a la protecció dels drets humans als refugiats
palestins, així com incloure la zona del mediterrani i l’Orient Mitjà als
àmbits de priorització de la cooperació al desenvolupament de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
5. Sol·licitar als organismes internacionals la implementació d’un
embargament militar a Israel fins que no apliqui les resolucions de
Nacions Unides que l’insten a respectar els drets humans de la població
palestina, aixecar el bloqueig a la franja de Gaza i a garantir el retorn
dels milions de persones refugiades.
6. Exigir al Govern de l’Estat espanyol, a la Unió Europea i al Consell de
Seguretat de les Nacions Unides el desenvolupament de mesures de
sancions contra l’Estat d’Israel per evitar la complicitat amb l’ocupació i
fer complir el Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret
Internacional Humanitari.
7. Instar el Govern de l’Estat espanyol que aturi el comerç d’armes amb
l’Estat d’Israel.
8. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a manifestar el rebuig a
la guerra i l’ocupació israelià en territori palestí i rebutjar els atacs contra
els manifestants davant l’ambaixada d’EUA a Jerusalem.
9. Fer arribar aquest acord al Consell de Solidaritat i Cooperació de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, al president del Parlament de
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats i del Senat, i als presidents de l’Associació
Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya."
Aquesta moció es votarà per punts.
A les 19.34 una persona del públic interromp el Ple i l’alcalde li diu que no
pot parlar. Tenen un intercanvi de paraules que dura fins a les 19.44 h.
En aquest moment, l’alcalde que suspèn el Ple durant 5 minuts i diu que si
hi ha més interrupcions faran la sessió a porta tancada.
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A les 19.50 es reprèn el Ple i l’alcalde diu que un cop acabi la sessió aquesta
persona del públic que vol parlar podrà exposar totes les seves queixes.
Defensa la moció Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) i manifesta:
-

Que aquesta moció fa referència als fets ocorreguts el 14 de maig, un
atac de l’exèrcit israelià contra una manifestació a la Franja de Gaza en
protesta per l’obertura de l’ambaixada d’EUA a Jerusalem.

-

Que aquest any farà 70 anys de la creació de l’Estat d’Israel i que va ser
el detonant de la situació actual i la força d’un estat israelià fortament
armat amb un exèrcit tecnològicament molt potent i amb molta força
davant d’una població que tira pedres i, fins i tot, a vegades còctels
Molotov per defensar els drets històrics dels palestins.

-

Que els acords busquen refermar la defensa dels drets humans i la
legalitat internacional, ja que l’Estat d’Israel incompleix reiteradament
les resolucions de la ONU, la qual va aprovar l’enviament d’una missió
internacional per a la investigació dels fets, de la setantena de morts en
aquells dies, que fins i to, han vist com Israel cridava l’ambaixador
espanyol a Tel-Aviv que va votar a favor d’aquesta investigació i això els
dona una pista de com és aquest estat que ataca aquells que es posen a
favor de resolucions a favor dels palestins.

Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que no veu clar aquest conveni de col·laboració i que ell proposaria fer
una moció d’aquest punt i veure en quins termes s’ha de conveniar amb
aquesta entitat.

-

Que tampoc creu en boicots i embargaments de productes que puguin
venir de l’Estat d’Israel, ni tampoc en sancions, que l’únic que s’hauria
de fer és instar al Govern espanyol que aturi el comerç d’armes amb tots
els països que estan en conflicte, no només Israel.

Jesús A. García (PP) lee un artículo del World Street Jorunal, que da otra
visión de la situación que:
"Sami Abu Zuhri es el portavoz del grupo extremista Hamás, una
organización terrorista islamista internacionalmente reconocida como
terrorista y financiada por Irán. Hamás controla Gaza y ha asesinado a
innumerables civiles israelíes inocentes ,estadounidenses, brasileños,
kenianos, británicos, franceses y chinos. Como Jefe Oficial de Inteligencia,
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desde 2012 hasta 2014, de la División de las FDI que está situada al lado de
Gaza, llegué a conocer a Abu Zuhri y a los portavoces de Hamás desde
lejos. Su modus operandi es simple: la mentira. Estas mentiras sostienen el
objetivo declarado de Hamás: la deslegitimación y destrucción de Israel.
Durante semanas, los medios internacionales informaron sobre la violencia
en la frontera entre Gaza e Israel. Hamás continuó mintiendole al mundo,
por lo que sus pocos comentarios verdaderos son muy reveladores. Los
portavoces de Hamás se apresuraron a lamentar la muerte de civiles
inocentes a la prensa. Pero el líder principal de Hamás, Salah Bardawil, dijo
en una entrevista con la estación de televisión Alaqsa de Hamás el 16 de
mayo: "En la última ronda de enfrentamientos, de 62 mártires, 50 de ellos
eran pertenecientes a Hamás. "Hamás confirmó explícitamente que el 80%
de los muertos en sus violentos disturbios del martes eran terroristas
conocidos y no civiles inocentes. La Yihad Islámica palestina reclamó que
varios de los asesinados eran suyos. El 13 de mayo, Mahmoud Al-Zahhar,
cofundador de Hamás, dijo en una entrevista con Al Jazeera, "cuando
hablamos de 'resistencia pacífica', estamos engañando al público". Sólo se
le puede creer a Hamás cuando admiten sus mentiras.
Los portavoces de Hamás orquestaron una operación de propaganda
terrorista muy bien financiada. Detrás de su teatro organizado había un
plan que amenazaba a la frontera y a los civiles de Israel. Hamás otorgó
transporte gratuito desde la Franja de Gaza a la frontera con Israel a
ciudadanos inocentes, incluyendo mujeres y niños. Hamás los contrató
como extras, pagando $14 por persona o $100 por familia por asistir y $500
si lograban lesionarse. Hamás obligó a todos sus comandantes y operativos
a ir a la frontera vestidos de ciudadanos, cada uno de ellos se desempeñaba
como director de un área, como si fuera el encargado de dirigir su propia
etapa de la operación.
La audiencia fue la prensa internacional. Hamás le dió a cualquier persona
que tenga una cámara acceso de primera fila al espectáculo y Wi-Fi gratis.
Las Fuerzas de Defensa de Israel tenían información precisa de que los
violentos disturbios estaban enmascarando un plan de infiltración masiva en
Israel para llevar a cabo una masacre contra civiles israelíes. Hamás le dió a
esta operación un nombre engañoso. La llamaron una "protesta pacífica" y
el mundo simplemente lo creyó. No fueron noticias falsas, fue simplemente
falso.
La idea de que se trataba de una protesta pacífica es una farsa porque las
condiciones básicas necesarias para una protesta en cualquier democracia
como Estados Unidos o Israel no existen en Gaza. Bajo el control de Hamás
no existe la libertad de expresión como tampoco la libertad de reunión. No
hay libertad de religión y no hay libertad de prensa. No puede haber una
protesta pacífica en Gaza, sólo reuniones organizadas, sancionadas y
financiadas por Hamás.
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En varios de los ataques en la frontera durante estas úlimas semanas,
Hamás utilizó ametralladoras, cócteles molotov, artefactos explosivos
improvisados aerotransportados y granadas Cientos de habitantes de Gaza
intentaron hacer estallar o derribar la valla entre Gaza e Israel, con la
intención de infiltrarse en nuestro territorio soberano y llegar a israelíes
inocentes que viven a pocos minutos de la frontera. El 6 de abril, el mismo
líder de Hamás, Yahya Sinwar, declaró: "Bajaremos la frontera [con Israel] y
arrancaremos sus corazones de sus cuerpos". En Facebook, Hamás publicó
mapas para sus operativos que muestran las rutas más rápidas desde la
frontera con Israel a hogares civiles, escuelas y guarderías cerca de la
frontera. ¿Eso no parece violencia?
Enfrentándose al desafío planteado por los terroristas cobardes que se
disfrazan entre los civiles, los soldados de las FDI actuaron con gran coraje
y moderación, siguiendo estrictas reglas de enfrentamiento para garantizar
la mínima pérdida de vidas y daños a los ciudadanos, mientras aún
protegían la frontera. Como parte de la operación de propaganda de Hamás,
cientos de habitantes de Gaza resultaron heridos esta semana y varias
docenas murieron, la mayoría de los cuales eran sus propios operativos.
Nada de esta violencia tenía que ocurrir, pero fue la violencia que Hamás
instigó y orquestó para que los titulares y las imágenes fueran las mentiras
que los voceros de Hamás habían planeado.
Hamás puede mentir- al mundo, a los palestinos y a sus propios
comandantes y operativos- pero me enorgullece que las FDI nunca mienten
o usen a sus propios civiles o soldados como peones. Algunos de los
mejores amigos de Israel podrían haber preferido que nos hubiéramos visto
mejor en los medios la semana pasada, pero entre la vanidad y la verdad,
las FDI siempre elegirán la verdad. Es esta moralidad la que sostiene a las
FDI. Puede que los soldados profesionales en uniforme de las FDI no sean
tan fotogénicos en comparación a los terroristas disfrazados de civiles, pero
somos honestos respecto a lo que somos y decimos. Como Portavoz de las
FDI, si no puedo encontrar fuentes y citar el material, no permitiré que se
publique. No revelaré ninguna declaración si hay dudas sobre algún hecho.
Algunos en los medios ayudaron a Hamás al elegir publicar sus mentiras en
lugar de los hechos. Hamás logró una cobertura mediática negativa sobre
Israel después de su primer disturbio violento el 30 de marzo, el primer día
de esta operación de propaganda. Hamas podría haber reclamado una
victoria propagandística, detenido la violencia y evitado muchas muertes.
Pero para Hamás, una mentira es más importante que una vida.
Si para ganar la guerra de propaganda internacional necesito mentir como
Hamás, entonces prefiero decir la verdad y perder. Las FDI ganarán donde
importa, protegiendo a nuestros civiles contra el terror. Los soldados de las
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FDI ganaron esta semana al mantener a las familias israelíes cerca de la
frontera con Gaza a salvo y al impedir que Hamás cumpla sus objetivos.
Y más allá que la mentira, la verdadera diferencia entre el Sr. Sami Abu
Zuhri y yo es que él se va a dormir todas las noches y desea la destrucción
de mi país y la muerte de mis hijos, mientras que yo me voy a dormir por la
noche y deseo una vida mejor tanto para mis hijos como para los suyos. Y
esa es la verdad."
Antoni Vélez (ERC) diu que entenen que el boicot i l’embargament es
refereix a les armes.
Isabel Marcuello (MES) diu que la moció fa referència als atacs d’Israel a la
Franja de Gaza, però que el seu grup també vol condemnar tots els atacs
militars, com per exemple els d’EUA a Síria, que la vulneració dels drets
humans és massa sovint, que són atacs contra la població civil i que cal
aturar-los.
Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
-

Que C’s se suma al consens europeu, que creuen que la via multilateral,
coordinada en fòrums internacionals de Nacions Unides, és la millor
manera d’aconseguir una solució duradora que permeti a israelians i
palestins conviure en pau.

-

Que creuen que és l’única solució que pot aconseguir evitar la violència i
garantir la convivència lliure i pacífica entre israelians i palestins amb ple
respecte dels drets de tots.

-

Que, encara que estan d’acord amb els dos primers punts, creuen que
els restants introdueixen punts de vista interessats i opinables sobre una
realitat tremendament complexa, en què es mostra sistemàticament a
Israel com un estat agressor, sense tenir en compte les especials
circumstàncies de la seva existència i les amenaces a les quals està
sotmès.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) respon:
-

Que l’embargament es refereix a l’armament.

-

Que les resolucions de l’ONU condemnant els atacs israelians, la
construcció del mur o l’aïllament de les famílies es fan sobre el Govern
d’Israel, no sobre Hamàs, que qui mata en manifestacions pacífiques és
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l’exèrcit israelià, no Hamàs, que qui construeix un mur és Israel, no
Hamàs, etc.
-

Que no els interessa massa què diu el PP, perquè van ser els populars
que els van portar a una guerra a l’Irak, on es va fabricar una gran
mentida dient que hi havia armes de destrucció massiva, que Blair i EUA
ho van reconèixer i, en canvi, Aznar no ho ha fet mai.

Se sotmet a votació, per punts, amb el resultat següent:
Punt 1
Per unanimitat.
Punt 2
Vots a favor: divuit (18) – PSC (5), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2), PDeCAT (1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: dos (2) – PP
Punts 3, 8 i 9
Vots a favor: quinze (15) – PSC (5), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2), PDeCAT(1) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: tres (3) – C’s
Vots en contra: dos (2) – PP
Punts 4, 5, 6 i 7
Vots a favor: catorze (14) – PSC (5), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: quatre (4) – C’s (3) i PDeCAT (1)
Vots en contra: dos (2) – PP
6. Moció d’ERC i PSC per a la creació d’un pla local de residu zero
d’acord amb l’Estratègia Catalana Residu Zero
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A Catalunya, a les darreres dècades, els residus municipals han augmentat
en quantitat, diversitat i complexitat a causa de la cultura dels productes
d’un sol ús, als sobres d’embalatge, a la obsolescència programada i a
l’heterogeneïtat dels materials que es llencen i que fan augmentar el
nombre de residus de difícil recuperació i reutilització.
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En els darrers anys i fins ara, les polítiques públiques sobre els residus
municipals s’han centrat, a Catalunya, en l’ordenació de la seva gestió i a
potenciar la recollida selectiva i la recuperació de les principals fraccions,
però posant un excessiu èmfasi en els tractaments finalistes (abocadors i
incineradores o el pretractament de la resta).
De fet aquestes polítiques públiques susciten debats entre el veïnat que viu
alertat davant de la possibilitat fefaent de males pràctiques als centres on
es produeixen les incineracions dels residus, i en el cas concret de la ciutat
de Sant Adrià de Besòs, a l’empresa TERSA. Aquesta empresa pública,
propietat de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, ha estat recentment denunciada davant la Fiscalia per males
pràctiques certificades per auditories públiques on es manifesten
contradiccions tàcites pel que fa a les condicions de les incineracions quant
a: temperatura, quantitat de carbó actiu emprat en els filtres durant la
combustió, etc.
En aquest sentit, diversos articles mediàtics han apuntat a un excés de
contaminació pel que fa a les dioxines, amb un augment associat de la
prevalença del càncer que posa en alerta la ciutadania, cosa que també cal
concretar en un estudi de salut propi de Sant Adrià pendent de rebre.
Aquests fets demanen a crits la revisió i millora de les instal·lacions o el
replantejament sobre quin és el futur dels residus i de quina manera podem
contribuir des del consistori per evitar-ne l’augment i, en conseqüència, tots
els derivats negatius de la incineració.
Les decisions privades sobre productes i activitats no tenen prou en compte
els perjudicis que causen els residus que se’n deriven. Per tant, ens trobem
davant d’una manca d’aplicació del principi comunitari de “responsabilitat
ampliada del productor”.
La major responsabilitat en la gestió dels residus municipals recau ara en
l’administració i en els ciutadans, que són els que n’assumeixen els costos
econòmics, socials i ambientals. Els productors i distribuïdors haurien
d’assumir la seva part de responsabilitat, així com els costos dels residus
associats als seus productes, per tal d’endegar canvis en la producció,
distribució i consum que redueixin la generació de residus i la contaminació.
En el moment actual, després d’una severa crisi econòmica, la implantació
de mesures de prevenció de residus, tant a nivell públic com privat,
representa avançar cap a una major eficiència en l’ús de materials i energia
i cap a una reducció de les emissions que provoquen el canvi climàtic, i
contribueix a donar sortides a la crisi econòmica tenint en compte la
necessària sostenibilitat ambiental.
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L’Estratègia Catalana de Residu Zero implica avançar cap a la reducció i
reaprofitament progressiu dels residus com a recursos i, per això, planteja
estratègies i objectius que permetin, a nivell de país:
•
•
•

Tancar el cicle dels materials per tal que tot residu pugui ser
transformat en matèria primera, tot procurant la sostenibilitat
econòmica, social i ambiental.
Aconseguir que l’any 2020 el residu per persona sigui inferior a 1 Kg/
habitant/dia.
Invertir la situació actual de manera que al 2020 com a mínim el 70%
dels residus generats siguin recuperats i, com a màxim, el 30% dels
residus siguin destinats a tractament finalista.

Això es pot aconseguir a través d’un canvi normatiu i d’estratègies:
•

•
•

Redissenyant els productes, a través de l’ecodisseny, per tal que al
final de la seva vida útil no produeixin residus o que aquests siguin
reutilitzables, reparables, reciclables, compostables o fàcilment
assimilats pel medi, tot evitant que siguin destinats a l’abocament o a
la incineració.
Tenint en compte la generació de residus en l’avaluació de productes i
processos per tal de considerar la seva viabilitat en termes
econòmics, ambientals i socials.
Evitant la producció i la comercialització de productes per als quals no
hi hagi cap tecnologia sostenible que els pugui integrar o transformar
en un nou producte.

Per tots aquests motius, els grups municipals d’Esquerra Republicana i PSC
proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS:
1. Crear un Pla Local per al Residu Zero d’acord amb la Estratègia Catalana
Residu Zero.
2. Aprovar l’adhesió a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana Residu
Zero.
3. Comprometre’s a desenvolupar accions informatives i de difusió dins del
municipi que conscienciïn la ciutadania sobre la necessitat de reduir i
reaprofitar els productes abans de generar residus i, per tant, del seu
abocament o incineració.
4. Promoure i participar de l’Estratègia Catalana Residu Zero, tot
involucrant-hi TERSA, tenint en compte la seva responsabilitat en la
gestió dels residus urbans.
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5. Demanar suport a la Comissió Residu Zero del departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat per a la confecció, aplicació i avaluació del
Pla Local.
6. Notificar aquests acords a la Comissió Residu Zero, a l’Agència de
Residus de Catalunya, a TERSA i la plataforma AireNet."
Defensa la moció Rubèn Arenas (ERC) i manifesta:
-

Que calen polítiques públiques per lluitar contra la contaminació.

-

Que aquestes polítiques públiques susciten debats entre el veïnat que
viu alertat davant la possibilitat fefaent de males pràctiques de TERSA,
que és una empresa pública de l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB, i que
ha estat denunciada davant la Fiscalia per males praxis certificades per
auditories públiques, on es manifesten contradiccions pel que fa a les
condicions de les incineracions, temperatura, qualitat del carbó actiu,
etc.

-

Que diversos articles mediàtics han apuntat a un excés de contaminació
pel que fa a les dioxines i la prevalença del càncer i que ha posat en
alerta a la ciutadania, i que cal concretat amb un estudi de salut que
encara estan esperant.

-

Que aquest Pla local ha d’ajudar a educar i conscienciar perquè si hi ha
menys residus hi haurà menys incineració i per tant menys
contaminació.

Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que creu que en la part expositiva s’hi ha introduït TERSA amb calçador.

-

Que diu la moció que hi ha hagut males pràctiques certificades per
auditories públiques, però que la principal auditoria pública que fa la
Generalitat, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental, a
través de les aleatòries inspeccions que fa a TERSA, no s’ha certificat
aquesta mala praxi fins ara.

-

Que la denúncia que s’ha presentat a Fiscalia diu que TERSA és la
causant de la pol·lució del municipi, però que hi hauria d’haver estudis
que ho certifiquessin i no s’han fet.

Isabel Marcuello (MES) manifesta:
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Que és una moció ambiciosa, però que creu que s’hauria pogut tenir en
compte el tema del crematori que serà un element de contaminació
ambiental afegit, si és que s’arriba a posar en marxa.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) manifesta:
-

Que hi ha una llei catalana que fa referència als residus, quins
equipaments s’han de dotar per al control i eliminació de residus, i que
també recull els envasos que són residus que costa d’eliminar.

-

Que aquesta llei permetia el reciclatge o el retorn, però aquest no es va
aplicar i el problema es va traslladar als ajuntaments i ciutadans perquè
s’han d’encarregar de recuperar allò.

-

Que hi ha dos tipus d’eliminació de residus: l’abocador i la incineració,
després els ecoparcs, on arriben les escombraries, se separen
manualment i acaba quedant una subresta i perquè això no es produeixi
s’ha de fer un treball de conscienciar i prendre mesures per reduir els
residus.

Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
-

Que, en relació amb la defensa de la moció, se sumen a les
consideracions de Xavier Soley sobre la manca de relació entre la
presentació d'una denúncia i la prova de l'existència d'irregularitats.

-

Que estant d'acord en els principis rectors de la moció i que, a més,
creuen que per molt difícils d'aconseguir que siguin els objectius que
planteja la moció, val la pena donar-li suport en la mesura que s'alinea
amb les polítiques de minimització de residus que ells defensen.

-

Que per això els demanen que no els acusin de derrotistes per
assenyalar que, sense considerar altres problemes, només amb les
resistències socials (la força del costum) i industrials (el temps necessari
per a introduir nous dissenys en el mercat) els terminis que plantegen
són absolutament il·lusoris, i que d'això podrà donar fe qualsevol que
hagi viscut una iniciativa "papers zero".

-

Que també creuen que el concepte "residu zero", igual que en la
iniciativa "papers zero" és un error, ja que entenen que després de tants
anys de parlar de minimització de residus potser aquest concepte els
sàpiga a poc i vulguin anar més enllà però que no s'han de plantejar
objectius impossibles.
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-

Que aquesta política és doblement perversa: d'una banda provoca que
els que són conscients de la seva impossibilitat no es prenguin
seriosament les iniciatives plantejades i, de l'altra, fa que els que es
deixen enlluernar pels conceptes i el nom de les coses, acabin frustrats
davant els escassos avanços de les seves iniciatives enfront de l'ambició
dels seus objectius, per tant, creuen que l'humil concepte de
minimització de residus és important i ha de seguir vigent: els marca
una direcció a seguir, un camí en el qual cada pas constitueix un triomf
en si mateix.

-

Que tampoc podem oblidar que una part dels residus són inherents a
una vida cada vegada més urbana, a un canvi en les prioritats socials pel
que fa a la gestió del temps i a requisits d'ordre sanitari.

-

Que només cal passejar per qualsevol hipermercat per constatar que els
menjars preparats, amb la proliferació d'envasos individuals que
comporten, cada vegada ocupen més espai en els lineals, símptoma
inequívoc de la seva cada vegada més gran acceptació.

-

Que una iniciativa de "residu zero" no pot quedar emmarcada només en
campanyes de conscienciació i iniciatives legislatives, si és una proposta
seriosa d'informar dels profunds canvis que requereix la societat i la
forma d'entendre el món en l'actualitat.

-

Que els sembla positiu que des de l'Ajuntament s'intenti conscienciar la
població sobre la importància de minimitzar els residus, però que no
poden oblidar que al municipi encara estan lluitant per aconseguir
conscienciar alguns veïns de la importància de dipositar els residus
domèstics en els contenidors a l'efecte, en lloc de fer-ho en els seus
voltants, a les papereres o, fins i tot, les copes dels arbres.

-

Que comparteixen la seva preocupació pel medi ambient i el sentit de la
moció, però que troben a faltar realisme, que és una cosa clau per
aconseguir que els objectius se substancien en èxits.

L’alcalde diu:
-

Que fa dos anys que Sant Adrià de Besòs està complint els límits dels
diòxids de nitrogen, per tant,no té un problema de contaminació en
aquest sentit.

-

Que sobre les indústries del litoral, l’Ajuntament va ser l’administració
que van aprovar una moció per demanar un estudi sobre el càncer i un
altre sobre les dioxines.
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Rubèn Arenas (ERC) respon:
-

Que s’haurien de llegir la denúncia que s’ha presentat a Fiscalia, que ell
no li dona cap valor de veracitat, que això ho ha de fer un jutge, però
que sí que és veritat que agafen dades d’un informe de l’Ajuntament de
Barcelona en què indiquen que fan coses mal fetes, que hi mala praxi en
alguns procediments i això és el que ha servit d’argument per presentar
aquesta denúncia, per tant, ell confia que la justícia sabrà dir si és cert o
no.

S’aprova per unanimitat.
7. Donar compte del decret de l’alcalde, de data 7 de maig de 2018,
pel qual es va disposar renovar les delegacions genèriques a Juan
Carlos Ramos Sánchez
Tot seguit, els assistents resten assabentats del decret de l’alcalde, de data
7 de maig de 2018, pel qual es va disposar renovar les delegacions
genèriques a Juan Carlos Ramos Sánchez, que diu literalment:
"Fets
1. Per resolució de 14 de desembre de 2017 es van avocar les atribucions delegades
a Juan Carlos Ramos Sánchez, tinent d'alcalde i membre de la Junta de Govern
Local d'aquest Ajuntament, amb efectes al mateix dia.
2. Ara que el regidor s’ha reincorporat és convenient renovar la delegació
anteriorment efectuada.
Fonaments jurídics
1. Atès que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en el seu article 21, el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 53, i el 37 del Reglament orgànic municipal,
determinen les atribucions d'aquesta Alcaldia, així com les que tenen el caràcter
de delegables.
2. Atès que els articles 23.4, 56 i 37.6 de les esmentades normes, respectivament,
assenyalen que es poden delegar determinades atribucions en els membres de la
Comissió de Govern o en qualsevol regidor encara que no pertanyi a aquesta.
3. Vistos els articles els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; 53 i 56 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; 43 i 44 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 37 i 38 del Reglament orgànic
municipal.
RESOLC:
1. Renovar, amb efectes a partir del dia 7 de maig de 2018, les delegacions
genèriques efectuades per resolució de 26 de juny de 2015 a Juan Carlos Ramos
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Sánchez, tinent d'alcalde i membre de la Junta de Govern Local d'aquest
Ajuntament, per tal que exerceixi com a ponent de l'Àrea de Ciutadania i Serveis a
la Persona, amb les mateixes activitats i funcions detallades en l’esmentada
resolució de 26 de juny de 2015.
2. Conformement amb la normativa vigent, publiqueu aquest decret en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, i doneu-ne
compte al Ple de l'Ajuntament."
TERRITORI
8. Dictamen relatiu a l’aprovació definitiva de l’Estudi de detall de
les parcel.les situades entre l’avinguda del Camp de la Bota, el
carrer de la Pau i el moll de la Ronda
"Fets
1. Persona promotora.
L'empresa Gelati Investments, S.L.U. és la persona jurídica promotora de
l'Estudi de detall de les parcel·les situades entre l’avinguda del Camp de la
Bota, el carrer de la Pau i el moll de la Ronda. La sol·licitud d'inici de
tramitació per iniciativa privada de planejament derivat es va presentar en
data 23 de febrer de 2018.
Les parcel·les en qüestió són, actualment, propietat de l’empresa Diagonal
BCN
Business
Center,
S.L.
(referència
cadastral
número
5453302DF3855S0001QZ) i de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
2. L’objecte.
L’objecte de l'Estudi de detall de les parcel·les situades entre l’avinguda del
Camp de la Bota, el carrer de la Pau i el moll de la Ronda és la delimitació i
ordenació de volums de la unitat de zona qualificada amb la clau 18pSA, per
la Modificació del Pla general metropolità en el sector del Front litoral i
marge dret del riu Besòs, aprovada definitivament en data 5 de desembre
de 2000 (DOGC 27.12.2000), que va ésser posteriorment modificada per la
Modificació del Pla general metropolità en el sector C4 i entorn de l’àrea del
Front litoral i marge dret del riu Besòs, aprovada definitivament en data 28
de desembre de 2004 (DOGC 08.02.2005), la qual afegia la clau 5b.
3. L’àmbit.
L’àmbit de planejament abasta els terrenys que estan situats entre
l’avinguda del Camp de la Bota, el carrer de la Pau i el moll de la Ronda.
Aquests sòls estan qualificats amb les claus 18pSA i 5b per la Modificació
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del Pla general metropolità en el sector del Front litoral i marge dret del riu
Besòs, aprovada definitivament en data 5 de desembre de 2000, que va
ésser posteriorment modificada per la Modificació del Pla general
metropolità en el sector C4 i entorn de l’àrea del Front litoral i marge dret
del riu Besòs, aprovada definitivament en data 28 de desembre de 2004, i
es corresponen amb les parcel·les R-13A, R-13B i R-13C del Projecte de
reparcel·lació de la Unitat d’Actuació Litoral a l’àmbit de la Modificació de
PGM.
La superfície de la unitat de zona és de 19.579 m2.
4. Justificació.
L'Estudi de detall de les parcel·les situades entre l’avinguda del Camp de la
Bota, el carrer de la Pau i el moll de la Ronda té per finalitat primordial
desenvolupar la unitat de zona qualificada 18pSA i 5b, d’acord amb la
Modificació del Pla general metropolità en el sector del Front litoral i marge
dret del riu Besòs i la Modificació del Pla general metropolità en el sector C4
i entorn de l’àrea del Front litoral i marge dret del riu Besòs.
Aquest desenvolupament de la unitat de zona qualificada 18pSA i 5b ha de
permetre un doble objectiu. Per una banda, dotar el Port Fòrum d’uns usos
complementaris (de caire hoteler, comercial i recreatiu) que contribueixin al
seu procés de dinamització econòmica i comercial, i, per l’altra,
implementar la part de vialitat que ha de completar la connexió de la
rambla de la Mina amb el conjunt del Port Fòrum.
5. Autoria.
El document de formulació de l’Estudi de detall ha estat redactat per Enric
Batlle i Durany i en Joan Roig i Duran, arquitectes i socis fundadors de
Batlle i Roig Arquitectura, SLP.
6. Documentació.
El document de planejament està format pels documents següents: una
memòria descriptiva i justificativa de la necessitat o conveniència de l’estudi
de detall i de l'ordenació que aquest preveu i els plànols d'informació i
d'ordenació corresponents.
7. No s'han presentat al·legacions dins del tràmit d'informació pública.
8. El Servei de Gestió del Litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya va emetre, en data 15 de març de 2016,
informe favorable sobre el Pla especial.
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No s’han rebut els informes requerits del Servei de Ports del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, del Consorci del
Besòs, de l’Agència Catalana de l’Aigua i de la Direcció General de Turisme
del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Fonaments jurídics
Procediment
1. D’acord amb la disposició transitòria onzena del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, els
estudis de detall exigits expressament pel planejament vigent en el moment
de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i també els que siguin necessaris, es
poden tramitar d'acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, fins que
el planejament no incorpori les noves determinacions sobre ordenació
volumètrica.
En aquest sentit, l'article 27.2 de la Normativa de la Modificació del Pla
general metropolità en el sector del Front litoral i marge dret del riu Besòs,
de data 5 de desembre de 2000, estableix que la unitat de zona qualificada
18pSA (zona d’ordenació volumètrica específica d’entorn del port de Sant
Adrià) es desenvoluparà mitjançant estudi de detall.
2. D'acord amb l'article 66 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, els estudis de detall s'han de tramitar d'acord amb el que
preveuen els articles 64 i 65 d'aquesta Llei, llevat del que estableix l'article
70.
3. D'acord amb l'article 64 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, la tramitació dels projectes d'urbanització, s'ha de subjectar a
les regles següents:
a) L'acord d'aprovació inicial s'ha de prendre dins els trenta dies següents a
la presentació del projecte. L'acord es lliurarà abans de deu dies comptats
des de la data de l'adopció al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al
Butlletí Oficial de la Província, si escau.
b) La informació pública és de vint dies.
c) Es pot sol·licitar facultativament l'informe previ del Servei Territorial
d'Urbanisme de la Generalitat que correspongui, el qual s'entendrà que és
emès pel transcurs del termini d'un mes comptat des de l'entrada d'un
exemplar del projecte complet al dit Servei.
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d) L'aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d'aprovació provisional,
ha d'ésser acordada per l'administració urbanística actuant que ha atorgat
l'aprovació inicial, dins els tres mesos següents a la data, de la publicació;
si, havent transcorregut aquest termini, la resolució no ha estat
comunicada, el projecte s'entendrà que és aprovat definitivament per silenci
administratiu.
e) Una vegada aprovat definitivament el projecte, l'Administració aprovant
trametrà, dins els deu dies següents, un exemplar d'aquest i una còpia de
l'expedient administratiu, ambdós complets, a la comissió d'urbanisme
competent.
Els projectes d'urbanització hauran de complir els plecs generals de
condicions tècniques aprovats amb caràcter general pel conseller de Política
Territorial i Obres Públiques i, mínimament, els criteris que aquests
continguin.
4. D'acord amb l'article 87.1 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, els plans i projectes d’iniciativa particular es tramitaran d’acord
amb el previst en aquesta Llei, amb citació personal per a la informació
pública dels propietaris dels terrenys que hi són compresos.
5. D’acord amb l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, els plans d’ordenació
urbanística municipal i els plans urbanístics derivats, simultàniament al
tràmit d’informació pública d’un pla d’ordenació urbanística municipal o d’un
pla urbanístic derivat, s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el
termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.
D’acord amb l’article 80.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i l’article 50.bis.6 de la
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, si l’informe ha de ser emès per una
Administració pública diferent de la que tramita el procediment amb vista a
expressar el punt de vista corresponent a les seves competències
respectives, i el termini transcorre sense que s’hagi emès, es poden
prosseguir les actuacions. L’informe emès fora de termini pot no ser tingut
en compte en adoptar la resolució corresponent.
En aquest cas, malgrat que no s’han rebut els informes requerits, és
procedent prosseguir les actuacions.
Competència
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6. D’acord amb l'article 78.1 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística i 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, les persones privades
podran formular plans municipals, especials i projectes d’urbanització.
7. 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
corresponen a l’ajuntament corresponent.
8. D’acord amb el que disposen els articles 21.1.j) i 22.2.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els articles
53.1.s), 52.2.c) i 114.3.k) 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 l'aprovació inicial de l’estudi de detall i li correspon al
Ple, amb majoria absoluta, l'aprovació definitiva.
9. D’acord amb l’article 50.1.d) del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, la competència per aprovar definitivament els estudis de detall
correspon a les corporacions municipals competents, informant d'ells a la
Comissió d'Urbanisme.
Contingut
10. D’acord amb l'article 26.1.3 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, els estudis de detall podran formular-se quan sigui necessari
per a completar o, si s’escau, adaptar determinacions establertes en els
plans generals per al sòl urbà i en els plans parcials. Els estudis detall
mantindran les determinacions fonamentals del pla, sense alterar
l’aprofitament que correspongui als terrenys compresos en l’estudi. En cap
cas, no podran ocasionar perjudici ni afectar les condicions de l’ordenació
dels predis que limiten.
L'article 27 de la Normativa de la Modificació del Pla general metropolità en
el sector del Front litoral i marge dret del riu Besòs, de data 5 de desembre
de 2000, regula la zona d’ordenació volumètrica específica d’entorn del port
de Sant Adrià (18pSA i 5b). El contingut de l’Estudi de detall de les
parcel·les situades entre l’avinguda del Camp de la Bota, el carrer de la Pau
i el moll de la Ronda manté les determinacions fonamentals del Pla general
metropolità, sense alterar l’aprofitament que correspon als terrenys
compresos en l’Estudi.
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L’apartat primer de l’article 27 estableix que es destina aquesta zona a la
implantació dels usos hotelers, comercial, recreatius i d’oficines,
complementaris dels que es preveuen en la regulació del sistema portuari
de Sant Adrià (1.SA).
L’apartat segon de l’article 27 estableix que la unitat de zona qualificada
18pSA respectarà les següents condicions generals:
- Tipus d’ordenació de l’edificació: volumetria específica.
- Edificabilitat màxima: 1,60 m2st/m2sòl.
- L'ocupació màxima de l'edificació serà del 65%, havent-se de destinar el
sòl restant a espai lliure públic de cessió.
- Alçada màxima d'edificació: PB + 5 PP, equivalents a 20,00 m., en relació
a la cota de referència de la plataforma on es localitza el nou passeig
marítim.
11. L'Estudi de detall de les parcel·les situades entre l’avinguda del Camp de
la Bota, el carrer de la Pau i el moll de la Ronda té per finalitat primordial
desenvolupar la unitat de zona qualificada 18pSA i 5b, d’acord amb la
Modificació del Pla general metropolità en el sector del Front litoral i marge
dret del riu Besòs i la Modificació del Pla general metropolità en el sector C4
i entorn de l’àrea del Front litoral i marge dret del riu Besòs.
Aquest desenvolupament de la unitat de zona qualificada 18pSA i 5b ha de
permetre un doble objectiu. Per una banda, dotar el Port Fòrum d’uns usos
complementaris (de caire hoteler, comercial i recreatiu) que contribueixin al
seu procés de dinamització econòmica i comercial, i, per l’altra,
implementar la part de vialitat que ha de completar la connexió de la
rambla de la Mina amb el conjunt del Port Fòrum.
12. D’acord amb l'article 26.2 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, el document de planejament que s'aprova inicialment conté la
documentació preceptiva.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els següents
ACORDS:
1. Aprovar definitivament l'Estudi de detall de les parcel·les situades entre
l’avinguda del Camp de la Bota, el carrer de la Pau i el moll de la Ronda,
elaborat per Batlle i Roig Arquitectura, SLP, promogut per l'empresa
Gelati Investments, S.L.U. i tramès pel Servei de Territori de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
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2. Trametre el document de l’Estudi de detall de les parcel·les situades
entre l’avinguda del Camp de la Bota, el carrer de la Pau i el moll de la
Ronda 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 escaients."
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
L’alcalde vol fer un aclariment sobre la polèmica en relació amb la ubicació
del parapeto. Que es van reunir amb els responsables de la Memòria
Històrica, amb la Direcció General de Relacions Institucionals on va quedar
clar on era realment el parapeto i van desfer els malentesos que hi va
haver, sobretot, dels descendents dels afusellats. Que enguany la Direcció
General de Relacions Institucionals prepararà un concurs internacional on es
respectaran els quatre espais que hi ha: el lloc on es proposa, el lloc dels
plafons entre el moll i l’aigua que és el lloc físic on se situa el parapeto i el
monument que hi ha al Fòrum.
Josefa López (regidora no adscrita) manifesta:
-

Que troba que aquest conveni s’ha fet a corre-cuita per tota la polèmica
durant les últimes setmanes per l’hotel.

-

Que no veu clara la vigència del conveni, ja que un cop construït l’hotel
el conveni s’extingeix, i per això voldria saber si es contractarà persones
del municipi, perquè d’això no hi ha res escrit i que s’hauran de refiar de
la seva paraula.

-

Que també s’hauria de deixar per escrit sobre el memoràndum del Camp
de la Bota, ja que la informació que té ella només és verbal.

-

Que veu que el projecte no està signat, per tant, no hi veu cap
compromís i que tothom sap que les paraules se les emporta el vent.

Xavier Soley (PDeCAT) diu:
-

Que és un acte estrictament urbanístic i que considera que és una gran
oportunitat de poder aixecar en aquella zona un hotel, ja que hi donarà
una empenta i que ell instaria que l’Ajuntament treballés amb el
promotor hoteler i que mitjançant un conveni d’intencions per acabar de
fer l’espai del memorial que necessiten.
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Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que que la implantació de l’hotel pot ser el començament de la
recuperació econòmica per a la ciutat, però com que en els últims anys
s’han presentant projectes d’aquesta índole que han quedat en no res.

-

Que en el conveni l’Ajuntament firma amb un promotor, però que
l’explotador hoteler serà un altre, per tant, els agradaria saber si aquest
acceptarà el conveni subscrit amb el promotor.

-

Que, sobre el Comitè de seguiment, hauria de quedar clar que un cop
finalitzades totes els accions, s’hauria de realitzar un document de
conclusions, com per exemple, per saber quants veïns han fet els cursos,
mitjana d’edat, sexe, etc.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que els hagués agradat que vingués una activitat econòmica industrial
que genera més qualitat, però que malauradament això no és així, no
vindrà cap gran empresa industrial que tingui ganes d’implantar-se a
qualsevol dels dos polígons del municipi.

-

Que a la primera reunió que van tenir sobre aquest tema tenien tres
preocupacions: la dignificació del Camp de la Bota, l’arranjament dels
voltants de l’hotel i la capacitat del promotor perquè els llocs de treballs
puguin ser de Sant Adrià de Besòs,ja que l’hotel necessitat tan mà
d’obra qualificada, com no qualificada.

Joan Belda (SAeC) manifesta:
-

Que, després de les explicacions de tècnics i entitats de memòria sobre
la situació del parapeto, així com l’oportunitat de tenir un espai de
memòria de referència nacional que faci justícia als milers de
represaliats per la dictadura franquista, els sembla una bona notícia.

-

Que volen insistir en la necessitat de cohesionar aquest futur espai de
memòria amb la resta d'espais històrics i memorialístics de la ciutat, no
només per dotar d'un sentit i donar una visió global de la història de la
ciutat, sinó per la necessitat de cohesionar els barris.

-

Que, sobre l’estudi de detall, que permet encabir un hotel en les
parcel·les esmentades, creuen que dins de les possibilitats que oferia
l'espai, hotel, oficines o comerços, l'hotel és la que ofereix un menor
valor afegit tant a nivell d'oferta laboral com de transformació de l'espai.
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-

Que el conveni no ofereix cap compromís ferm per assegurar que els
llocs de treball recaiguin en ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià de
Besòs i que no ho fa, perquè no ho pot fer. Que si bé adaptar la formació
a les ofertes de treball presents al territori és un canvi positiu, el seu
posicionament davant el turisme els fa pensar que aquest treball serà,
en la majoria dels casos, precari, temporal i amb possibilitats de ser
mecanitzat en els propers anys.

-

Que és fonamental remarcar també com la construcció d'aquest hotel,
així com d'altres que es poden produir a la ciutat (Front Litoral, altres
hotels, etc.) pot provocar la gentrificació dels espais dels volants i la
progressiva expulsió dels veïns i veïnes fora de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona. Aquestes transformacions ja s'estan iniciant, en permetre
l'arribada dels pisos turístics sense controlar cóm i on s'instal·len i en
quines condicions, ja ha provocat l'arribada de 22 pisos turístics al barri
de la Catalana. Que creuen que la moratòria d'hotels aplicada a
Barcelona i la massificació de pisos turístics al seu litoral, pot portar a un
desplegament d'aquest tipus de negoci a la ciutat. Que si bé el turisme
és un model econòmic interessant, si aquest no es regula i es prioritza
des de l'administració com a model econòmic imperant, seran les classes
més vulnerables qui en pateixin les conseqüències.

A les 20.45 hores, Gregorio Camacho (ICV-EUiA) marxa de la sala de plens.
Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
-

Que entenen que Sant Adrià no és Barcelona, entenen que si miren com
s’han desenvolupat el turisme a moltes capitals europees, l’existència de
d’allotjaments en barris perifèrics en general ha contribuït al seu
desenvolupament i si atenen a les característiques de Sant Adrià de
Besòs i tenen molta mà d’obra no qualificada que vingui a l’hotel s’ha de
considerar una bona notícia.

-

Que volen saber que efectivament s’ha previst que tota la servitud del
col·lector per assegurar-se que si alguna vegada tenen algun problema,
l’existència de l’hotel no signifiqui un problema.

Ruth Soto (PSC) respon:
-

Que el promotor s’ha compromès a fer un document d’intencions per
enjardinar i adequar la zona sota el pal publicitari.
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Que, sobre el col·lector i la servitud, tenen l’informe favorable de l’ACA,
titular del col·lecto , que quedarà totalment definit en l’estudi de detall.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dotze (12) - PSC (5), C’s (3), ICV-EUiA (1), ERC (2) i PDeCAT
(1)
Abstencions: tres (3) – MES (1) i PP (2)
Vots en contra: quatre (4) – SAeC (3) i Josefa López, regidora no adscrita,
(1)
HISENDA I RECURSOS GENERALS
9. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita contra
la morositat comercial del primer trimestre de 2018
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita
contra la morositat comercial del primer trimestre de 2018.
10. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'execució del primer trimestre de
2018 del pressupost municipal
A continuació, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució del primer trimestre de
2018 del pressupost municipal.
11. Donar compte del decret de l’alcalde, de data 27 d’abril de 2018,
pel qual es va disposar l’aprovació de la liquidació del pressupost
municipal de 2017
Tot seguit, els assistents resten assabentats del decret de l’alcalde, de data
27 d’abril de 2018, pel qual es va disposar l’aprovació de la liquidació del
pressupost municipal de 2017.
12. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de la liquidació del pressupost municipal
de 2017
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A continuació, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de la liquidació del pressupost
municipal de 2017.
13. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda
Administracions Públiques del pressupost municipal de 2018

i

Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques del pressupost municipal de 2018.
14. Dictamen relatiu a la concessió d’ICIO al CEIP Catalunya
Fets
1. En data 23 de febrer de 2018, es va presentar comunicació prèvia
d’obres, a nom del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, amb CIF S0811001G, per a l’adaptació d’accessibilitat
(Ascensor i rampa) del CEIP Catalunya (expedient d’obres 41/18), així
com la bonificació dels tributs municipals per aquesta llicència mitjançant
la declaració del Ple d’obra d’especial interès o utilitat municipal.
2. Aquestes obres promogudes per la Generalitat poden considerar-se
d’especial interès o utilitat municipal atès que incidiran directament en la
prestació del servei d’escolarització obligatòria dels nens del municipi.
Fonaments de dret
1. Atès l’art. 103.2 del Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) que diu: “Les
ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions sobre la
quota de l’impost: a) Una bonificació de fins al 95% a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històric-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal
declaració. Correspondrà l’esmentada declaració al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres (...)”.
2. Atès l’article 2n bis.4 de l’ordenança fiscal núm. 6 del municipi de Sant
Adrià de Besòs, que regula l’ICIO i que reprodueix l’anterior article del
TRLHL.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Declarar les obres de la reforma per a l’adaptació d’accessibilitat
(Ascensor i rampa) del CEIP Catalunya (expedient d’obres 41/18) d’especial
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interès o utilitat municipal i, en conseqüència, concedir una bonificació del
95% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres."
Defensa el dictamen l’alcalde.
S’aprova per unanimitat.
A les 21 hores, Xavier Soley (PDeCAT) marxa de la sala de plens.
15. Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre
diverses contractacions
Tot seguit, els assistents resten assabentats dels decrets de la regidora
delegada sobre les contractacions següents:
-

Eva Canet Muñoz, TM prospecció d’empreses
M. Pilar Vivas Consuelo, TM assessora d’empreses
Montserrat González Reina, administrativa
M. del Carmen Ruiz Salo, peó polivalent
Antonio Espinosa Reina, peó polivalent
Josefa Flores Arenas, peó polivalent
Rafael Flores Manzano, peó polivalent
Antonio Lozano Pedrosa, peó polivalent
José M. Peña Moracho, peó polivalent
Antonio Silvas Salguero, peó polivalent
Eva Canela Hernández, administrativa
Yolanda Fernández Gil, TM serveis Territorial
Rosa Mateu Armenteros, TM xarxes socials
Míriam Martínez Dueñas, TM promoció econòmica
Eric Mirabete Rodríguez, TM responsable programa
Nuria Suárez Piñol, TM serveis socials
M. del Mar Tebe Poves, TM medi ambient
Antonio Fernández Muñoz, xofer
Julio García Valderrama, peó
Yasmina Salguero Soler, integradora social
Artur Marek Gasior, oficial responsable de grup
Juan Román Fernández, oficial construcció
Rabia Naqqadi El Miloudi, peó
Francisco Segura Gómez, peó

16. Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre
diversos nomenaments interins
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A continuació, els assistents resten assabentats dels decrets de la regidora
delegada sobre els nomenaments interins següents:
-

Lidia Barquin Blanco, treballadora social
Daniel Aznar Mendoza, subaltern
Vicente Rodríguez Ramírez, subaltern
Vanesa Rolan de Pedro, educadora social
Lidia Guerrero Díaz, educadora escola bressol

PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
17. Dictamen relatiu a donar suport a les actuacions municipals que
es duguin a terme davant les ocupacions d’habitatges
"Fets
Atesa l'ocupació massiva d'habitatges, principalment al barri de la Mina, i
tenint en compte que des de l'Ajuntament hi ha un circuit establert per a
l’adjudicació d’habitatges públics per a famílies amb vulnerabilitat
habitacional, s’han establert els criteris excepcionals a tenir en compte per
regularitzar la situació, si es el cas, a les famílies ocupants, en funció de la
titularitat de l’habitatge ocupat, i són els que tot seguit hi figuren:
1. Titularitat de Gran Tenidor són els habitatges, propietat de bancs,
que no estan destinats a lloguer social.
Actuacions:
Es facilita (treball conjunt amb l’OMIC) la regularització a les famílies en
situació d’exclusió residencial i que compleixen els requisits de la llei
(article 5, punts 10 i 11 de la Llei 24/2015) i que porten mínim un any
residint en el pis (acreditació mitjançant empadronament o document de
subministres o dels veïns...)
2. Titularitat de Gran Tenidor gestionat per l’Agència de l’habitatge
de Catalunya són els habitatges propietat de bancs que han cedit a
l’AHC per que siguin posats com a lloguer social.
Actuacions:
ídem que l’anterior.
3. Titularitat pública: Ajuntament, Consorcis, AHC són habitatges
públics destinats a lloguer social.
Actuacions:
• No es regularitza la situació respecte a l’habitatge
a) Mentre estan ocupant:
• No alternativa habitacional.
• No es recull demanda d’habitatge.
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Només s’atendrà la cobertura de necessitats bàsiques.

b) Quan deixen d’ocupar l’habitatge i si tenen criteris d’exclusió
residencial i de vulnerabilitat social, les actuacions poden ser:
• Alternativa habitacional si es queden al carrer (pensió, recursos
privats, família...).
• Incloure’ls a la llista de sol-licituds d’habitatge social amb la
puntuació que els pertoqui i prèvia demanda de la família.
PROPOSTA
Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti el
següent
ACORD:
Donar suport a les actuacions municipals a seguir descrites a dalt, en relació
amb els ocupants irregulars de pisos, en funció de la seva titularitat
d’aquests.
L’alcalde diu que la PAH ha demanat intervenir, per tant, quan acabin el
debat d’aquest punt, podrà prendre la paraula.
Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
Jesús A. García (PP) dice que no les parece correcto que una cuestión de
vital importancia se le dedique solo una hoja, que creen que es insuficiente i
no les parece correcto aprobar este expediente.
Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Quan van parlar amb la regidora i volien que alguns temes quedessin
clars i així els ho va acceptar.

-

Que aquest Ajuntament ha aprovat: l’acord de Ple, de 19 de maig del
2011, que ja esmentava altres ocupacions, on es comprometien a
excloure a les promocions d’habitatges de protecció pública a totes
aquelles persones de les quals es tingui constància fefaent que hagin
ocupat il.legalment un habitatge; l’acord de ciutat, de 2013, consensuat i
treballat entre tots els grups polítics i la PAH, en referència als
desnonaments; la moció de febrer del 2015, en què s’havia de complir el
Plan de transformació de la Mina i on es parla dels reallotjaments a
veïns.
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-

Que, entremig de tot això, l’Incasol obre un període de presentació de
sol·licituds per accedir a un habitatge, on molts dels veïns i veïnes del
barri amb dret al reallotjament van veure com els seus pisos eren
sortejats i donats a altres veïns del municipi i també de fora, i es
quedaven amb els seus habitatges. Que alguns blocs queden buits a
l’espera d’atorgar nous propietaris i que també enmig, es fan ocupacions
massives, amb necessitats o no, però que són il.legals, que sobre això
passarà de puntetes perquè no vol un altre escrache.

-

Que s’adonen que han de solucionar el problema, per tant, s’ha d’aplicar
aquest protocol o una mena d’acord institucional, perquè Sant Adrià té
una llista d’espera de necessitats d’habitatge, tremenda i aquests veïns
que estan esperant pacientment el seu torn, i que no s’hi val que altres
persones, pels motius que siguin, passin per davant.

-

Que s’ha d’estudiar cas per cas, les seves necessitats, la d’aquests veïns
que han ocupat il·legalment, que han de cercar solucions sí, però que
primer s’han de resoldre els altres temes.

-

Que per donar suport a aquest acord, el seu grup vol el reallotjament
dels veïns i veïnes de la Mina; respectar la llista que té aquest
Ajuntament en necessitats de habitatge, quan hi hagi pisos buits
procedir al sorteig, per tal d’anar minimitzant la llista de demanda;
parlar amb l’Associació de Veïns del barri de la Mina, amb la Plataforma
d’Entitats i amb la resta de associacions veïnals, per explicar aquests
acords però també per escoltar la seva veu.

-

Que ells han escoltat la veu d’alguna associació de veïns la conclusió del
que diuen és: “que si la solució final es donar una puntada de peu a la
porta, per tenir un habitatge públic, si vosaltres no ho feu, ja sabem que
hem de fer nosaltres … “ i que això li sembla esgarrigós.

-

Que donen suport a aquest acord amb el compromís que aquests punts
es duguin a terme, perquè és de vital importància per la convivència de
tots els veïns i veïnes de la ciutat, perquè tothom té dret a un habitatge
digne, perquè no poden permetre accions com aquestes que s’han dut a
terme al barri de la Mina i acabin alterant la convivència veïnal i perquè
no poden permetre l’enfrontament entre veïns de la ciutat.

Maria Tello (SAeC) manifesta:
-

Que troben importants llacunes polítiques que els impedeixen donar-hi
un suport explícit malgrat ser un tema que preocupa al conjunt de la
ciutadania, ja que per a la realització del protocol el govern no els
necessita, tal com els va aclarir en comissió informativa, que el protocol
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respecte les ocupacions és una potestat derivada de les delegacions de
la regidoria, és a dir, aquest protocol o un altre es pot realitzar sense el
suport exprés del conjunt del ple.
-

Que, més enllà d'aquests aspectes tècnics, troben que el govern vol que
els grups siguin copartícips per tal de depurar les seves responsabilitats
indirectes però existents sobre les ocupacions massives produïdes al
barri de la Mina.

-

Que consideren necessària la recuperació d'aquests immobles,
especialment aquells que, com han vist les darreres setmanes, s'estan
fent servir com a plantacions

-

Que celebren també les explicacions de la regidora que els garantia, i
així va quedar per escrit, que cap persona o família, malgrat haver
ocupat un immoble públic, seria desnonada sense alternativa
habitacional, però que segueixen sense entendre la lògica de presentar
el protocol al ple, la manca d'autocrítica respecte les ocupacions, la
normalització de les màfies al barri de la Mina i, sobretot, que alguns
d'aquests edificis haguessin restat tancats durant anys en comptes de
ser aprofitats per les famílies del bloc de Venus o per d'altres amb
necessitats habitacionals.

-

Que, malgrat tot, confien que aquest cop el Congrés tiri endavant i no
torni a vetar la llei d’habitatge proposada per la PAH que PP i C's aturen
sistemàticament.

-

Que el problema no resideix en les recuperacions il·lícites dels
habitatges, sinó de la incapacitat econòmica de les persones a accedir
als habitatges, inclosos els d'VPO.

-

Que, fora d'Europa l’habitatge públic que s'oferta supera en un alt
percentatge a la que s'oferta a Espanya.

-

Que són molt importants les polítiques socials o l'ampliació del parc
públic d’habitatge sobretot en ciutats com aquesta, tot i això entenen
que les solucions les ha de donar qui realment ha provocat aquesta
situació.

Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
-

Que tenen la sensació que en la proposta no s’ha avançat el suficient en
donar el mateix tractament a l’ocupació de qualsevol immoble sigui quin
sigui el titular.
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-

Que permetre, i fins i tot, fomentar el recurs a la il.legalitat davant de
determinades situacions socials, en lloc de buscar solucions efectives és
un error, perquè, a la llarga, això només afavoreix les màfies i perjudica
als qui pretenen ajudar.

-

Que, malgrat tot, creuen que les mesures que proposen adoptar són
necessàries.

Pren la paraula un representant de la PAH i manifesta:
-

Que totes les famílies amb nens que eren a la sala de plens són ocupes i
que demanaria que no els criminalitzin, que ja els agradaria donar suport
a les actuacions municipals i que volen saber quines actuacions faran en
contra d’aquestes persones, i que no estan ocupant aquestes pisos des
de juliol, sinó uns d’un altre carrer.

-

Que en el Ple de gener ja els van dir que jugaven amb foc i quan es juga
amb foc un s’acaba cremant.

-

Que els van demanar de parlar a la Taula d’Habitatge que és una eina
que no s’utilitza bé i que permetria que la ciutadania participés.

-

Que els regidors ara votaran i els demanaran el seu suport i sí que els el
donaran, però que ells els demanaran els comptes clars.

-

Que el problema de l’habitatge és molt complex i els problemes enormes
no se solucionen amb solucions enormes, sinó amb petits avenços, amb
treballs petits, i s’han de fer amb molta participació, amb la Taula
d’Emergència.

-

Que en l’última Taula d’Emergència que es va celebrar van sol.licitar que
hi hagués un representant de les entitats bancàries i mai no n’ha vingut
cap i que ara volen que a la propera també hi assisteixi l’alcalde.

-

Que l’alcalde és el gran tenidor perquè representa l’Ajuntament, Pla de
Besòs i el Consorci del barri de la Mina, que és qui té més habitatge
social, per tant, en aquesta taula parlaran que el problema de l’habitatge
no té solució.

-

Que els desnonaments són una hemorràgia de fa una dècada, 700.000.

-

Que si no s’asseuen a la Taula, si no parlen i l’únic que fan és un
dictamen, que no és més que un posicionament polític, és un brindis al
sol, i així no resoldran res.

-

Que han d’asseure’s i parlar amb les famílies.
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-

Que les xifres que ha donat la regidora són que tenen un 35%
d’habitatge públic.

-

Que no els farà cap recordatori de tot allò que s’ha treballat aquí durant
tots aquest anys i la implicació que ha tingut la ciutadania.

-

Que no pot ser que s’obviï a la Taula d’Habitatge a les persones que des
d’un principi han estat treballant per a les famílies que estan en aquesta
vulnerabilitat.

-

Que no pot ser que se’ls demani a participar en aquesta taula i que els
demanin únicament i exclusivament que estiguin a favor d’aquest
dictamen, i que això és inviable.

-

Que, per a ells, seria grat donar suport a aquest dictamen però abans
s’ha de mirar quina és la situació que ha portat a què ara tornin a
plantejar-se que s’ha de coartar la precarietat de les famílies, perquè si
estan ocupant un habitatge és per la situació de precarietat en què es
troben, per tant, exigeixen que abans d’aprovar aquest dictamen es
plantegin fer com ha fet el representant del PP, per com està redactat
aquest dictamen, i que amb coherència es plantegin quina és la realitat
d’aquesta ciutat i que s’oblidin de donar-se aquestes situacions, com
passa amb l’hotel que es construirà i que vegin en què volen convertir la
zona de major vulnerabilitat d’habitatge té.

-

Que no sap si el volen convertir en un gueto o volen donar solució a les
famílies, que si és així la PAH hi serà, però que sinó sempre hi seran en
contra.

-

Que demanen i exigeixen a tots els representants de la ciutadania que
s’ajorni aquest acord i que no cometin l’error com al novembre de 2011 i
que donin una solució a aquestes famílies.

-

Que sempre han volgut treballar amb l’equip de govern, però que si
continuen en aquesta línia, sempre els trobaran en contra.

L’alcalde respon:
-

Que sí que ell és el gran tenidor d’habitatge i de la problemàtica social.

-

Que l’any passat Serveis Socials va atendre el 16% de la població de
Sant Adrià de Besòs.

-

Que el 4,4% del parc d’habitatge està dedicat a lloguer social i que la
majoria paguen entre 5 i 150 €.
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-

Que Pla de Besòs té un deute dels veïns de despeses de comunitat, llum,
aigua, et.c,de gairebé dos milions d’euros.

-

Que tenen 40 famílies amb risc de màxima exclusió que esperen
pacientment que els adjudiquin un pis, per tant, el missatge que han de
de donar a aquestes persones que estan realment a un pas de caure al
pou i no sortir-se’n mai més, pregunta si el mètode és l’ocupació o
s’esperen i segueixen tot el camí. Que si els pisos es comparteixen és
perquè les necessitats els ultrapassen.

-

Que han anat a moltes administracions a buscar suport i de moment no
el tenen.

-

Que la prioritat són les persones que Serveis Socials atén i que estan en
emergència social, que són 40 famílies i no els poden donar una solució
a tots de cop, ho han de fer de mica en mica.

Filomena Cañete (PSC) contesta:
-

Que agraeix la predisposició del 95% d’aquest consistori i en concret ha
estat el PP que no ha tingut cap interès a reunir-se amb ella per parlar
d’aquest tema, el qual estan treballant des de fa dos mesos i que a
Comissió Informativa ja va dir que no tenia pressa.

-

Que la responsable és ella, però que demana la coresponsabilitat de tots
a l’hora d’actuar, perquè és prou important i això ho ha remarcat moltes
vegades, que hi ha insistit molt, que no hi ha una obligatorietat de
passar-ho pel Ple, però que van considerar que tal i com estava la
situació en aquest municipi era necessari de cara a donar unes directrius
clares als professionals de Serveis Socials.

-

Que també va comentar els diferents compromisos que adquiria davant
aquest tema. I que amb el grup de MES és en qui més ha parlat,
compromís de parlar amb l’associació de veïns de la Mina i la Plataforma
perquè són els màxims afectats i fer trasllat un cop s’aprovi pel ple a les
associacions de veïns.

-

Que es va reunir amb la PAH abans que amb els grups municipals i ja va
va veure difícil poder arribar a un acord.

-

Que sempre han volgut treballar conjuntament, que hi ha casos que ha
els arriben en una situació complicada.

-

Que sempre ha preguntat perquè aquestes persones, amb situacions
complicades, no passen pels circuits establerts, a Serveis Socials on es
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poden valorar la seva vulnerabilitat social i la residencial i puguin estar
amb aquest grup de famílies abans de fer l’ocupació, i pregunta perquè
no és així.
-

Que el posicionament d’avui és per donar un missatge a la ciutadania és
a dir, no és qüestió que quan tens una necessitat no parteixes dels
mateixos criteris que la resta de gent, sinó que com ha ha tingut la
iniciativa, ocupo; no és això, sinó que es traslladar a la ciutadania que
han d’actuar de manera responsable i amb criteris.

-

Que és molt lamentable arribar a una Comissió d’Adjudicació i que les
famílies adjudicatàries no poden entrar perquè el pis està ocupat i així és
molt difícil portar una política veritable d’habitatge, i que en aquest
sentit creu que tenen una responsabilitat de com actuar, per tant, també
coresponsabilitat amb ells, amb tothom, que creu que és una qüestió
suficientment important per demanar la coresponsabilitat de totes les
parts.

-

Que també hi havia un altre compromís que va traslladar als grups
polítics que era que es convocaria la taula d’habitatge un cop s’aprovi
aquest acord, per tant, aquest compromís existeix.

-

Que la PAH diu que donin una solució a les famílies, però que tothom ha
de partir amb els mateixos criteris, i creu que és un posicionament
totalment just.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que l’acord de ciutat és va portar al ple juntament amb la PAH i que els
va venir de rebot perquè no es van entendre amb un altre grup
municipal i el van treballar conjuntament, per tant, el 2013 es va
aprovar, però que van començar a treballar-hi al 2012.

-

Que perquè les persones es reuneixin un ha de voler seure i formar part
d’allò que està establert, i si no vol és difícil, però que tot i això, tira
endavant.

-

Que la llista que es fa a la Comissió d’Habitatge fa llàstima i pena,
perquè hi ha una necessitat tremenda, i que ningú té el dret per damunt
dels altres que no estiguin dins de les regles del joc, que si aquest joc es
trenca, serà
una batalla campal, que poden entendre les seves
necessitats però han de seguir els canals oficials.

Jesús A. García (PP) diu:
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-

Que los que no tienen interés son los del equipo de gobierno, porque
durante este mandato este grupo municipal se ha ofrecido
continuamente para que pudieran sacar adelante los temas del
municipio.

-

Que han sido algunas personas del equipo de gobierno que no han
tenido ningún interés de dar ninguna posibilidad al PP porque le interesa
tener un enemigo.

-

Que él ha dejado de ir a la Comisión de Vivienda porque le afectaba la
impotencia que le generaba esa situación

-

Que está totalmente de acuerdo con la intervención de SaeC porque este
equipo de gobierno solo les proponen sus cuestiones cuando tienen
problemas graves, y les hacen participar de los problemas.

-

Que ahora tienen una gran problemática con las continuas ocupaciones y
que no saben como resolverlo y que creen que con una hoja se puede
resolver, porque todo será interpretado de muchas maneras.

L’alcalde respon:
-

Que el PP és un grup absentista, però que no són enemics.

Jesús A. García (PP) le replica que si les considera ausentistas quizás será
porque les habrá hecho sentir así, salvo en aquellas cosas que les interesa a
ellos, es decir, cuando tienen grandes problemas y entonces quieren hacer
partícipes a todos.

Maria Tello (SaEc) diu:
-

Que ocupar un habitatge sense haver anat mai a Serveis Socials això no
ho defensaria mai la PAH, que si les persones que han parlat són de la
PAHC li sembla bé i lícit que facin allò que considerin oportú.

-

Que agraeixen molt la feina feta per l’equip de govern, però que ells són
una assemblea plural i amb moltes opinions, i que el grup municipal va
intentar arribar a un consens però que no va ser possible

L’alcalde dona la paraula a la representant de la PAH i diu:
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-

Que l’haurien de tractar amb respecte perquè representa a una
associació que s’anomena PAH Sant Adrià – PAH Besòs i que aquí els
personalismes s’han de deixar de costat.

-

Que estan treballant per estar amb les famílies per donar-los suport
perquè estan en precari.

-

Que demana que tractin a aquesta associació que està legalment
constituïda com a part que és d’aquest moviment i que sol.licita estar a
la taula d’habitatge.

-

Que aquestes famílies estan ocupant habitatges que fa vuit anys que
estan desocupats.

-

Que Serveis Socials no rep a tothom, que faran un estudi i els el faran
arribar perquè vegin a quantes famílies no han donat cobertura i no els
han atès.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: tretze (13) - PSC (5), C’s (3), ICV-EUiA (1), MES (1), ERC (2) i
Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: tres (3) – SAeC
Vots en contra: dos (2) - PP
18. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
19. Precs i preguntes
Rubèn Arenas (ERC) diu:
-

Que van aprovar una moció per crear l’oficina de turisme i, aprofitant
l’avinentesa, també van aprovar l’estudi d’un pla per intentar regular els
pisos turístics, i que volen saber com està aquest tema i com evitaran la
gentrificació.

-

Que els continuen arribant queixes sobre la regulació de trànsit per les
obres del carrer Pereda.

-

Que l’alcalde com Ruth Soto s’han reunit amb les voluntàries animalistes
del gats i els van prometre trobar un espai on ubicar-los, però que
últimament han perdut l’esperança perquè la resposta ha estat negativa.
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Que com cada mes vol recordar els presos polítics Jordi Cuixart, Jordi
Sànchez, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull Carme
Forcadell, Oriol Junqueres i Joaquim Forn.

L’alcalde, sobre les voluntàries animalistes, li respon que va contestar que
no era senzill i que estaven intentant buscar una ubicació, però no els va
negar res.
Ruth Soto li contesta:
-

Que avui ha sabut que divendres van entrar instàncies d’una empresa
que ha comprat 20 pisos, i que el planejament vigent admet que es
puguin donar les llicències d’equipament turístic, que ara els tècnics
estan estudiant si és possible donar-ne a un mateix propietari i si està o
no regularitzat, que aquesta mateixa setmana en parlaran i ja els dirà
alguna cosa.

-

Que això no té res a veure amb l’Ordenança que van aprovar, la qual
regula l’incivisme o mala praxi que fins ara hi havia, que a la moció
s’agafava el compromís de demanar a alguna empresa que els ajudés a
veure com podien limitar per per barris els habitatges d’ús turístic, però
que ara mateix tenen una llista d’habitatges turístics, 37 o 38, que això
sí que està regulat, i els demana que li deixin aquesta setmana per mirar
quin tipus de llicència es pot donar a aquests habitatges en una mateixa
finca.

-

Que, sobre la regulació del trànsit, els problemes s’han produït el cap de
setmana i que van acabar ahir a la tarda, i que es va produir perquè van
tallar el carrer Balmes perquè, aprofitant les obres del carrer Pereda, van
arranjar Balmes.

Rubèn Arenas (ERC) li diu:
-

Que ja els van dir que demanaven l’estudi perquè no se’ls tirés el temps
al damunt i això és el que ha passat.

-

Que les queixes del trànsit no són d’ara sinó del mes passat.

Ruth Soto (PSC) respon:
-

Que quan es fan obres s’ha de paralitzar una mica el trànsit i s’ha
d’adequar de la millorar manera possible la mobilitat, que es va fer un
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estudi amb els tècnics i l’empresa de seguretat de l’obra on es constata
que no hi ha hagut cap problema, i que també és veritat que el carrer
Balmes té un trànsit on entren i surten els camions que han de donar la
volta pels carrers que toca, que no hi ha hagut problemes de seguretat.
Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que demana que s’estudiï, conjuntament amb al directora del Mercat
d’Abastaments, la possibilitat de fer una campanya de sensibilització
entre els paradistes del Mercat sobre la recollida de restes orgàniques, ja
que l’empresa s’ha queixat que es llencen les restes de peix i carn,
directament als contenidors, i que s’ha de tenir en compte que els qui
netegen els contenidors són persones.

Alejandro Benito (SaeC) diu:
-

Que ha entrat en vigor el Reglament de Protecció de Dades i vol saber si
l’Ajuntament hi està al corrent o si s’ha estudiat la manera d’adaptars’hi.

-

Que dijous es va fer una jornada sobre aigües freàtiques, organitzada
per EUSABSA, vol saber si han arribat a alguna conclusió o si tenen
voluntat de tirar-ho endavant.

Maria Tello (SAeC)
-

Que quan acaba el Mercat d’Encants que una gran quantitat de plàstics,
cartró i porqueria per terra i que els agradaria que es trobés alguna
solució, que ja saben que els equips de neteja han reforçat la zona, però
és il.lògic que cada vegada es vegi més brutícia i que si s’aixeca aire pot
arribar a la platja.

Filomena Cañete (PSC), sobre la protecció de dades, diu que l’Ajuntament
té un comitè, format pel cap de Serveis Generals, el de Recursos Humans,
Informàtica, Arxiu i l’Inspector de la Policial Local que quan hi ha un dubte
es troben per donar-hi resposta i si ho han de traslladar als departaments
ho fan.
Alejandro Benito (SAeC) li pregunta si les empreses municipals també ho
tenen.
Filomena Cañete (PSC) li respon que no ho sap.
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Ruth Soto (PSC) respon:
-

Que amb Urbaser han de buscar un sistema millor de recollida de
cartrons i plàstics i que van acordar que posarien més contenidors en
zones estratègiques.

-

Que pren nota sobre les queixes al Mercat d’Abastaments i que en
parlarà amb la directora per veure que hi poden fer.

Pedro Sánchez (C’s) diu:
-

Que havien parlat de dignificar la zona de la platja, posar en marxa els
quioscos de platja i reforçar la vigilància per assegurar el civisme, vol
saber com està la situació.

-

Que s’hauria d’analitzar amb el màxim rigor la normativa sobre els pisos
turístics, perquè sinó semblarà un hotel.

-

Que s’han aprovat els convenis amb els centres educatius i les beques
de continuïtat educativa i que estan d’acord tant amb els objectius com
en què l’Ajuntament destini una partida pressupostària a aconseguir-los,
però que malgrat tot, davant les advertències dels informes de
l’interventor, volen que es revisin els mecanismes utilitzats per assegurar
que es fa correctament i sense forçar els reglaments municipals.

Ruth Soto (PSC) diu que s’ha de mirar el planejament a veure com es pot
regular.
L’alcalde diu que els tècnics estan redactant els plecs.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22.14
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.

