Sant Adrià de Besòs, 24 de setembre de 2018
Essent les dinou hores, a la sala de sessions, es constitueixen, en primera
convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan Callau Bartolí, per tal de
dur a terme la sessió ordinària que correspon al dia d’avui, els membres del
Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per mi el sotasignat
secretari de la corporació, Josep Reverendo Carbonell. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

Pedro Rivero Hidalgo
Filomena Cañete Carrillo
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

Vist que assisteixen tots els 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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24/07/18. María Isabel A.L., 63 anys. Astorga
06/08/18. Mari Paz Martínez, 78 anys. Barcelona
14/08/2018. Leyre González Justo, 21 anys. Dúrcal, (Granada)
19/08/2018. A.B.V.O., 50 anys. Cabana de Bergantiños (A Coruña)
23/08/18. Estela Izaguirre, 35 anys. Barcelona
25/08/18. N.B., 37 anys. Huarte (Pamplona)
27/08/18. Nom i cognoms desconeguts, 60 anys. Orihuela (Alacant)
06/09/18. María Dolores Mínguez Herrero, 68 anys. Zaragoza
08/09/18. Eva Bou F., 35 anys. Borriol (Castelló)
10/09/18. Yésica Menéndez, 29 anys. La Caridad (El Franco, Asturias)
10/09/18. Jhoesther López, 32 anys. Villaverde (Madrid)
15/09/18. Nom i cognoms desconeguts, 71 anys. Barcelona
21/09/2018. María de los Ángeles, 40 anys. Úbeda (Jaén)

2. Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions
que van tenir lloc els dies 30 d’octubre, 22 i 27 de novembre, i 20 de
desembre i dos de 28 de desembre (una extraordinària i una
ordinària)
S’aproven, sense esmenes, els esborranys de les actes de les sessions que
van tenir lloc els dies 30 d’octubre, 22 i 27 de novembre, i 20 de desembre i
dos de 28 de desembre (una extraordinària i una ordinària).
ALCALDIA
3. Adhesió al Manifest per aturar el maltractament a les persones
grans
Les entitats sotasignades ens apleguem per manifestar el nostre absolut
rebuig al maltractament a les persones grans i volem fer pública la nostra
voluntat de treballar conjuntament per erradicar-lo mitjançant la prevenció, la
sensibilització i les accions enfront del maltractament.
L’edatisme, la discriminació per raó d’edat, és definit com un “procés de
discriminació i estereotipació d’una manera sistemàtica envers les persones
d’edat avançada pel sol fet de ser velles” (R.Butler), i és aquesta discriminació
el substrat de moltes situacions de maltractament a les persones grans.
L’OMS estima que 1 de cada 10 persones grans pateix maltractament, i
aquesta xifra està subestimada perquè tan sols es notifiquen 1 de cada 24
casos.
El silenci de les víctimes pot estar motivat per diferents causes: per
sentiments contradictoris quan el maltractament es produeix en un entorn de
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confiança, per por a represàlies, per aïllament social, per falta de
consciència, o per causa d’un deteriorament cognitiu.
Malauradament, aquests fets tenen lloc amb molta freqüència i es
presenten en diferents formes: maltractament econòmic, maltractament físic,
maltractament psicològic o emocional, maltractament sexual, negligència,
abandó i altres vulneracions de drets.
Ens comprometem a:
•
•

•
•
•
•

•

Fer accions conjuntes i coordinades per prevenir el maltractament a
les persones grans.
Difondre els recursos jurídics de prevenció com a mesura de
protecció d’aquelles persones amb capacitat de decidir (Autotutela,
Poder Preventiu, Assistent, Patrimoni protegit, etc.), així com les
mesures de protecció per aquelles persones que no poden decidir per
elles mateixes ( Incapacitació i Mesures cautelars)
Emprendre accions de sensibilització, informació i formació que
arribin a familiars, institucions, professionals, persones grans i la
resta de la societat.
Involucrar els mitjans de comunicació en el bon tracte a les persones
grans i en la divulgació del maltractament a la gent gran.
Commemorar el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el
Maltractament a les Persones Grans, el 15 de juny.
Impulsar mecanismes eficaços i coordinats per a l’assistència,
l’assessorament, la denúncia anònima i la protecció. Entre ells, la
creació d’un telèfon específic, gratuït i confidencial per a persones
grans maltractades.
Reivindicar justícia ràpida i eficaç per a les persones grans
maltractades.
ENTITATS ADHERIDES AL MANIFEST

EIMA. Associació Investigació Maltractament a les Persones Grans. Fundació PROVEA. Pro Vellesa Autònoma.
Fundació Roure. Fundació FiraGran. FATEC. Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Amics de la Gent
Gran. Fundació Pasqual Maragall. AFAB. Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Barcelona. Fundació
Privada Nostra Senyora Dels Àngels. Fundació Vella Terra. Fundació ABD. Acció Benestar i Desenvolupament .Grup
de Treball de Psicologia de l'Envelliment del COPC. Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya.
Coordinadora Nacional de Jubilats i Pensionistes de Catalunya. Coordinadora De Jubilats i Pensionistes de les
Associacions de Veïns de Barcelona. Fundació Llars Compartides. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.
Fundació Privada Avismón Catalunya. Fundació de l'Esperança. Associació Ajudam. Associació Temps. Fundación
Salud y Persona. FIBS. Fundació Família i Benestar Social. Federació de Pensionistes i Jubilats de Catalunya de
CCOO. Fundació Tutelar SANTA CLARA. Fundació Tutelar AMPARA. ICAB. Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Clínica Jurídica Dret al Dret. Universitat de Barcelona. Fundació Tutelar Ripollès. FADES. Associació Familiars de
Malalts d'Alzheimer del Ripollès. ASVOL. Associació de Gent Gran Voluntària. ACRA. Associació Catalana de
Recursos Assistencials. Fundació JAUME BATLLE BIGAS. ACA. Associació Coordinadora per a l’Ancianitat. Fundació
Alzheimer Catalunya. CONEX. Fuente de Conocimiento y Experiencia. FOCAGG -FACPE. Acció Comunitària
Protectora de l'Envelliment. SCGIG. Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia. FADESIA. CAGG. Consell Assessor
de la gent Gran de Barcelona. Càritas Diocesana de Barcelona. Fundació Aroa

HISENDA I RECURSOS GENERALS
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l'Ajuntament, exercici 2017
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General

de

"Vist el Compte General de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
corresponent a l'exercici pressupostari de 2017, el qual està integrat per:
a) el de la mateixa entitat.
b) els de les societats mercantils de capital íntegrament propietat
municipal, EUSAB, SAU i PLA DE BESÒS, SAU.
Atès que el Compte General, format per la Intervenció municipal i retut per
l'alcalde de la corporació, està degudament justificat i constata els comptes i
estats aplicables a aquesta entitat local i als que es refereix l'article 208 i
següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com les Regles 44 a 51
del títol IV, capítol II, de la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració
Local, aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, pel qual s’aprova la instrucció del
model normal de comptabilitat local.
Atès que aquest ha estat exposat al públic durant els terminis establerts
legalment, sense que s'hi hagi presentat cap reclamació, objeccions i
observació, per la qual cosa el Ple de l'Ajuntament ho pot aprovar
definitivament.
Examinat tot el que antecedeix, la Comissió Especial de Comptes proposa al
Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar el Compte general de l'entitat local de Sant Adrià de Besòs que es
presenta i que correspon a l'exercici de 2017, integrada per:
a) el de la mateixa entitat.
b) els de les societat mercantils de capital íntegrament propietat
municipal, EUSAB, SAU i PLA DE BESÒS, SAU
2. Trametre una còpia del Compte general aprovat a les entitats i organismes
que assenyala la normativa legal."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: quinze (15) – PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC
(2) i PDeCAT (1)
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Abstencions: quatre (4) – C’s (3) i Josefa López, regidora no adscrita, (1)
Vots en contra: un (1) - PP
5. Dictamen relatiu a l’aprovació definitiva de la modificació de
crèdits núm.15/2018
"Atès que l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va aprovar inicialment
mitjançant l’acord del Ple de data 23 de juliol de 2018 l’expedient de
modificació de crèdit núm. 15 del pressupost de 2018 i es va exposar al
públic per presentar al·legacions.
Atès que en el període d’exposició pública de l’acord del Ple els regidors del
grup municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs van
presentar un escrit d’al·legacions de data 14 d’agost de 2018, registre
d’entrada a l’Ajuntament del dia 16 d’agost de 2018 amb el número 9973,
document al que es fa remissió respecte al seu contingut, contra l’acord del
ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs de 23 de juliol de 2018 que
aprova inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 15 del
pressupost de 2018.
Examinades les al·legacions presentades pel grup municipal del partit
popular, així com també la necessitat de tramitar i aprovar l’expedient de
modificació de crèdits núm. 15 al vigent Pressupost de 2018 mitjançant la
concessió de suplements de crèdits finançats amb baixes per anul·lació,
segons autoritza l’article 36.1 c) del RD 500/90, de 20 d’abril, aquesta
Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament la adopció del següent:
ACORD
1. Desestimar les al·legacions presentades pels regidors del grup municipal
del Partit Popular a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en el seu
escrit, de 14 d’agost de 2018, amb registre d’entrada núm. 9973, de 16
d’agost de 2018, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besos, de 23 de juliol de 2018, en què s’aprovà inicialment l’expedient
de modificació de crèdit núm. 15 del pressupost de l’exercici 2018, per
entendre:
-

En relació a l’al·legació primera, en què s’explicita que l’expedient no
s’ajusta als procediments legals establerts i que no inclou tota la
documentació que es requereix en aquest tipus de modificació,
segons l’article 170.2.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquesta es
desestima per considerar-se que l’elaboració i aprovació d’aquesta
modificació de crèdit s’ajusta als tràmits establerts en aquesta llei,
tant pel que fa als crèdits necessaris pel compliment de les
obligacions que es preveuen atendre en la pròrroga del contracte

24.09.2018

-

-

6

actual de prestació de serveis esportius, recepció i atenció al client
del complex esportiu Marina Besòs, com per l’existència dels recursos
necessaris pel seu finançament. D’altra banda, s’ha complert el
requisit d’exposició pública de l’acord inicial d’aprovació de
l’expedient, tal com disposa l’article 169 de la norma legal abans
citada.
Pel que fa l’al·legació segona, en què es refereix al risc que suposa
aquest acord al compliment del principi d’estabilitat pressupostària,
en base al que disposa l’article 170.2.c), val a dir que el finançament
correspon a consignacions de crèdits d’altres partides que es poden
reduir sense que comportin cap pertorbació en el funcionament dels
serveis, que s’ha acreditat que el crèdit suplementat es correspon
amb les necessitats descrites en el paràgraf anterior, i que en la
modificació proposada es compleix el que disposa l’article 11.4 de la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Per últim, cal dir que la modificació del pressupost aprovada
inicialment correspon a la voluntat del govern municipal de garantir el
manteniment de la prestació dels serveis esportius de les
instal·lacions esportives del poliesportiu Marina-Besòs fins a
l’adjudicació del nou contracte de concessió que està en fase de
preparació.

2. Aprovar definitivament la proposta de modificació de crèdits núm.15 del
Pressupost de 2018, per concessió de suplements de crèdits finançats
amb baixa per anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c) del RD
500/90, de 20 d’abril, sent l’estat de modificacions el següent:
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
Partida pressupostària
104

3424

22609

Denominació
Activitats culturals i esportives

SUBTOTAL DESPESES EN MÉS

Import
222.771,00
222.771,00

ESTAT DE DESPESES
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Concepte
pressupostari

Projecte

Concepte

106

1621

22700

Neteja i agençament

106

1300

62302

2018.11 Utillatge

106

1300

62301

2018.07 Instal·lacions tècniques

Import
50.000,00
5.000,00
12.400,00
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106

1300

62302

2018.12 Utillatge

106

1532

61900

2018.16 Altres inversions reposició infraestructures i B.G.

103

2410

22699

Despeses diverses

103

2410

62500

Mobiliari

103

2410

61900

103

2310

46402

AMB, Programa CUESA

103

2315

48100

Premis i beques

103

2316

46404

Targeta Rosa

903,00

103

9200

46703

Consorci LocalRet

114,00

101 9120

2018.03 Altres inversions reposició infraestructures i B.G.

20400

Transport lloguer vehicles

TOTAL DESPESES EN MENYS

5.000,00
19.622,00
20.000,00
823,00
100.000,0
0
909,00
1.000,00

7.000,00
222.771,00

RESUM PER ARTICLES
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Article 22 ...........................
222.771,00
TOTAL DESPESES EN MÉS .................... 222.771,00
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Art. 20 .............................
7.000,00
Art. 22 .............................
70.000,00
Art. 46 .............................
1.926,00
Art. 48 .............................
1.000,00
Art. 61 .............................
119.622,00
Art. 62 .............................
23.223,00
TOTAL DESPESES EN MENYS............... 222.771,00

3. Publicar l’aprovació definitiva de la present modificació de crèdit núm. 15
del pressupost de 2018, de conformitat amb el que disposa l’article
177.2 i 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el TRLHL."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Andreu Marín (PP) manifesta:
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-

Que la alegación se basa en un informe de Intervención que dice: «Que
aquesta modificació hauria d'informar amb més detall i adjuntar la
documentació corresponent per part de les regidories i dependències
municipals, de forma que justifiquessin més detalladament l'increment
de la consignació de l'aplicació pressupostària com les disminucions a la
seva consignació. També s'hauria d'informar que la despesa que es
proposa fer mitjançant l'aprovació de la present modificació no es pot
demorar fins al proper exercici pressupostari", és a dir, falta
documentació.

-

Que, en segundo lugar, el equipo de gobierno ha dedicado infinidad
recursos municipales en el polideportivo Marina-Besòs desde setiembre
de 2017 a julio de 2018, y habrá una prórroga hasta acabar el año, se
pregunta si esas cantidades han servido para algo. Que han invertido
más de un millón de euros para lograr un número de abonados inferior a
1.000, cuando el punto de equilibrio serían 2.500 – 3.000.

-

Que el PP está interesado en que el polideportivo funcione, pero no de
esta manera, por ello han advertido desde hace muchos años a este
equipo de gobierno desde el principio de esta legislatura, que lo que
había que hacer era elaborar un pliego de condiciones, adelantarse a la
posible quiebra de la instalación con la gestión de Gimerport, pero sus
sugerencias fueron ignoradas sistemáticamente, por ello, presentaron
estas alegaciones porque creen que estas inversiones no están sirviendo
para reflotar la instalación, y que lo que hay que hacer es externalizarlo
de una vez por todas.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dotze (12) – PSC (6), ICV-EUiA (2), MES (1), ERC (2) i
PDeCAT (1)
Abstencions: set (7) – C’s (3), SAeC (3) i Josefa López, regidora no
adscrita, (1)
Vots: un (1) - PP
A les 19.21 hores, entra Jesús A. García.
6. Dictamen relatiu a l’aprovació de la modificació de crèdits núm.
21/2018
"Examinada la necessitat de tramitar expedient de modificació de crèdits al
vigent Pressupost General, mitjançant la concessió de crèdits extraordinaris
finançats amb baixa per anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c) del RD
500/90, de 20 d’abril, atès l’informe favorable de la Intervenció de Fons,
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aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament la adopció del
següent
ACORD:
1. Aprovar la modificació de crèdits núm. 21 del Pressupost de 2018, de
concessió de crèdits extraordinaris finançats amb baixa per anul·lació,
segons autoritza l’article 36.1 c) del RD 500/90, de 20 d’abril, sent
l’estat de modificacions el següent:
ESTAT DE DESPESES EN MÉS
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Aplicació pressupostària
105
105
106

1721
1721
1710

60900
62301
62301

Denominació
Altres inversions noves infraestr. i béns d’ús gral
Instal·lacions tècniques
Instal·lacions tècniques

TOTAL DESPESES EN MÉS

Import
1,00
1,00
1,00
3,00

ESTAT DE DESPESES EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Aplicació pressupostària
105

1721

22606

Denominació
Organització de reunions, conferències i cursos

106
1621
22700
Neteja i agençament
TOTAL DESPESES EN MENYS

Import
2,00
1,00
3,00

RESUM PER ARTICLES
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Article 60 ........................... 1,00
Article 62 ........................... 2,00
TOTAL DESPESES EN MÉS ............................ 3,00
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Article 22 ........................... 3,00
TOTAL DESPESES EN MENYS ...................... 1,00

2. Exposar al públic els presents acords durant quinze dies hàbils, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la
corporació, conforme al previst a l’article 177,2 del RDL 2/2004, de 5 de
març, que aprova el TR de la LRHL.
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3. En el supòsit que no es presentin reclamacions contra aquest acord
durant el període d’exposició pública, aquest s’entendrà definitiu sense
necessitat d’un nou acord del ple de l’Ajuntament."

Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Josefa López (regidora no adscrita) manifesta:
-

Que les càmeres de seguretat per controlar les emissions només
serveixen per perjudicar els ciutadans i que no puguin conduir els dies
de màxima contaminació. Que està clar que la finalitat és recaptatòria,
que es tracta de multar o comprar cotxes nous, però que molts
ciutadans no ho poden fer, com per exemple els autònoms o els
repartidors.

-

Que l’alcalde, que és vicepresident de TERSA, s’hauria de preocupar de
la contaminació de la ciutat.

-

Que no entén com pot ser que vulguin multar els ciutadans si s’està
construint un crematori, per tant, prefereix que aquesta subvenció no
arribi.

-

Que va demanar augmentar la partida per als parcs que estan
abandonats, bruts i amb poc manteniment, ja que tots haurien d’estar
en les mateixes condicions, perquè són per a nens i nenes que viuen a la
ciutat, siguin del barri que siguin.

Isabel Marcuello (MES) diu que des de fa tres anys, el seu grup a cada
pressupost sempre s’ha preocupat pels parcs infantils i sempre han
demanat que es reorganitzin i s’alegren que es faci una àrea infantil a
l’últim parc.
L’alcalde manifesta:
-

Que Sant Adrià de Besòs es troba en la zona anomenada de baixes
emissions, que són les ciutats que tenen les rondes i que tenen unes
mesures específiques més fortes.

-

Que, pel que fa a TERSA, es va aprovar per unanimitat una sèrie de
mesures entre les quals hi havia demanar que es faci un estudi de
captació de dioxines i que quan tinguin aquestes dades objectives
actuaran.
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Pedro Rivero (PSC) diu:
-

Que aquest dictamen és per aprovar una gestió administrativa per obrir,
ampliar o tancar partides pressupostàries necessàries per després
desenvolupar els projectes corresponents.

-

Que aquí no s’aprova arranjar els parcs, que això es va discutir quan
preparaven el pressupost i que va ser uns dels elements que va fer que
més grups es posessin d’acord a l’hora d’aprovar-lo.

-

Que no s’aprova ni el projecte, ni la valoració, ni les càmeres, etc.,
només és la part administrativa, per això hi ha un únic expedient perquè
és per obrir partides, per poder tenir després subvencions.

Ruth Soto (PSC) diu:
-

Que això no és només voluntat municipal, que l'article 3.3 del RD
102/2011, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, recull que les
entitats locals hauran d’adoptar les mesures necessàries per garantir que
les concentracions dels contaminants regulats no superin el objectius de
qualitat de l'aire i per a la reducció de les esmentades concentracions.

-

Que, pel que fa als vehicles industrials, hi ha excepcions: tots els
vehicles d’emergències, policia, bombers, ambulàncies, vehicles
adoptats, estan exempts.

S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) i PdeCAT (1)
Vots en contra: tres (3) – PP (2) i Josefa Lopez, regidora no adscrita, (1)
7. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita contra
la morositat comercial del segon 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 segon trimestre de 2018.
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8. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'execució del segon 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 segon trimestre de
2018 del pressupost municipal.
9. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques del període mitjà de pagament del segon
trimestre de 2018
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques del període mitjà de pagament del
segon trimestre de 2018.
10. Dictamen relatiu a l’aprovació del conveni amb l’Associació
Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris, per a la cessió de l’ús
del local ubicat al carrer de Mart, 2
"Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària
de data 28 de juliol de 2008, va adoptar entre d’altres acords el relatiu a
l’aprovació de les clàusules del conveni a formalitzar entre l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs i l’entitat Casal dels Infants del Raval, per a la cessió
de l’ús del local ubicat al carrer Mart, número 2, de Sant Adrià de Besòs,
perquè hi dugués a terme les activitats d’inserció sociolaboral per a
col·lectius en risc d’exclusió social.
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària
de data 25 novembre de 2013, va adoptar entre d’altres acords el relatiu a
l’aprovació de la pròrroga del conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs i l’entitat Casal dels Infants del Raval (actualment Associació
Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris), per a la cessió de l’esmentat
local pel termini de 5 anys previst en la clàusula tercera del conveni, de
manera que aquesta pròrroga finalitzaria a data 31 d’agost de 2018, regint
per a aquesta pròrroga les clàusules previstes en el conveni per al seu
període inicial.
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària
de data 30 de desembre de 2013, va adoptar entre d’altres acords el relatiu
a la modificació de la clàusula 5.1. de l’esmentat conveni, la qual quedaria
redactada de la manera següent:
“La utilització del local és gratuïta. Les despeses que es produeixin com
a conseqüència de la utilització només pel que fa a llum i manteniment
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càrrec

de

Vist que a data 31 d’agost de 2018 va finalitzar el termini de l’esmentat
conveni i que el Sr. Xavier Muñoz i Andreu, com a gerent i representant
legal de l’Associació Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris, va
presentar un escrit, registrat en aquest Ajuntament en data 16 de juliol de
2018, en el qual sol·licita que l’Ajuntament torni a cedir a l’entitat que
representa aquest espai.
Vist que en data 20 de juliol de 2018 la cap de Servei de Serveis Socials va
emetre un informe en què proposa formalitzar un nou conveni amb
l’esmentada entitat per la cessió d’aquest espai, durant un termini de 5
anys i en les mateixes condicions que l’anterior conveni.
Atès que l’Associació Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris és una
entitat que té per finalitat la prestació de serveis socials i la promoció i
reinserció social.
Atès que la finca ubicada al carrer Mart núm. 2, baixos, està qualificada de
patrimonial en l’Inventari de béns de la corporació vigent.
Atès que els ens locals poden cedir a precari l’ús de béns patrimonials a
altres administracions, entitats públiques o entitats privades sense ànim de
lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o d’interès social,
sempre en benefici d’interessos de caràcter local.
Atès que els béns patrimonials han de ser administrats amb criteris de
màxima rendibilitat però que, no obstant això, els ens locals poden valorar
altres motivacions com ara les esmentades abans de caràcter social que
facin prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat
econòmica.
Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per acordar aquesta
cessió i que la seva oportunitat i conveniència queda suficientment
justificada per tot el que s’ha exposat.
Vist que és voluntat de l’Ajuntament i de l’entitat que sol·licita la cessió la
seva formalització en un conveni.
De conformitat amb el que preveuen els articles 211 i 212 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, i 72 a 77 del Decret 336/1988, de
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Vist l'informe emès pel cap de Serveis Generals, en data 29 d’agost de
2018, en el qual es creu oportú que per part d’aquesta Comissió

24.09.2018

14

Informativa es proposi al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels pactes o
clàusules que integraran el conveni a signar entre ambdues parts, els quals
recullen l’objecte i característiques i condicions de la cessió del local.
Per tot l’exposat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar les clàusules del conveni a formalitzar entre l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs i l’entitat Casal dels Infants per l’Acció Social als
Barris, amb efectes des del passat 1 de setembre de 2018, per a la
cessió de l’ús del local ubicat al carrer Mart número 2 de Sant Adrià de
Besòs, perquè hi dugui a terme les activitats d'inserció sociolaboral per a
col·lectius en risc d’exclusió social:
“Primer.- Objecte
1.1.- L'objecte del conveni és la cessió de l’ús del local, ubicat al carrer Mart,
núm.2, propietat municipal, a l’associació Casal dels Infants per l’Acció Social als
Barris, perquè hi dugui a terme les actuacions derivades dels programes de caire
sociolaboral i educatiu impulsats per aquest Ajuntament destinats als joves i
adolescents del barri de la Mina que es troben en situació de risc d’exclusió
social.
Segon.- Clàusules relatives a les activitats
2.1.- L’associació Casal dels Infants del Raval es compromet a realitzar en aquest
local els tallers, activitats i/o cursos que consten al programa presentat o d'altres
que prèviament es pactin amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
2.2.- L’associació Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris, es compromet a
tenir reunions periòdiques de seguiment de les activitats per les quals es cedeix el
local amb els tècnics de l’Ajuntament responsables dels programes.
2.3.- L'Entitat es compromet a col·laborar amb l'Ajuntament en l'organització o
realització d'activitats de caire social a petició d'aquest.
2.4.- L’associació Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris farà constar la
col·laboració de l'Ajuntament i els seus logotips corporatius a tota la propaganda
de les activitats que realitzi al local cedit.
Tercer.- Durada
3.1.- La cessió d'us del local es fa de forma gratuïta i pel període de 5 anys,
comptadors des de l’1 de setembre de 2018. Passat aquest termini, l'administració
farà una inspecció tècnica del local i de les seves condicions, i si s'escau, per
acord d'ambdues parts, es prorrogarà per 5 anys més la llicència o es redactarà
un nou conveni segons consideri oportú l’Ajuntament.
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Quart.- Responsabilitats Civils i Patrimonials
4.1.- Es fa constar el reconeixement explícit i mutu conforme que el Casal dels
Infants per l’Acció Social als Barris no resta en relació de dependència respecte
de l'Ajuntament que cedeix, als efectes del Codi Penal i que l’ús del local és gratuït
i merament tolerat, per la qual cosa l’Ajuntament no es fa responsable ni directa, ni
subsidiàriament dels danys tant materials, com personals o morals que, per acció
o omissió de qualsevol classe, puguin produir-se dins del recinte del local. Per
aquest motiu, l'entitat està obligada a subscriure una assegurança de
responsabilitat civil.
4.2.- La corporació s'inhibeix de tota responsabilitat penal, civil, fiscal, laboral i
administrativa, tant directament com subsidiàriament, pels actes i contractes que
l'entitat usuària realitzi o atorgui referents a l'objecte d'aquesta llicència d'us.
Cinquè.- Despeses, conservació i manteniment
5.1.- La utilització del local és gratuïta. Les despeses que es produeixin com a
conseqüència de la utilització només pel que fa a llum i manteniment del sistema
de protecció contra incendis aniran a càrrec de l'Ajuntament, anant la resta a
càrrec de l’Associació.
5.2.- Aniran a càrrec exclusiu de l'entitat autoritzada, el pagament del jornals,
sous, assegurances i tota classe d’emoluments del personal empleat per aquesta
entitat, així com tots aquells serveis que contractin amb els quals l'Ajuntament no
hi té en absolut cap relació.
5.3.- Aniran a càrrec de l'entitat autoritzada totes les despeses relatives a la
conservació, millora i ampliació de les instal·lacions que hi hagi al local, així com la
utilització d'aquestes instal·lacions. Per la realització de qualsevol tipus d'obres
necessitarà el permís previ de l'Ajuntament i seran els Serveis Tècnics Municipals
els encarregats de la direcció i inspecció de les obres.
5.4.- Totes les millores de qualsevol mena, que es duguin a terme al local,
quedaran de propietat del municipi sense dret a rebre cap indemnització ni cap
compensació.
5.5.- En tot moment, l'entitat autoritzada haurà de tenir en perfectes condicions
d'higiene i seguretat el local. Totes les despeses que es generin per aquests
conceptes aniran a càrrec de l'Associació Casal dels Infants per l’Acció Social als
Barris.
Sisè.- Causes de resolució
6.1.- El local s'ha de destinar exclusivament a l'ús previst en aquest conveni, i
aquesta cessió s'extingirà automàticament en el supòsit que el local es destini a
una altra activitat.
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6.2.- L'incompliment o compliment defectuós de qualsevol d'aquestes clàusules
suposarà l'anul·lació automàtica de la llicència si, un cop advertida per escrit
l'entitat autoritzada, no rectifiqués la seva actitud o corregís la deficiència que se li
assenyali, dins el termini de 10 dies.
6.3.- El permís d'us del local, es personalitza, exclusivament a favor de l'entitat
autoritzada, per la qual cosa aquesta no podrà cedir o traspassar sota cap
modalitat, les prerrogatives que es derivin d'aquesta cessió a cap altra entitat o
particular. Si així es detectés per part de l'Administració, aquesta podrà reclamar a
l'entitat el retorn dels bens cedits.
6.4..- En acabar la cessió, l'entitat beneficiària haurà de deixar lliures i buits a
disposició de l'Administració municipal els béns objecte de la cessió i
l’administració municipal quedarà facultada per acordar i executar ella mateixa el
llançament.
6.5.- Aquesta llicència d'ús també s'extingirà per la reclamació del bé feta per
l'Ajuntament, amb el requeriment previ a l'entitat beneficiària amb un mes
d'antelació, i també per la devolució d'aquest per part de l'entitat. També
s'extingirà automàticament, si s'escau que, per raons d'interès públic, el bé es
destini per a una altra finalitat. En cap cas l'entitat no té cap dret a indemnització.
6.6.- En cas que l'entitat autoritzada es dissolgués, la llicència quedaria sense
efecte.
Setè.- Jurisdicció
7.1.-En tot el que no es preveu en el present conveni, regirà subsidiàriament el
que disposen els Reglaments d'obres, activitat i serveis del ens locals aprovat per
Decret 179/95 de 13 de juny i el Reglament del Patrimoni dels Ens locals de
Catalunya, aprovat pe Decret 336/88 de 17 d'octubre”.
2. Condicionar l’efectivitat i eficàcia d’aquest acord al resultat de la
informació pública prèvia de 30 dies, d’acord amb el que estableix
l’article 211.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, període durant el qual es poden presentar reclamacions o
al·legacions. En el supòsit que no es formulin reclamacions ni
al·legacions l’acord esdevindrà definitiu.
3. Facultar l’alcalde o el regidor en qui delegui perquè, en nom i
representació de l’Ajuntament, pugui signar el conveni corresponent en
document administratiu.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
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S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dinou (19) – PSC (6), C’s (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2), PDeCAT (1) i Josefa Lopez, regidora no adscrita, (1)
Abstencions: dues (2) – PP
11. Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre
diversos nomenaments interins
Tot seguit, els assistents resten assabentats dels decrets de la regidora
delegada sobre els nomenaments interins següents:
-

Mari Carmen Ariza Padilla, educadora d’escola bressol
Daniel Aznar Mendoza, subaltern
Mónica Ribera Ribes, educadora socialment

12. Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre
diverses contractacions
A continuació, els assistents resten assabentats dels decrets de la regidora
delegada sobre les contractacions de personal següents:
-

Ester Martínez Martínez, TM assessoria emprenedoria
Fco. Antonio Pareja Malagón, TM prospecció empreses
Juan Antonio Fernández Heredia,oficial construcció
Ramon Heredia Heredia, oficial construcció
Carlos Muñoz Juez, oficial lampista
Fco. Miguel Cáceres García, peó polivalent
Nadia El Masssoudi, peó polivalent
Juan Flores Amaya, peó polivalent
Jonathan García García, peó polivalent
Carmen Gálvez Cruz, peó polivalent
Begoña Hueso Sevillano, peó polivalent
Rafael Jurado Moral, peó polivalent
Manuel Muñoz Castro, peó polivalent
María Jesús Sttoppa Vallina, peó polivalent
Montserrat Vilella Solé, peó polivalent

13. Assumptes urgents
De conformitat amb el que preveu l’article 91 del Reial decret 2568/86, de
28 de novembre, pel qual es va aprovar el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i el 14 del Reglament
orgànic municipal, a proposta de l’alcalde, per raons d’urgència, s’acorda

24.09.2018

18

per unanimitat sotmetre a la consideració del Ple, per al seu debat,
l’assumpte següent:
13.1 Prendre coneixement de la renúncia de la regidora Maria Tello
Esbrí
«Fets
1. En data 21 de setembre de 2018, la regidora Maria Tello Esbrí ha presentat
la seva renúncia com a regidora municipal.
Fonaments jurídics
1. L’article 9 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organitzación, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entitades Locales, diu que:
“El Concejal, Diputado o miembro de cualquier entidad local perderá su
condición de tal por las siguientes causas:
1. Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación.
2. Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión judicial
firme.
3. Por extinción del mandato, al expirar su plazo, sin perjuicio de que
continúe en sus funciones solamente para la administración ordinaria
hasta la toma de posesión de sus sucesores.
4. Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de
la Corporación.
5. Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos en
la legislación electoral.
6. Por pérdida de la nacionalidad española.”
2. L’auto del TC 7/1984 diu que perquè la renúncia produeixi efectes no cal
que sigui acceptada pel ple. No obstant això, la STC 214/1998, d’11 de
novembre, diu que aquesta no és definitiva fins que el ple en pren
coneixement.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
1. Prendre coneixement de la renúncia de la regidora Maria Tello Esbrí i donarne trasllat a l’Administració Electoral perquè proclami el seu substitut.
2. Facultar indistintament l’alcalde i el regidor delegat perquè realitzin tants
actes i gestions com calguin per executar el present acord.»
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L’alcalde li agraeix el seu to afable que no està renyit amb defensar allò que
un creu.

14. Precs i preguntes
Xavier Soley (PDeCAT) manifesta:
-

Que una família que ha arribat fa pocs mesos a Sant Adrià i que ocupa
un dels pisos del carrer de Sant Pere es troba en una situació complicada
a causa dels menors, la precarietat de l’habitatge, la situació irregular i
l’entorn problemàtic d’altres famílies que es troben en aquell edifici, per
tot això, voldria saber quines gestions ha pogut fer l’Ajuntament i quines
pot dur a terme per intentar buscar una sortida a aquesta situació,
pensant sobretot en els nens.

-

Que, donades les circumstàncies de vulnerabilitat d’aquesta família,
demana que Serveis Socials pugui tractar aquest cas per trobar la
sortida que pertoqui, pugui fer un seguiment acurat i que s'informi la
propietat d’aquesta situació, perquè la propietat de l'immoble també
pugui intercedir per facilitar aquesta regularització.

Filomena Cañete (PSC) manifesta:
-

Que abans de començar a explicar-se vol deixar clar que preservarà la
confidencialitat d’aquest cas.

-

Que Serveis Socials treballa en tres àmbits: primera acollida, infància i
promoció i que la primera visita serveix per saber cap on deriven les
persones que hi van.

-

Que van tenir coneixement d’aquest cas a principis de juliol, van
demanar visita i, en haver-hi menors, es va derivar a Infància.

-

Que en aquesta primer visita, van saber que Serveis Socials de Badalona
els estava fent el seguiment des de 2012 i que els consta que va ser
intens perquè al 2017 van entrar en un procés de desnonament. Que al
juliol de 2018 els van oferir un habitatge compartit i abans de respondre
van aparèixer per Sant Adrià de Besòs.

-

Que en la primera visita Serveis Socials veu que és un cas que, en
principi, hauria de tenir altres parts de derivació perquè estava en
seguiment des de Badalona i es diu a la família que hi haurà una propera
visita, però que abans de valorar res, demanen un informe de traspàs de
derivació, i que a partir d’aquí és quan s’atén a la família.
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-

Que aquesta família ja ha fet dues entrevistes i està pendent d’una altra,
per tant, sí que l’estan atenent i té una assistent social assignada.

-

Que en el seguiment del cas, es detecta que aquesta família ha vingut
assessorada, acompanyada, etc., per fer una ocupació a Sant Pere, en
l’edifici on hi havia hagut l’ocupació massiva de 40 habitatges.

Una persona del públic interromp la intervenció de la regidora.
Filomena Cañete continua i diu:
-

Que vol desmentir diverses afirmacions que s’han fet. Una deia que no
s’atén aquesta família perquè és immigrant i que això és fals. Que
aquesta família ha estat atesa com moltes famílies immigrades. Que
aquest Ajuntament no ha fet mai cap discriminació, perquè si fos així no
l’haguessin atesa, a més, en dos mesos ja ha fet dues visites i n’està
pendent d’una tercera.

-

Que una altra de les afirmacions deia que hi havia hagut una amenaça
de retirada dels nens, però que això tampoc és veritat, ja que quan van
fer la valoració no ho van fer com una situació d’urgència a causa dels
menors. Que a Infància es tracten els casos en què hi ha perill per als
nens i que aquest cas s’està valorant passar-lo a promoció perquè no es
detecta cap risc, per tant, en cap moment s’ha dit que els retiraran els
nens.

-

Que el compromís que poden adoptar en aquest ple és que continuaran
atenent aquesta família.

-

Que, sobre el tall dels subministraments, no els consta que la companyia
els hagi enviat cap escrit.

-

Que ha intentat fer una explicació clara i que ara cadascú interpreti,
valori i agafi aquesta informació com vulgui.

-

Que ella té la responsabilitat i l’obligació de donar la informació que té i
que el seu compromís és continuar treballant amb aquesta família per
cobrir totes les seves necessitats, que és el que sempre fan.

La regidora i una persona del públic tenen una discussió sobre el tema.
L’alcalde diu que aquí hi ha una pregunta que algú ha de respondre i que no
és ni l’equip de govern ni els regidors, i és que com és que una família que
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té un seguiment intens des de Serveis Socials de Badalona, acaba en un lloc
que és problemàtic i privat, que no ha estat aquest Ajuntament, i que
aquesta persona és la que està interrompent i increpant els regidors.
En aquests moments, el públic torna a interrompre el ple
Filomena Cañete demana que no es precipitin en els tempos perquè estan
parlant d’una situació que no és una ocupació en un edifici, que la situació
no és fàcil, que depèn de la voluntat de la propietat i que l'Ajuntament
actuarà en funció dels passos que calgui fer.
L’alcalde diu:
-

Que és ben curiós que es digui que hi ha uns serveis socials que no els
atenen bé i que resulti que els insensibles són els d'aquest Ajuntament

-

Que aquest consistori no ha deixat mai cap família vulnerable al carrer i,
torna a repetir, que algú els va portar allà on no tocava, en un lloc on hi
ha problemes d’inseguretat ciutadana.

Durant uns quatre minuts, l’alcalde, la regidora i una persona dels públic
tenen un forta discussió.
Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que ella també és del parer de tractar el tema personalitzat amb un
expedient, però que aquí s’han dit coses que li trontollen.

-

Que no creu que sigui difícil agafar, d’aquí a divendres, aquest
compromís perquè la família pugui marxar d’aquesta sala de plens
tranquil.la.

-

Que si és veritat que Fecsa els talla el llum, vol saber si faran el mateix
que fan amb ciutadans d’altres barris que tenen el llum enganxat,
perquè considera que són situacions diferents i molt complicades.

-

Que, de vegades, els regidors delegats no atenen en primera instància a
la família, sinó que són els tècnics i aquests diuen coses en un to que
potser no toca i la família afectada se sent amenaçada, per tant, li
demana que esbrini què va passar, tot i que creu que no ha estat amb
mala intenció.
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Que li ha sorprès que la cap de Serveis Socials no estigui al capdavant
d’aquest cas, ja que és una persona molt sensible i que tothom coneix el
seu tarannà.

Filomena Cañete respon:
-

Que la cap de Serveis Socials evidentment que en té coneixement, tant
d’aquest cas com de tots els altres.

-

Que no han de demanar res a l’equip de govern perquè aquest
compromís és per defecte.

-

Que no els han deixat fer un pla de treball per a aquesta família, creu
que s’ha precipitat en els tempos.

-

Que no ha vist l’escrit de la companyia, però que una cosa és un
advertiment i una altra és que posi la data del tall de subministrament,
però que, fins i tot en aquest cas, l’Ajuntament intenta afrontar aquesta
situació, és a dir, com sempre fan, atendran en funció de les necessitats
que tingui.

Es torna a produir una discussió entre diverses persones del públic, l’alcalde
i la regidora.
Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que és veritat que aquest Ajuntament té uns tècnics sensibles, però que
de vegades, per la complexitat del tema, pot passar.

-

Que ella no s’ha precipitat en res, que ella defensa tot allò que creu que
ha de defensar, sigui el que sigui.

-

Que l’obligació de la regidora delegada és preocupar-se, evidentment, de
la gent vulnerable, perquè per això té aquest càrrec.

Filomena Cañete li respon que quan ha parlat de precipitar-se no es referia
a ella, sinó que ho ha dit en general.
Pedro Rivero (PSC) manifesta:
-

Que demana sentit comú a tothom.
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-

Que, com a regidor d’Hisenda, no ha vist mai un sol cas de família en
situació de risc, avalat per Serveis Socials, que se li hagi denegat
l’ajuda.

-

Que no sap quin compromís més volen.

-

Que ja saben que aquesta família està en situació de risc, però que el
procediment ha de ser el mateix que el de la resta de famílies.

-

Que si deixen fer la feina a Serveis Socials, aquesta família acabarà sent
ajudada en tots els aspectes que calgui.

-

Que tots els regidors saben que els expedients de les famílies que estan
en situació de risc sempre tiren endavant i que si aquesta família és un
d’aquests casos no tindrà cap problema per aconseguir els ajuts.

-

Que l’Ajuntament, fins i tot, en el cas de famílies sense seguiment, que
tenen el perill que els tallin els subministraments, paga les factures de
costos energètics.

-

Que els compromisos no es poden adoptar per pressió del carrer, de
l’escola, dels veïns, etc., sinó perquè hi ha un informe que avala que una
família necessita ajuda.

L’alcalde manifesta:
-

Que a Sant Adrià de Besòs cap família vulnerable ha quedat mai sense
ajuda.

-

Que, fins i tot, en la Comissió d’Adjudicació d’Habitatges es prioritza les
famílies que tenen infants, i això els regidors ho saben perquè en són
membres.

-

Que continua pensant que la persona que va aconsellar a aquesta família
a entrar en aquell pis la va posar en un mal pas, enmig d’un problema
de vulnerabilitat socials.

-

Que com a família que està a Sant Adrià de Besòs l’ajuden com a la
resta.

Rubèn Arenas (ERC) manifesta:
-

Que se sumen a la preocupació d’aquesta família, que entenen que hi ha
dificultats i tot el que han dit, però que demanen que els garanteixin els
subministraments bàsics, perquè és evident que si han arribat a aquesta
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situació vol dir que l’Ajuntament no ha fet bé alguna cosa, perquè si
aquestes persones han malinterpretat o han entès que les amenaçaven
o que no les ajudarien, vol dir que alguna cosa ha fallat, i això ho han
d’assumir.
-

Que volen agrair la feina i el bon tracte que ha tingut amb aquest grup
Maria Tello i li desitgen el millor.

-

Que no paren de rebre queixes dels veïns sobre les mocions aprovades,
com per exemple, la mobilitat de la Catalana, Monsolís, pla d’usos
turístics, etc., i que els agradaria saber què s’està fent.

-

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, Anna Gabriel i Marta Rovira, i
demana que l’alcalde li recordi a Teresa Cunillera, delegada del Govern
espanyol, que l’Ajuntament va aprovar una moció per l’excarceració
immediata d’aquests presos polítics i que ho facin efectiu com més aviat
millor.

Isabel Marcuello (MES) diu:
-

Que a la propera Comissió Informativa de Territori vol que Ruth Soto li
porti tota la informació que va demanar a l’anterior informativa sobre el
mercat d’abastaments i d’encants.

-

Que a l’última informativa de Territori es va informar que es faria la
desratització a tota la ciutat el dia 19 i que es penjaria a les xarxes
socials, però que no han sabut trobar-ho enlloc, i els veïns tampoc han
vist cap actuació.

-

Que també es vol acomiadar de Maria Tello i que amb ella ha après molt,
una gran dona i lluitadora.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
-

Que, sobre l’informe del secretari sobre la subrogació dels treballadors
de Marina-Besòs, ell ha entès que era possible si hi havia voluntat
política de mantenir aquests treballadors amb la nova adjudicació.

-

Que, sobre tot el que ha passat abans, creu que Serveis Socials té molta
experiència. Que aquí la pobresa és cada cop més palpable, que
l’empobriment ja no només afecta els que són a l’atur sinó també els
treballen i l’Ajuntament té els recursos que té, per tant, farien bé
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superiors,

Que ha estat un plaer compartir amb Maria Tello, una dona molt
enèrgica, amb criteri i caràcter.

Joan Belda (SAeC) diu:
-

Que volen una explicació del perquè, durant la Festa Major, Urbaser va
muntar una barbacoa a l’equip de govern.

Alejandro Benito (SAeC) diu:
-

Que torna a preguntar pel poliesportiu Ricart, ja que fa temps que parlen
de l’estudi de viabilitat i volen saber com avança i si hi ha alguna notícia
nova.

-

Que a principis de legislatura es va aprovar una moció per fer un cens de
pisos buits i vol saber si tenen intenció de fer-lo.

José Luis Martínez (PSC), sobre la barbacoa, respon que és veritat que la
culpa és seva, que cada any s’ha demanat aquesta furgoneta, però que
aquest any algú se l’ha va endur, però que si algun grup polític un any la
necessita la pot demanar.
L’alcalde diu,, sobre el poliesportiu Ricart, que no avança i que no se
n’acaba de sortir.
Filomena Cañete (PSC), sobre el pisos buits, diu un cop aprovada aquesta
moció va canviar la normativa de cessió de pisos i ara és la Generalitat
l’única que pot negociar i intercedir amb les entitats bancàries perquè
puguin cedir els pisos. Que tenen contactes amb l’Agència de l’Habitatge i
en algun cas ha negociat la cessió d’algun pis.
Pedro Sánchez (C’s) manifesta:
-

Que vol saber si s’ha començat a treballar en la moció que es va aprovar
sobre procediments interns per a la coordinació entre departaments de
les denúncies per amiant.

24.09.2018

26

-

Que volen saber si hi ha algun pla per intentar fer front als problemes
d’acumulació de voluminosos fora dels dies de recollida establerts.

-

Que li desitja el millor a Maria Tello en aquesta nova etapa.

L’alcalde, sobre els voluminosos, diu que quan l’acabin de tenir dissenyada
ja la passaran per comissió i que cap a l’octubre podran iniciar una
campanya de sensibilització.
Ruth Soto (PSC) diu que la desratització es va fer els dies 19, 20 i 21 a tots
els barris, però que sí que és veritat que no ho van penjar a les xarxes
socials.
L’alcalde diu:
-

Que, sobre les mocions de les quals ha parlat Rubèn Arenas, ja se
n’informarà i li dirà com estan.

-

Que entén que és més fàcil donar la culpa a l’equip de govern i així un
s’estalvia problemes, però que el bàsic és que una persona que està en
seguiment en un altre ajuntament, algú altra la va posar allà, en un lloc
conflictiu.

-

Que des del primer dia es va atendre a aquesta família i que a la
regidora delegada no li toca explicar detalls personals de la família.

Rubèn Arenas (ERC) li respon que els que segur que no tenen la culpa són
els regidors de l’oposició, que qui governa és qui té la responsabilitat i l’ha
d’assumir.
L’alcalde li respon que una cosa és assumir la responsabilitat i l’altra tenir la
culpa. Que l’oposició també té responsabilitat, perquè si veuen una cosa o
bé no diuen res o bé diuen la veritat.
Xavier Soley (PDeCAT) diu que moltes vegades hi ha situacions que
s’enquisten i es produeixen relacions entre usuaris i administració per culpa
de relacions personals amb el tècnic que els atén.
Filomena Cañete (PSC) diu que hagués estat bé que si hi havia aquesta
preocupació, els regidors s’haguessin posat en contacte amb ella perquè els
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donés la seva versió, però que han estat una minoria els que han preguntat
i, aleshores, és molt fàcil culpabilitzar sense tenir tota la informació, perquè
els falta una versió dels fets, per tant, demana que, en aquestes situacions
tan sensibles, si tenen algun dubte que li preguntin i ella els ho explicarà
tot.
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20.40
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.

