Sant Adrià de Besòs, 19 de febrer de 2015
Essent les dinou hores i trenta minuts, a la sala de sessions, es
constitueixen, en primera convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan
Callau Bartolí, per tal de dur a terme la sessió extraordinària urgent
assenyalada per al dia d’avui, els membres del Ple de l’Ajuntament que
tot seguit es diran, assistits per mi el sotasignat secretari de la corporació,
Josep Reverendo Carbonell. Assisteix també l’interventor, Francisco Javier
Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d’alcalde:

Pedro Rivero Hidalgo
Irene Aldabert González
Ruth Soto García
José Luis Martínez Cardoso
Juan Carlos Ramos Sánchez
Gregorio Belmonte Ferrer
Gregorio Camacho Alcalde
Jesús A. García Bragado
Laura Rodera Feliz
Desiree Aguilar Molina
Mireia Hernández Hernández
Xavier Soley Manuel
Menchu Martí Matas
Óscar Marjalizo Hernández
Isabel Marcuello García
Josefa López Navarrete
M. Dolores Ocaña Jiménez

Regidors:

S'han excusat d'assistir-hi Filomena Cañete Carrillo, Hugo Ferrer Sáez i
Josefa Pérez Contreras.
Vist que s’ha assolit la majoria absoluta del nombre de membres del Ple de
l’Ajuntament, el president obre la sessió.
1. Proposta relativa a l'aprovació
convocatòria extraordinària
Fets

de

la

urgència

d’aquesta
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1. S’ha convocat amb caràcter urgent la sessió extraordinària per al dia 19
de febrer, a les 19.30 hores.
Fonaments de dret
1. L'article 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entitades Locales, aprovat pel Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre (Boletín Oficial del Estado número 305, de 22 de
diciembre de 1986) estableix que:
“Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde o
Presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite
convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días
hábiles exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril. En este caso debe
incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del
Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, se
levantará acto seguido la sesión.”
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
Aprovar la urgència d’aquesta convocatòria extraordinària.”
Menchu Martí (PxC) manifesta:
–

Que els regidors de l'oposició no estan disposats a tolerar les afirmacions
i insinuacions que va fer, publicar i enviar l'alcalde en no ser aprovats els
pressupostos el dia 6.

L'alcalde li contesta que això és el tema de la urgència voten la urgència de
la sessió.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: quinze (15) - PSC (5), ICV-EUiA (3), CiU (2), PxC (1) i els
regidors no adscrits Óscar Marjalizo, Isabel Marcuello, Josefa López i M.
Dolores Ocaña.
Vots en contra: tres (3) - PP

19.02.2015

3

L'alcalde demana al públic que no estableixi cap mena de diàleg amb els
regidors, sinó es veurà obligat a traslladar la sessió del ple en altra lloc a
porta tancada. Que també demana als regidors que siguin disciplinats i
atenguin a l'ordre del dia.
L'alcalde diu que els punts 2, 3 i 4 es debatran conjuntament.
2. Informació per categories econòmiques i programes de la
previsió de despeses del pressupost prorrogat
3. Relació dels crèdits inicials previstos en el Projecte Pressupostos
2015 que han quedat afectats per la situació de pressupostos
prorrogats
4. Informe de l'interventor sobre els mecanismes previstos a la Llei
reguladora de les hisendes locals que permeten la modificació dels
crèdits inicials. I l'adopció en base al compromís contractual, la
vinculació, els ingressos finalistes, etc. etc. D'acords per fer front a
crèdits inicials previstos en el projecte Pressupost 2015 que han
quedat afectats per la pròrroga del pressupost
L'interventor llegeix l'informe que ha realitzat sobre aquests tres punts.
Menchu Martí (PxC) pregunta a l'interventor com queden els imports de
diverses partides per a la cooperació internacional i si es prorroguen.
L'interventor li respon que hauria de mirar-se-les una per una i veure com
estaven abans i com estan ara i que sí que es prorroguen.
Mireia Hernández (CiU) manifesta:
–

Que agraeix la tasca i els aclariments de l'interventor i que voldria
realitzar un seguit de puntualitzacions:

–

Que les aportacions que es faran a les dues empreses municipals seran
les consignades en el pressupost 2014.

–

Que els únics programes que han quedat afectats són el del Fons Català
de Cooperació i el de l'ajuda per la Plataforma per l'Autonomia Personal,
per tant voldria saber si en aquest últim cas és viable fer l'aportació amb
una modificació de crèdit, tal com es va fer l'any 2014.

L'interventor li respon que sí.
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Mireia Hernández (CiU) continua i diu:
–

Que voldria saber quines dificultats hi poden haver a l'hora de fer o
aprovar les modificacions de crèdit, tenint en compte el grau de
compliment d'aquest Ajuntament de la Llei d'estabilitat pressupostaria.

L'interventor li resspon que depèn de com es vagi desenvolupant l'exercici.
Que, en un principi, sobre el pressupost prorrogat existeix un informe
d'intervenció on es diu que es compliria l'estabilitat pressupostaria, però
això és avui, i no sap com serà el dia de demà. Que actualment a
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es donen una sèrie de circumstàncies
excepcionals, com per exemple l'obra del mercat i que pot ser que quan
s'incorpori aquesta despesa, no tinguin estabilitat pressupostària, o que
quan Mercadona ingressi la seva aportació, tornin a tenir estabilitat
pressupostària.
Mireia Hernández continua i diu que llavors és previsible hi hagi estabilitat
pressupostària, atès que en els pressupostos del 2015 ja es preveia
l'aportació del Mercadona.
L'interventor li contesta que el Ministeri d'Hisenda diu que cada tres mesos
es faci la previsió d'estabilitat pressupostària. Que d'aquí a poc hauran de
fer una incorporació de romanents de crèdit i s' haurà d'incorporar com a
despesa de Mercadona i això farà que estiguin en desestabilitat
pressupostària. Que sí que és cert que s'ingressaran els imports dels
paradistes i de Mercadona, però que han de posar la recaptació real
registrada.
Mireia Hernández li pregunta si qualsevol despesa, programa, projecte que
no va quedar aprovat perquè no es van aprovar els pressupostos del 2015,
es podria aprovar amb una modificació de crèdit i així poder posar en marxa
l'expedient.
L'interventor li respon que sí, però que augmentar aquestes despeses
implicarà disminuir-ne d'altres.
Mireia Hernández pregunta si sempre ho haurà d'aprovar el Ple.
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L'interventor diu que no necessàriament, unes les aprova el Ple i les altres
l'alcalde. Que el Ple aprova els crèdits extraordinaris (o sigui que es vol
crear una partida que no està dins la vinculació) i l'alcalde si és dintre de la
mateixa partida. Que, a més l'alcalde sempre pot aprovar despeses de
personal siguin o no de la partida, ja que és competència de l'alcalde.
5. Proposta d'acords:
1. Retorn als funcionaris de l'Ajuntament del 25% de la paga
extraordinària de 2012.
2. Compliment de l'acord del Ple de 7 de març de 2013 per
retornar als cooperativistes els 142.206,02 € corresponents a
les derrames d'urbanització de la parcel.la R19 de la Catalana.
3. Modificació dels criteris de les bases i ampliació del crèdit
inicial per a les beques per a la continuïtat educativa
4. Creació de 5 noves places de Policia Local.
5. Creació d'una taula de treball per ampliar els recursos
destinats a polítiques d'ocupació.
L'alcalde pregunta al secretari i a l'interventor si hi ha dictamen i expedients
sobre aquests punts.
El secretari li respon que no hi ha dictamen i l'interventor explica que els
punts a tractar són acords que impliquen una despesa i per tal d'aprovar-los
es necessita incoar un expedient per cadascun dels punts i llavors és quan
s'haurien de portar a Ple i que sense expedient no es poden aprovar
aquests punts.
L'alcalde diu que com que és un punt sense expedients, ni proposta d'acord,
no hi ha res a votar i no hi ha lloc a debat, però que encara i així es farà una
única i breu ronda d'intervencions.
Mireia Hernández (CiU) diu que es pot aprovar i iniciar l'expedient.
L'alcalde li contesta qui inicia els expedients són els governs i que l'oposició
pot fer mocions per instar al govern a fer coses, però que no pot fer
propostes d'acords.
Isabel Marcuello (regidora no adscrita) manifesta:
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–

Que aquest Ple extraordinari s'ha convocat per poder explicar i
tranquil·litzar els ciutadans.

–

Que ha estat l'equip de govern qui ha forçat aquesta convocatòria a
causa de la seva manca de cintura política, ja que la pròrroga dels
pressupostos eren vigents des de l'1 de gener i que ells sabien que
estaven en minoria i que sense un diàleg no s'aprovarien.

–

Que no venia d'unes setmanes aprovar el pressupost i incorporar
algunes de les propostes fetes en el ple dels pressupostos.

–

Que s'hauria d'haver deixat el punt sobre la taula, incorporar aquelles
peticions referents a polítiques de família i tornar a convocar un Ple
ordinari en horari de sessió ordinària.

–

Que l'equip de govern, en acabar el Ple, va fer un comunicat als
treballadors i a la ciutadania, a través de la web de l'Ajuntament,
allunyat de la realitat i que va sembrar la confusió.

–

Que l'interventor ha deixat ben clar els passos a seguir i que el que ara
hauria de passar és que s'iniciessin els mecanismes de diàleg per tal de
poder realitzar les modificacions de crèdits.

–

Que tenen clar que a les regidores no adscrites no les cridaran, però que
tot i així les trobaran si volen.

–

Que demana que es faci un comunicat per les mateixes vies que
l'anterior, on s'expliqui tot això.

–

Que amb els cooperativistes de la Catalana existeix un compromís i que
s'han de reafirmar en aquest pagament plurianual; que també estan
d'acord a portar endavant les polítiques d'ocupació, de família, les
beques de continuïtat escolar, l'ampliació de la plantilla de la Policia Local
i el retorn del 25% de la paga extra als funcionaris.

–

Que s'ha de reconèixer i valorar la feina duta a terme pels funcionaris
d'Intervenció per tal de reajustar els pressupostos.

Menchu Martiu (PxC) diu:
–

Que els regidors de l'oposició no estan disposats a tolerar les afirmacions
que va fer, publicar i enviar l'alcalde perquè no s'havien aprovat els seus
pressupostos, ja que se'ls acusava que per la seva culpa, els treballadors
de l'Ajuntament no recuperarien el 25% de la paga, ni es tornarien els
diners de les derrames d'urbanització de les 36 famílies de la cooperativa
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de La Catalana, ni pagar les beques d'educació continuada, ni ampliar les
polítiques d'ocupació i ni ampliar les places de la Policia Local. I que tota
aquesta catàstrofe succeïa en prorrogar-se els pressupostos del 2014.
–

Que si l'alcalde i el seu equip de govern haguessin presentat els
pressupostos dintre de termini, segurament s'haurien aprovat perquè
encara no se n'haurien anat les regidores del seu partit. Que amb
aquesta actuació Joan Callau ha intentat amagar el fons de la qüestió i
que és tant la pèrdua de la seva majoria absoluta com les baralles a
escala interna del partit. Que no és culpa de l'oposició aquesta situació ni
que això afecti la gestió municipal i als veïns. Que intentant desviar
l'atenció, el que han fet és posar en contra d'ells tots els funcionaris i
veïns. I que, a més, el que s'ha dit en aquest comunicat no és cert tal
com ha aclarit l'interventor.

–

Que la Llei reguladora de les bases de règim local en el seu article 169.6
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Real decret
legislatiu 2/2004 de 5 de març i la Llei 362/2004 diu que “La pròrroga no
afectarà els crèdits pels serveis o programes que hagin de concloure de
l'exercici anterior o que siguin finançats amb crèdits o d'altres ingressos
específics o afectats”.

–

Que, per tant, no és veritat el comunicat de l'alcalde i que a causa de
l'alarma social que ha generat calia fer aquest Ple, tant per aclarir les
afirmacions demagògiques com per articular els mecanismes legals per
implementar aquestes partides.

–

Que estén la seva mà per negociar, discutir, consensuar i per arribar a
acords oberts, sense els dogmatismes ideològics existents fins ara i
demana que es deixi participar de veritat els ciutadans pel bé de la
ciutat.

–

Que que tornar el 25% de la paga extra als funcionaris es pot fer, que
està d'acord a complir l'acord de Ple de data 7 de març i tornar els diners
als cooperativistes de La Catalana i que, de fet, ho va demanar des del
primer moment i que demana, a més, que es preguin accions contra la
CONFAC.

–

Que, respecte de les beques de continuïtat educativa, l'oposició
demanaven que tots els adrianencs tinguessin accés a aquesta beca i no
tan sols els estudiants que van a la pública.

–

Que sobre les places de policia no pot dir res més, ja que ella és l'única
que ha demanat d'ençà que va entrar en aquest Ajuntament i que en
total se n'haurien de convocar-se onze.
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Que respecte dels plans d'ocupació, només demana una cosa
transparència en els mètodes de selecció, que no pot ser que sempre hi
hagi casualitats com que una dona li hagi tocat dues vegades en tres
anys o que un membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca hagi
estat seleccionada, sense parlar de la sort que ha tingut un exregidor
que li ha tocat un pla ocupacional i que a més ha estat agraciat amb una
parcel·la d'hort urbà, que deixen de col.locar els seus en tot el que
poden.

El secretari diu que el sorteig dels horts urbans el va fer ell i pregunta a
Menchu Marti què vol dir i què va passar amb aquest sorteig.
L'alcalde demana a Menchu Martí que respongui perquè pel comenatri que
ha fet sembla que el sorteig s'hagués fet malament.
Menchu Martí (PxC) respon que només parla de casualitats, del fet que
sempre hi ha casualitats.
Mireia Hernández (CiU) diu
–

Que ells saben perfectament quin és el procediment que s'ha de seguir
per aconseguir aquests acords en ferm, però que l'objecte d'aquest Ple
extraordinari és que quedi ben clara la voluntat de l'equip de govern i
dels regidors de l'oposició d'iniciar aquests expedients. I que és tan
senzill com respondre si l'equip de govern està d'acord a iniciar els
expedients en un termini de 15 dies i portar al ple les modificacions de
crèdit corresponents. Que aquest és l'objectiu d'aquest Ple.

–

Que malauradament i en el mateix del Ple de pressupostos, l'equip de
govern va comunicar als treballadors de la casa i a certs col·lectius de la
ciutat que no es podria fer res.

–

Que el fet de tenir avui la sala plena de ciutadans els demostra que
estaven equivocats en fer el debat de pressupostos de 2015 a les 8.30
hores del matí, sense un treball previ amb els ciutadans ni amb
l'oposició.

–

Que creu que no han explicat amb prou detall tot el que es demanava al
punt dos i que els ciutadans volen saber coses tan concretes com si al
pressupost prorrogat de la neteja viària també pujarà igual que l'any
2014.
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–

Que demana que es retiri de la pàgina web de l'Ajuntament l'escrit que
van posar el dia 6 de febrer i que acaba dient que l'alcalde ha dit que
cadascú és responsable de les seves decisions i ha recordat a l'oposició
que el seu vot en contra significa que no es podrà retornar el 25% de la
paga extra que havien perdut els funcionaris, ni retornar els diners a les
36 famílies de La Catalana, que es limitaran les polítiques d'ocupació,
que no es podran ampliar les beques de continuïtat educativa, que no es
podran mantenir correctament els ascensors i del barri de la Mina, i que
no es podran oferir les places de Policia Local.

–

Que, com ha quedat aquí demostrat, aquest paràgraf és una absoluta
mentida i demana que posin d'una forma entenedora totes les despeses
per programes a la web i que facin una rectificació pública que tot això
s'abonarà perquè és voluntat política de la majoria dels regidors.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
–

Que l'equip de govern està en minoria, però que això es dóna a molts
ajuntaments i es una situació de normalitat, que la ciutat continua
funcionant igual i que no passa res davant d'aquesta situació que
algunes regidores traslladen com a la fi del món.

–

Que en el Ple d'avui es demostra que no s'ha perdut el tràmit
administratiu normal d'aquest Ajuntament, perquè aquí s'ha dit que ells
havien forçat el Ple i que no és així. Que són vuit regidors i regidores que
han signat la voluntat de fer un ple extraordinari i que són ells qui s'han
oblidat de fer els tràmits administratius. Que és l'equip de govern qui té
les delegacions i que són els que fan la proposta d'acord, completen
l'expedient i doten la partida amb els diners necessaris.

–

Que ell i Pedro. Rivero són els primers que van dir que si no s'aprovaven
els pressupostos del 2015, no passava res, ja que els del 2014 també
eren molt socials i donava resposta a la situació de la ciutat, i que de fet
fent l'alcalde alguns decrets i el Ple unes quantes modificacions de
crèdits, es podran dur a terme les propostes de pressupost del 2015.
Que tot això es farà en el proper Ple ordinari, ja que s'ha de donar temps
als funcionaris a refer la feina feta amb els pressupostos 2015.

–

Que vol tranquil·litzar els ciutadans, que la ciutat té un govern ferm,
cohesionat i que complirà fins a les pròximes eleccions. Que hi ha gent
amb la qual mai tindran una mà estesa i que és PxC, ja que amb un
partit xenòfob com a aquest mai tindran un pacte. Que amb la resta de
partits, diàleg i acords.
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Jesús A. García (PP) manifiesta:
–

Que quiere dar las gracias al alcalde porque les ha dado un turno de
palabras.

–

Que PP no ha firmado la convocatoria de pleno extraordinario porque en
política lo que no se puede hacer es el ridículo y porque su partido según
con quien no les gusta ir. Digiriéndose a la Sra. Martí le dice que la
política carroñera se la dejan a ella y que la prueba está en que se ha
pasado de frenada con el secretario.

–

Que ICV, como parte del equipo de gobierno, habrán negociado con PSC
el presupuesto 2015, cosa que no han hecho con ellos y que por tanto
no van a firmar lo que primero se les ponga por delante.

–

Que no ha existido ninguna voluntad de negociar y que ahora se les
quiere reprochar a los que no gobiernan que no se haya sacado el
presupuesto adelante.

–

Que si no ha sido así es porque el PSC ha tenido tensiones internas. Que
cree que la ciudad se encuentra en una situación de desgobierno y que
da la sensación que más que gobernar usan su tiempo en manejar la
situación de su partido.

–

Que la piscina Ricart cerrada, la situación del edificio de la C/ Venus sin
solucionar, el mercado de abastos sin inaugurar, falta de efectivos en la
policía local, el barco-hotel, el Port Fòrum y una larga lista de cosas que
se iban a hacer y que no se harán. Que respecto a la universidad, la
Sagrada Familia va más rápida en sus obras que la universidad.

–

Que con todo esto queda manifiesta la capacidad del equipo de gobierno
para resolver todas esta cuestiones y lo que sí se le tienen que
reconocer es su capacidad para dormirlos y para ralentizar las cosas.

–

Que en el poco tiempo que le queda de alcalde le piden que gobierne
estos días la ciudad y que tal vez lo que tendría que hacer es someterse
a una moción de confianza y en elecciones demostrar si puede conseguir
el respaldo de la ciudadanía.

Pedro Rivero (PSC) diu:

–

Que aquest ple l'ha demanat part de l'oposició i, paradoxalment, amb el
vot en contra del PP. Que si l'equip de govern hagués votat en contra, no
s'hauria celebrat .
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–

Que, quan fa dues setmanes es va passar el pressupost a aprovació, va
ocórrer que es va votar en contra i això té les seves conseqüències, ja
que el pressupost és complex en la seva estructura i quan es vota que
no, es vota que no a tot, també a determinades partides molt sensibles i
que no són prorrogades en el 2015.

–

Que en el Ple de pressupostos va dir que no es preocupessin, ja que amb
les eines que es tenen es podrien assegurar aquelles partides
especialment sensibles i les que no es poguessin solucionar de manera
directa i han de passar per ple, s'hauran de negociar per aconseguir que
s'aprovin.

–

Que l'endemà Intervenció es va posar a treballar, ja que, ni l'interventor
ni ells tenien una experiència prèvia en pròrrogues de pressupostos. Que
passada una setmana ja sabien com solucionar aquelles partides
sensibles i que de fet ja estan solucionades: les beques de continuïtat
educativa, les partides d'emergència social, les inspeccions obligatòries
d'edificis municipals....

–

Que quatre dies després va parlar amb diversos grups municipals per
informar-los de quins punts s'havien de portar a Ple i aconseguir
almenys un vot per tal aprovar-les. Que s'han aconseguit acordar quatre
de les deu partides pendents del 2015 i si alguna partida acaba quedant
sense pactar, és aquí on es veurà la voluntat política de cada grup.

–

Que, respecte dels dos punts de personal, l'abonament de la paga extra
és base de pressupost i que s'ha d'aprovar per ple per això demana el
vot a favor de tots.

–

Que sobre la creació de noves places de Policia Local no és possible
perquè la llei ho impedeix, que el que es pot fer és omplir la places que
han anat quedant vacants mitjançant concurs. També demana el vot a
favor.

L'alcalde manifesta:
–

Que quan es redacta un ple cal redactar-ho bé i que haurien d'haver
posat que era una moció.

–

Que al proper ple ordinari els punts que hi ha de diferència entre el
pressupost 2015 i 2014.

–

Que creu que l'oposició ha volgut aprofitar aquest moment de glòria per
demostrar que l'equip de govern estava en minoria i que no van calcular
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les repercussions que això tindria i que si s'hagués facilitat l'aprovació
del pressupost, totes aquestes dificultats, tot aquest treball se
l'haguessin estalviat.
–

Que l'equip de govern ha demostrat que tots els regidors estan d'acord
en aquests punts. Que tal com ha dit el Gregorio Belmonte, actualment
s'està parlant amb alguns grups sobre aquestes partides per poder
portar-les a aprovació a ple ordinari, el qual s'endarrerirà per tal de tenir
temps per preparar els expedients. Que aquest és el seu compromís.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20.45
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari, tots els assistents. Certifico.

