Sant Adrià de Besòs, 26 de gener de 2015
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:

Isabel Marcuello García
Filomena Cañete Carrillo
Irene Aldabert González
Ruth Soto García
Josefa López Navarrete
José Luis Martínez Cardoso
Juan Carlos Ramos Sánchez
M. Dolores Ocaña Jiménez
Hugo Ferrer Sáez
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

Regidors:

S'han excusat d'assistir-hi Pedro Rivero Hidalgo 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. Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions
ordinàries que van tenir lloc els dies 24 de novembre i 29 de
desembre de 2014
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S’aprova, sense esmenes, l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària que va
tenir lloc el dia 24 de novembre de 2014.
A petició de Menchu Martí (PxC), a l'acta de 29 de desembre de 2014, a la
pàgina 27, a Precs i Preguntes quan acaba la seva intervenció s'hi afegeix:
“Cadascú té les seves limitacions, veritat Sr. Belmonte? Exigeix que retiri
els insults cap a la seva persona.”
S'aprova l'esborrany de l'acta de 29 de desembre de 2014.
Abans de començar, l'alcalde diu que llegirà una declaració institucional que
substitueix els punts 5 i 6 sobre l'atemptat terrorista a la revista Charlie
Hebdo:
“La corporació municipal en Ple i la ciutat de Sant Adrià de Besòs rebutja els
atemptats perpetrats a París els dies 7, 8 i 9 de gener de 2015 a la seu del
setmanari Charlie Hebdo i en un supermercat kosher, i rebutja també tot
atac a la vida humana, als drets individuals i col·lectius i a la lliure
expressió, religió o ideologia.
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs s'oposa a qualsevol estratègia de
fracturar la societat i de confrontar les persones per raons d'ètnia o religió,
per això rebutja de ple l'objectiu últim dels atacs comesos a París.
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs considera irrenunciables els valors
democràtics de la llibertat d'expressió i de la llibertat de pensament i de
religió, però sobretot considera irrenunciables el dret a la vida i el valor de
la convivència per sobre de les diferències, per aquest motiu se solidaritza
amb la societat francesa i amb tots els països que pateixen de prop el
terrorisme.
L’Ajuntament vol expressar així la seva solidaritat i la de la ciutat de Sant
Adrià amb les víctimes d'aquests atemptats i amb llurs famílies i companys.
Sant Adrià de Besòs ha manifestat sempre el seu rebuig i condemna davant
qualsevol mena de violència i d'acció terrorista i continuarà treballant per la
pau i per que atemptats com aquests mai es tornin a produir.
És per això que farem arribar aquesta declaració institucional, les nostres
condolences i el rebuig dels atemptats a M. Edouard Beslay Cònsol Général
de França à Barcelona.”
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Per acabar, demana als assistents guardar un minut de silenci en senyal
d'homenatge i record de les víctimes dels atemptats.
ALCALDIA
2. Moció del PSC i d'ICV-EUiA per rebutjar actes discriminatoris a
Sant Adrià de Besòs
“Atès que el partit Plataforma per Catalunya de Sant Adrià, amb
representació en el Ple Municipal, va anunciar una campanya de recollida de
joguines entre la ciutadania de Sant Adrià i que estava destinada només
per infants de nacionalitat espanyola.
Atès que aquesta campanya és una campanya discriminatòria i xenòfoba.
Atès que Sant Adrià de Besòs és un municipi d’acollida, molt sensible amb la
immigració que defensa accions de integració, convivència i solidaritat.
Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans en el seu article 1. diu:
“tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són
dotats de raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit
de fraternitat”.
Atès que la convenció sobre els Drets dels Infants en el seu article 2 diu:
“Els estats membres han de respectar els drets enunciats en aquesta
Convenció i assegurar-los a tots els infants sota la seva jurisdicció sense
cap mena de discriminació, independentment de la raça, el color, el sexe, la
llengua, la religió, l’opinió política o d’altra mena, l’origen nacional, ètnic o
social, la posició econòmica, la incapacitat física, el naixement o qualsevol
altra condició de l’infant, dels seus pares, o dels seus tutors legals.”
Atès que el article 2.2 diu: “Els estats membres prendran totes les mesures
adequades per assegurar que l’infant estigui protegit contra tota classe de
discriminació o càstig per mor de la condició, les opinions expressades o de
les creences dels seus pares, tutors legals o familiars dels infants.”
Atès que les AMPA estan en contacte directe amb les famílies que formen
parts dels centres educatius i amb tota la comunitat treballen dia a dia per
fer front a la difícil situació que es viu actualment i atès que la diversitat de
nois i noies enriqueix els centres educatius sense que existeixi cap tipus de
discriminació.
Atès que diversos representants d’associacions de mares i pares de centres
educatius públics de Sant Adrià sol·liciten que l’Ajuntament es pronunciï de
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forma clara contra la discriminació, els grups municipals de PSC i ICV-EUiA
proposen al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Rebutjar la campanya discriminatòria i xenòfoba de PxC que va llançar al
mes de desembre de 2014 amb el nom de “Cap nen de casa de Sant
Adrià sense joguina.”
2. Refermar el compromís de l’Ajuntament com una ciutat compromesa
amb la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la discriminació en tots els
seus tipus.
3. Refermar el compromís de l’Ajuntament amb la Declaració Universal dels
Drets Humans i la Convenció sobre els Drets dels Infants.
4. Refermar el compromís d'aquest Ajuntament a no posar a disposició
espais públics municipals per la realització de campanyes o actes
racistes, xenòfobes o discriminatòries.
5. Donar compte d’aquesta moció al plenari del Consell Escolar Municipal i
el Consell Municipal de solidaritat.”
Defensa la moció el president de l'AMPA de l'Institut Manuel Vázquez
Montalbán:
Que davant la campanya de PxC Cap nen de casa de Sant Adrià sense
joguina, les AMPES manifesten:
–

Que les AMPA estan en contacte directe amb les famílies que formen part
dels centres, i amb tota la comunitat educativa treballem dia a dia per
fer front a la difícil situació que hem de viure actualment. La diversitat de
nois i noies enriqueix els centres educatius sense que existeixi cap tipus
de discriminació.

–

Que en un municipi com el nostre, molt sensible a la immigració, des de
l'administració i en aquest cas concret des de l'Ajuntament, no es poden
permetre aquestes accions, que d'una banda fan apologia de la
discriminació dels infants, en contra del que proclama la Declaració
Universal dels Drets Humans en el seu article 1: “Tots els ésser humans
neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de
consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat” i
en contra del que diu la Convenció sobre els Drets dels Infants en el seu
article 2:
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1. Els estats membres han de respectar els drets enunciats en
aquesta Convenció i assegurar-los a tots els infants sota la
seva
jurisdicció
sense
cap
mena
de
discriminació,
independentment de la raça, el color, el sexe, la llengua, la
religió, l'opinió política o d'altre mena, l'origen nacional, ètnic o
social, la posició econòmica, la incapacitat física, el naixement
o qualsevol altra condició de l'infant, dels seus pares o dels
seus tutors legals.
2. Els estats membres prendran totes les mesures adequades per
assegurar que l'infant estigui protegit contra tota classe de
discriminació o càstig per mol de la condició, les opinions
expressades o de les creences dels seus pares, tutors legals o
familiars de l'infant.
D'altra banda, l'administració tampoc pot permetre que els infants i les
famílies siguin els objectes de campanyes de propaganda política.
Óscar Marjalizo (regidor no adscrit) manifesta:
–

Que hi està d'acord, ja que temes com ser o no ser de casa són molt
sensibles i més si es tracta de nens i nenes.

–

Que també li agradaria que en les ajudes als infants per a transport
escolar, materials, etc. no s'hi quedessin fora els nens i nenes que van a
escoles concertades, ja que tots són iguals i ho considera un acte també
discriminatori, per tant, s'absté.

Menchu Martí (PxC) diu:
–

Que ja es nota que que hi ha eleccions d'aquí a 4 mesos i més d'un s'hi
juga la cadira i els diners. Que tothom sap la patacada que es donaran
PSC i ICV-EUiA i que perdran la majoria absoluta, per tant, s'hauran de
posar a treballar fora del paraigües de l'Ajuntament. I que no saben que
fer per parar la sagnia dels seus votants més radicals.

–

Que ara apareix aquesta moció en contra de la seva campanya solidària
de recollida i repartiment de joguets per a la gent de casa, però que fa
tres anys que la du a terme.

–

Que hi algunes coses de la moció que són òbvies com “tots els éssers
humans neixen lliures i iguals”, cosa que ningú no discuteix ni ho posa
en dubte.

–

Que cadascú amb els seus diners pot fer el que vol i que per Nadal ella
prefereix gastar-se els diners en la seva família i no regalar-los als veïns.
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–

Que els pregunta que si estiguessin a l'atur amb els pocs diners que
tinguessin a qui comprarien els regals al veí o als seus fills.

–

Que per fer regals als veïns o als de fora ja hi ha l'equip de govern. Que
ella no discrimina ningú, els regals ja els tindran de part seva. Que ella
prioritza la gent que ha aixecat els seu país, generació rere generació i,
el més important, amb els seus diners, no amb els diners públics.

–

Que la diferència entre PxC i l'equip de govern és que aquest regala
diners que no són seus, i en canvi sí que ho són els del seu partit.

–

Que ella a casa seva i amb els seus diners fa el que vol i les 29 famílies a
qui va repartir joguets per als seus fills pensen el mateix.

–

Que està farta que li diguin racista i xenòfoba, i aquests termes són un
tipus legal que entra dins del delicte d'incitació a l'odi tipificat en el codi
penal. I en els 10 anys d'existència de PxC cap tribunal ha condemnat en
ferm algun membre d'aquest partit per incitació a l'odi.

–

Que aquesta forma inquisitorial d'actuar li recorda els jihadistes islàmics
que volen tallar d'arrel la llibertat d'expressió de les coses que no els
agraden.

–

Que prefereix ser solidària amb els seus que per això hi ha llibertat i que
hi ha molta gent que odia els de casa.

–

Que els únics que discriminen són els membres de l'equip de govern del
PSC i d'ICV-EUiA d'aquest Ajuntament, perquè amb els diners de tots els
adrianencs que paguen impostos, la regidoria d'Educació no deixa de
discriminar els alumnes dels centres concertats i els seus pares, com en
els requisits per obtenir les beques a la continuïtat educativa, els camins
escolars, etc. Que si tots paguen els seus impostos no entén perquè no
tenen dret a l'esmentada subvenció. Que aquesta és l'autèntica
discriminació feta amb els diners de tots.

–

Que li fa gràcia la idoneïtat d'aquesta petició firmada pels representats
de les AMPA de les escoles públiques. Que no pot tenir gaire credibilitat
una moció presentada per un president d'una AMPA, membre d'ICVEUiA, que ha anat a les llistes municipals i que casualment el seu partit
és qui gestiona la regidoria d'Educació. I que ja poden donar compte
d'aquesta moció als seus amics subvencionats del Consell de Solidaritat,
d'aquelles entitats que sempre justifiquen tard i malament els diners de
tots els veïns .
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Mireia Hernández (CiU) diu:
–

Que, dels 21 regidors que formen aquest consistori, només l'alcalde i ella
van criticar a les xarxes contundentment i obertament la campanya de
PxC.

–

Que li va manifestar a la regidora de PxC que la mesura la trobava
repugnant.

–

Que tenen el suport de CiU en relació amb als fets que denuncien en
aquesta carta les AMPA des del moment en què es van produir.

–

Que en aquesta carta, de data 23 de desembre, es demana a
l'Ajuntament, com a òrgan de govern municipal, que defensi els drets
dels infants i que en el pròxim ple es debati i es voti una moció, però que
l'oposició no n'ha sabut res fins a la junta de portaveus del matí i que el
màxim òrgan de govern municipal és el ple.

–

Que les AMPA han fet el que pertoca, però que el regidor d'Educació no
ho va comunicar a cap membre electe d'aquest consistori d'aquesta
petició i potser algun s'hi hauria sumat.

–

Que aquesta petició és només de tres AMPA, no hi són ni la resta
d'associacions de les altres escoles de la ciutat ni les entitats com el
Casal de la Mina i l'Associació Juvenil Barnabitas, que han recollit
joguines per a tots els nens de la ciutat. Que aquesta moció hauria
tingut més suport, més raó i més força si l'haguessin signat amb el
consens de molta gent que està en contra de la mesura repugnant que
va dur a terme PxC, ja que un nen és un nen, per damunt de raça,
cultura, religió o creença.

–

Que amb la seva actuació, Menchu Martí va demostrar que hi ha nens de
primera, de segona, nens de casa, nens no de casa, però que Gregorio
Belmonte amb la gestió d'aquesta moció també ha demostrat que el que
havien de criticar, que era una actitud repugnant, l'ha convertit en un fet
únicament promogut per un sector de la ciutadania adrianenca i dels
electes adrianencs quan tenia l'oportunitat de fer-ho a tothom, per tant,
CiU dóna suport en aquest escrit, en els fets que aquest escrit denuncia i
critica, perquè és el mateix que el seu grup va criticar, però no donaran
suport a la moció tal i com l'equip de govern l'ha treballat.

–

Que han perdut l'oportunitat que aquesta moció tingués més raó, més
sentit i que fos veritablement la moció de tota una ciutat que no vol
distingir un nen pel fet que sigui de casa, perquè afortunadament hi ha
molts que pensen a Sant Adrià que tots els nens són de casa, per tant,
donen suport al text presentat però no a la moció.
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Jesús M. García (PP) dice que de todos es sabido cual es el ideario de PxC y
por tanto tampoco cabe entrar mucho en él, que lo único que pretende este
grupo es darle más posición. Que no comparten ese ideario, que ese partido
es libre de hacer lo que considere oportuno siempre y cuando esté dentro
de la legalidad, ya que la inmigración se debe entender como parte
integradora.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) contesta:
–

Que el fet és que un partit polític va fer una recollida de joguines
discriminatòria, racista i xenòfoba, i que potser és legal però que trenca
la convivència i marca la infància, la classifica els uns contra els altres, i
això és immoral.

–

Que la moció diu que es ratifiquen en què aquesta ciutat no vol
discriminació, ni xenofòbia, que no posarà recursos públics per a això.

–

Que han fet una moció perquè les AMPA ho van demanar.

–

Que potser el que passa és que CiU no coneix bé la realitat d'aquesta
ciutat, però que estan en punts diferents. Que amb les beques no fan
discriminació, com que tenen pocs recursos posen per davant les
necessitats reals que són l'escola pública.

–

Que tot això es treballa des del Consell Escolar Municipal en què les
escoles concertades no hi assisteixen i les AMPA no han vingut mai, per
tant, no poden treballar junts perquè mai no hi han assistit.

–

Que l'equip de govern coneix una realitat de la ciutat, posen els recursos
públics per a les escoles públiques com a prioritat, no com a
discriminació. I que Menchu Martí el que va fer és una recollida de
joguines discriminatòria, racista i xenòfoba, per tant han portat una
moció per condemnar aquests fets, refermar-se en el compromís perquè
aquesta sigui una ciutat compromesa en la lluita contra el racisme, la
xenofòbia, refermar el seu compromís en la Declaració Universal dels
Drets Humans i la Convenció sobre els drets dels infants i refermar el
seu compromís a no cedir locals públics per realitzar aquestes
campanyes racistes, xenòfobes i discriminatòries.

Mireia Hernández (CiU) contesta:
–

Que ella s'ha centrat en els fets de denunciava l'escrit.
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–

Que aquestes AMPA li han fet arribar l'escrit com a regidor d'Educació i
ell representa tota la ciutat de Sant Adrià i ha de treballar per a tots els
ciutadans.

–

Que aquestes tres AMPA li demanen que l'Ajuntament, com a òrgan de
govern del municipi, defensi els drets de l'infant, i el regidor d'educació
menysprea una bona part de l'òrgan de govern d'aquest municipi que és
el Ple.

–

Que li costa d'entendre que un cop rebut aquest escrit ni l'alcalde ni el
regidor d'educació no en fes arribar una còpia a la resta de regidors.

–

Que ella no es queixa de la manera de fer de les AMPA, sinó del regidor
d'Educació, perquè que si volia condemnar aquests fets hauria d'haver
treballat d'una altra manera més enllà dels partits, de les simpaties o no
que puguin tenir uns i altres.

–

Que vol saber si el regidor d'Educació creu que el suport esbiaixat a
aquesta moció és millor que haver fet un treball conjunt aplegant el
màxim de voluntats.

L'alcalde contesta:
–

Que va saber que presentaven aquesta escrit no per un militant d'EUiA,
sinó per una visita que va fer a l'AMPA Pompeu Fabra.

–

Que, més enllà de tot això, només es tracta de dir si estan d'acord o no
amb la moció.

–

Que una altra cosa és criticar la política educativa de Gregorio Belmonte,
però la moció no és aquesta.

Menchu Martí (PxC) diu:
–

Que ella no és ni racista, ni xenòfoba ni deixa a ningú de costat, que per
això ja hi són ells per donar els joguets a qui volen.

–

Que ella amb els seus diners pot donar els joguets a qui ella vol. Que ella
amb la gent que ha aixecat el país, generació rere generació, el que vol
fer és donar els diners.
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–

Que amb els seus diners té tota la llibertat de fer el que vulgui, perquè
sap que aquests nens on ells no arribarà ja qui arribaran els altres, però
que ella prioritza a qui ha aixecat el país.

–

Que qui discrimina amb diners públics és el regidor d'Educació, perquè
prioritza l'escola pública a la concertada amb els diners de tots, però que
ella prioritza la gent de casa amb els seus diners abans que a la resta.

Mireia Hernández (CiU) torna a repetir que donen tot el suport a l'escrit que
van presentar les AMPA, però una moció que hauria d'haver tingut un
objectiu més ampli, s'hauria d'haver presentat a la resta d'AMPA, a entitats
com Barnabitas, Casal de la Mina, etc.
Tot seguit, es fa la votació d'aquesta moció a mà alçada i queda aprovada
amb el resultat següent:
Vots a favor: tretze (13) Joan Callau (PSC)
Isabel Marcuello García (PSC)
Filomena Cañete (PSC)
Ruth Soto (PSC)
M. Dolores Ocaña Jiménez (PSC)
Josefa López Navarrete (PSC)
José Luis Martínez (PSC)
Juan Carlos Ramos (PSC)
Hugo Ferrer (PSC)
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA)
Gregorio Camacho (ICV-EUiA)
Irene Aldabert (ICV-EUiA)
Xavier Soley Manuel (CiU)
Abstencions: tres (3)

Mireia Hernández (CiU)
Jesús A. García (PP)
Óscar Marjalizo (regidor no adscrit)

Vots en contra: tres (3) Laura Rodera (PP)
Desirée Aguilar (PP)
Menchu Martí (PxC)
3. Moció del PSC, d'ICV-EUiA, CiU, PxC i Óscar Marjalizo, regidor no
adscrit, per reclamar la disponibilitat dels nous tractaments per a
l'hepatitis C
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“Atès que hi ha unes 500.000 persones afectades de forma crònica per
hepatitis C, de les quals només un 35% coneix el seu diagnòstic i que
30.000 d’elles estan en situació molt greu.
Atès que fa quinze anys que l'hepatitis C es tracta pràcticament de la
mateixa manera: amb fàrmacs (interferon pegilat i ribavirina, un antiviral)
que provoquen molts efectes secundaris i taxes de curació baixes. I amb un
tractament que dura de 6 mesos a 1 any, segons la variant de virus que es
tingui.
Atès que l'arribada dels nous fàrmacs, tots antivirals, ha representat tota
una revolució i una malaltia que es podia tornar crònica i causar
complicacions molt severes, de cop, es pot curar en més del 90% dels
casos. Més curació, menys temps de tractament i menys efectes secundaris.
I encara n'han d'arribar de millors. En diversos assajos clínics de fàrmacs
(tots antivirals) que encara no es troben al mercat s'ha aconseguit un 100%
de curacions.
Atès que ens estem trobant davant la paradoxa que els avenços científics
estan posant a disposició millors i més efectius tractaments per malalties
com l’hepatitis o la fibrosi quística, i les persones que es podrien beneficiar
no poden accedir a aquests tractaments per traves administratives. Aquí cal
fer un reconeixement a la tasca dels metges i investigadors que, malgrat les
adversitats, segueixen obrint noves perspectives de guarició.
Atès que el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va anunciar a
setembre de 2014 un principi d’acord amb el laboratori fabricant del
medicament per a l'hepatitis C (Solvadi) per incloure aquest fàrmac en el
finançament public i assegurar que estava a disposició dels professionals de
la medicina per receptar-lo als pacients i encara no ha arribat.
Atès que en declaracions de Mariano Rajoy president del govern central
només autoritza el finançament públic dels nous fàrmacs mitjançant una
estratègia restrictiva que no dóna cobertura ni al 10% de persones
afectades que són prioritàries (trasplantats i afectats de cirrosi).
Atès que l’abril de de 2014, l´ASSCAT, al costat d’altres organitzacions com
el Comitè 1r de Desembre i professionals sanitaris, va presentar al
Parlament de Catalunya una proposta d’acció que va ser aprovada per tots
els partits polítics de manera unànime el 20 de novembre de l’any passat.
La PR 250-01176/10 sobre Hepatitis Víriques inclou que es preveu el
finançament necessari per cobrir les necessitats sanitàries de la ciutadania i
en específic de les persones que viuen amb Hepatitis.
Atès que els afectats per aquesta malaltia a Catalunya han demanat al
Departament de Salut que agilitzi el Pla Integral d'Hepatitis Víriques aprovat
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al Parlament el novembre passat que a més de facilitar l’accés als nous
tractaments, inclou campanyes de detecció precoç, formació dels
professionals sanitaris, participació dels agents implicats i persones
afectades.
Atès que el Departament de Salut ha informat que durant el període genernovembre del 2014, 1.978 pacients amb hepatitis C han estat tractats
farmacològicament. D'aquests, només 393 han rebut el tractament amb els
nous antivirals comercialitzats el 2014.
Atès que tot i que Salut va assegurar que garantiria el tractament a tots els
pacients que ho necessiten -segons el Departament, 393 malalts del 1978
atesos farmacològicament el 2014 reben la nova medicació-, l'ASSCAT ha
denunciat les “mesures dissuasives” i “les traves burocràtiques per accedir
als tractaments. Hi ha una manca de planificació per atendre els pacients”,
ha advertit Teresa Casanovas, vocal assessora científica de ASSCAT i
hepatòloga de l'Hospital de Bellvitge de Barcelona.
Atès que a la ciutat de Sant Adrià des de fa més de 3 anys es realitzen
concentracions en defensa de la sanitat publica.
Els grups municipals de PSC, ICV-EUiA, CiU, PxC i Óscar Marjalizo, regidor
no adscrit proposen al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Sol·licitar al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat l'habilitació
d'una partida pressupostària extraordinària per al subministrament de
tractament d'última generació (incorporat al Sistema Nacional de Salut)
a la totalitat de les persones afectades per hepatitis C.
2. Sol·licitar al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat que, davant
d’una situació on moren 12 persones diàries per hepatitis C, faci ús de la
propietat intel·lectual dels fàrmacs d'última generació, que permeti
aquest ús sense el consentiment dels propietaris de les patents, sota la
premissa d'interès públic.
3. Demanar a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya que
acceleri la implementació del Pla estratègic integral per a les hepatitis
víriques.
4. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per mitjà de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà i del departament de Salut Publica, es compromet a facilitar
assistència jurídica als ciutadans/anes afectats d'hepatitis C que ho
sol·licitin, per tal de facilitar-los-en cobertura legal de les seves
reivindicacions.
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Donar trasllat d'aquests acords al Ministeri de Sanitat, a la Conselleria
de Salut de la Generalitat de Catalunya, a la Plataforma d'Afectats per
l'Hepatitis C (PLAFH), Associació Catalana de Malalts d'Hepatitis
(ASSCAT), als grups polítics del Congrés, el Senat i el Parlament de
Catalunya i a la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Sant
Adrià.”

Defensa la moció Gregorio Camacho (ICV-EUiA).
Laura Rodera (PP) manifiesta:
–

Que si no hubiera salido a la palestra el tema Castor i el rescate de
entidades bancarias su voto hubiera sido afirmativo.

–

Que el gobierno de la nación garantiza el acceso a los nuevos
tratamientos de nueva generación a los pacientes que cumplan los
criterios clínicos, nunca se ha negado a esos.

–

Que en 2015 entre 5.000 y 7.000 afectados de hepatitis C recibirán
estos nuevos medicamentos, que esto es 10 veces más que lo que va de
2013-2014.

–

Que España está entre los primeros países europeos en incluir la
financiación pública de nuevos medicamentos.

–

Que todas las medidas relacionadas con los nuevos tratamientos se
toman por un consenso con los expertos.

–

Que el plan estratégico que ha comenzado a elaborar el Ministerio
permitirá contar con un registro de pacientes y asimismo articular el
tratamiento de todos pacientes.

–

Que lo que no se puede hacer es utilizar el miedo natural de los
enfermos de modo y manera que ciertos sectores lo están utilizando .

–

Que parece ser que afectados de hepatitis C y otras dolencias tan solo
existen cuando gobierna el PP, por lo cual se abstienen.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) li contesta que si les seves paraules en
relació a Castor i a Bankia suposen la seva abstenció, no té cap problema a
retirar-les i a demanar perdó, perquè el fons de la qüestió són els malalts.
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Laura Rodera (PP) le contesta que entiende su argumentación, pero las
palabras quedan dichas y ya sabían que saldría esto a la palestra.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – PSC (9), ICV-EUiA (3), CiU (2), PxC (1) i Óscar
Marjalizo, regidor no adscrit, (1)
Abstencions: tres (3) – PP
4. Moció de tos els grups polítics municipals per demanar una
rebaixa de l'IVA en els productes infantils
“Dado que la pérdida de poder adquisitivo de los hogares a raíz de la crisis
económica afecta especialmente a las familias con hijos.
Dado que las políticas públicas han de proteger las situaciones de
vulnerabilidad especialmente en el caso de los niños, instrumentando
incentivos fiscales y ayudas administrativas.
Dado que la tasa de natalidad de España en general, y de Cataluña en
particular, lleva años con una tendencia a la baja, lo cual pone en peligro la
sostenibilidad de la pirámide de población.
Dado que es responsabilidad de la administración pública emprender
medidas que impulsen el crecimiento demográfico para evitar el
envejecimiento de la sociedad.
Por todos estos motivos, los grupos municipales de PxC, PSC, ICV-EUiA, PP,
CiU y Óscar MarjaliZo, concejal no adscrito, adoptan los los siguientes
ACUERDOS:
1. Instar al gobierno de España a impulsar las medidas necesarias en el
seno de la UE para que se aplique un tipo de IVA super reducido a los
productos infantiles de primera necesidad. Con este objetivo modificar el
catálogo de prestaciones y servicios con tipos impositivos reducidos,
ampliándolo a los productos anteriormente citados.
2. Dar traslado a las asociaciones vecinales del municipio, a la
Confederación Europea de Familias Numerosas (ELFC), a la Federación
Española de Familias Numerosas (FEFN), a la Asociación de Familias
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Numerosas de Cataluña (FANOC) y al Grupo de Entidades Catalanas de
la Familia (GEC).”
S'aprova per unanimitat.
7. Moció del PP per demanar al Consell Comarcal que resolgui la
concessió atorgada a les piscines de Marina-Besòs
“La concesión del uso de las piscinas de Marina Besos a una empresa
privada para su uso para actividades recreativas ha provocado importantes
molestias entre los vecinos de su entorno, molestias que son la continuación
de una historia iniciada en 2008 cuando el Ayuntamiento modificó el PLAN
DE USOS de estas instalaciones permitiendo actividades de ocio nocturno.
Desde su instalación son muchos años en que los vecinos se han quejado al
Ayuntamiento de Sant Adrià del excesivo volumen de la música y del ruido
que provocaban las personas que acudían a esta discoteca al aire libre,
convirtiéndose en un foco de conflictos y problemas al barrio de Sant Joan
Baptista.
El Ayuntamiento de Sant Adrià tiene conocimiento no sólo de estas
molestias, sino del hecho de que el canon correspondiente a la explotación
de estas instalaciones no ha sido pagada de forma estipulada, sino con
irregularidades y retrasos al Consell Comarcal del Barcelonès, que es quien
hizo la concesión demanial, y que no se han formalizado los pagos que la
empresa concesionaria tiene que realizar al ayuntamiento de Sant Adrià de
Besòs de los años 2013 y 2014.
En conclusión, la explotación de las piscinas reconvertidas en carpas para
ocio nocturno, presenta un elevado coste social para el barrio de Sant Joan
Baptista: los gastos indirectos que comporta en vigilancia y limpieza y que
en ocasiones no han sido realizadas, con la repercusión negativa al
vecindario.
Con esta exposición de motivos, se propone que el Pleno del Ayuntamiento
de Sant Adrià de Besos acuerde:
1. Instar al Consell Comarcal del Barcelonès a que proceda a la resolución
inmediata de la concesión otorgada en relación con las piscinas de
Marina Besós por incumplimiento del pliegue de condiciones".
2. Instar al Gobierno municipal de Sant Adrià a tomar las medidas
reglamentarias para que se restrinja el uso de las instalaciones de las
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piscinas de Sant Adrià a un horario diurno, que sea compatible con el
descanso de los vecinos.
3. Instar al Gobierno municipal de Sant Adrià a tomar las medidas
necesarias para que, en ningún caso, se pueda volver a usar las piscinas
de Marina Besòs para actividades lúdicas en horario nocturno, en el
tiempo que queda de la actual concesión vigente.
4. Comunicar el presente acuerdo al Consell Comarcal del Barcelonès y al
actual concesionario del uso de las piscinas de Marina Besòs.”
Defensa la moció Jesús A. García (PP):
–

Que Sant Adrià tiene una instalación privilegiada al lado de una de sus
dos playas con un equipamiento deportivo, que dispone de unas piscinas
que ahora mismo no se explotan y que se decide dejar de explotar por
razones de incivismo del uso de las piscinas por vecinos que no son de
Sant Adrià y que hacen que el uso de las piscinas sea muy complicado,
por lo tanto, se decide buscar otro uso para esas piscinas.

–

Que una vez se decide utilizar esta instalación para un fin que no es el
que tenía que ser, es decir, para el uso de los ciudadanos durante el
verano, pasa a ser explotado a nivel nocturno y empiezan a generar una
serie de problemáticas asociadas a la actividad.

–

Que el uso de esta piscina se ha intentado explotar de esa manera y
unos tras otros han ido generando los mismos problemas, como exceso
de ruido, difícil convivencia vecinal, etc.

–

Que, además, se debe añadir que este Ayuntamiento tiene ahora una
relación con la Policía Local bastante mejorable, ya que cuando hay
quejas vecinales la policía prácticamente actúa por reglamento y de
oficio, y está limitada sobre todo en fines de semana por falta de
efectivos y, por tanto, la Policía no da resolución a esas quejas vecinales.

–

Que ante la falta de compromisos de este Ayuntamiento después de
intentar que viniera un barco-hotel que se quedó en Gibraltar, y de otro
proyecto en el puerto que también difícilmente se va a realizar, y ante la
llegada de la universidad que parece inminente pero que se teme que es
muy posible que en las próximas elecciones todavía estén hablando de la
llegada de la universidad al ritmo que llevan las obras, el alcalde ha
presentado un proyecto del frente marítimo en el cual intenta hacer un
proceso participativo para intentar generar expectativas que se pueden
hacer en las tres chimeneas.
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–

Que los vecinos desean volver a recuperar ese espacio como unas
piscinas y que ellos como representantes deben representar la voluntad
ciudadana.

–

Que el alcalde dijo que no se iba a continuar con esta explotación, pero
se le olvidó decir que la concesión dura hasta el 2017, por lo tanto no se
sabe que sucederá hasta entonces, por lo que hay que intentar regular
esta actividad para poder ser compatible con el descanso de los vecinos.

–

Que una de las razones por las que se podría resolver sería por el abono
del canon, aunque entiende que parece ser que está al corriente de
pago.

–

Que en el contrato hay una serie de aspectos que siguen sin resolverse
como las actividades diurnas que no pueden ser explotadas y para que
pueda ser de uso de los vecinos y abonados.

–

Lee: “Per al desenvolupament de les activitats de bany i solàrium caldrà
que el concessionari estableixi amb els gestors del poliesportiu MarinaBesòs el mecanisme per identificar els usuaris amb dret a participar en
aquestes activitats, tenint en compte que aquests usuaris no abonaran al
concessionari cap preu per la utilització de les instal·lacions en horari
diürn. El concessionari acordarà amb el gestor del poliesportiu les
possibles compensacions econòmiques que siguin escaients en cas que
es produïssin conflictes en l'establiment d'aquesta coordinació.
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs designarà una persona que
efectuarà la mediació per assolir els acords corresponents.”

–

Que al final lo que se acordó es que solo lo podían usar las colonias de
verano y los usuarios por falta de poder utilizar la piscina, por lo tanto,
el contrato tal como está redactado se ha modificado, lo cual quiere decir
que si se ha modificado para determinados aspectos también puede ser
modificado para los otros.

–

Que en cuanto al horario: “El concessionari haurà de respectar la
normativa sectorial que resulti de l'aplicació, les prescripcions que
estableixin la llicència municipal d'activitats i que es preveu en el plec de
condicions, en tot cas, s'adaptarà a les mesures per garantir el correcte
descans dels veïns i el manteniment de les condicions òptimes de gaudir
dels espais del parc i platja per part de la ciutadania, el concessionari
haurà d'adoptar les mesures de garantia de la seguretat dels usuaris, les
de control d'accessos, adequades per evitar aglomeracions, limitacions
de nivell de contaminació acústica i lumínica.

–

Que muchas de estas cuestiones que ha citado no se cumplen y es difícil
que se cumplan, puesto que la actividad originaria de ese espacio debían
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de ser unas piscinas y es muy difícil hacerlo compatible con el uso que se
les está dando actualmente.
Óscar Marjalizo (regidor no adscrit) diu:
–

Que hi està d'acord, que són molts els veïns que pensen que la
instal·lació s'hauria de tornar a obrir per a l'ús i gaudi dels ciutadans i
ciutadanes, però que és un tema molt complicat, ja que en un principi
semblava que deixaven l'activitat i ara sembla que volen tornar a
demanar la llicència, que tenen una concessió fins al 2017 atorgada pel
Consell Comarcal i si compleixen els terminis i els pagaments, tant de la
concessió com de la llicència d'activitats, en un principi no es pot fer res
per evitar-ho, perquè els haurien d'indemnitzar.

–

Que espera que finalment aquell espai sigui reservat per a l'oci de la
gent de Sant Adrià diürn, que no sap quin ús, però que s'hauria de
respectar els descans dels veïns i les conseqüències que porta tenir una
activitat no només el soroll, la brutícia, el “botellón”.

Menchu Martí (PxC) manifesta:
–

Que l'AV va lliurar a tots els grups polítics una moció sobre la discoteca
Atlántida, i que diversos grups de l'oposició i el regidor no adscrit se la
van estar estudiant per presentar-la, però que finalment no ho van fer
perquè formalment no es podia fer allò que demanava l'Associació.

–

Que els veïns d'aquella zona porten patint molts anys la problemàtica
generada per la concessió del Consell Comarcal de les llicències per
exercir l'activitat de discoteca a l'aire lliure: sorolls, molèsties, incivisme,
baralles, etc.

–

Que ha arribat el moment de pensar en solucions que puguin conjugar el
legítim dret al descans i el gaudi d'una qualitat de vida digna per part
dels veïns amb l'igualment digne dret al treball dels adrianencs que eren
contractats per treballar a les seves instal.lacions.

–

Que demana que l'equip de govern insti el Consell Comarcal a buscar
solucions reals i imaginatives que puguin ser acceptades per aquests
dues posicions.

–

Que en aquesta moció troba a faltar el suports als adrianencs que han
perdut la feina pel tancament de la discoteca.
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–

Que aquesta moció és un cant de sirenes, ja que qui atorga la concessió
és el Consell Comarcal i l'ha concedit fins al 2017 i, un cop concedida, no
es pot revocar si no es paga una gran compensació, cosa que sabent
com funciona el Consell Comarcal no ho creu i la llicència d'activitats que
atorga aquest Ajuntament està obligat a donar-la sempre que es
compleixin els requisits per obtenir-la.

–

Que la solució és a les mans de tots els que tenen representació en el
Consell Comarcal, que s'haurien de posar d'acord i no fer el paperot de
presentar una moció que saben que no serveix per a res.

Xavier Soley (CiU) diu:
–

Que creuen que és un problema per a la ciutat el funcionament les
instal·lacions de les piscines, el qual no han estat capaços tots plegats
d'encarrilar prou bé.

–

Que es podria resoldre la concessió però que potser seria pitjor el remei
que la malaltia, ja que resoldre una concessió, que encara li queden tres
anys de vigència, té un cost econòmic molt gran.

–

Que s'han de buscar quins usos ha de tenir aquell equipament per a la
ciutat vist que el lúdic nocturn no ha funcionat.

–

Que s'hauria de redactar o impulsar un pla d'usos, amb independència
del desenvolupament urbanístic que es pugui preveure a la zona, veure
què s'hi vol fer, com es podria reconduir, i després el Consell Comarcal
instar aquest expedient de la rescissió d'aquesta concessió, tenint en
compte que un expedient d'aquest no és ràpid, que pot durar entre 9
mesos i 1 any, però que tot i així sabrien quina seria l'alternativa.

–

Que d'aquí a quatre dies presentaran la sol.licitud de llicència d'activitat
per obrir aquesta temporada. Que el marc normatiu implica que estan
lligats de mans i peus, perquè aquesta llicència s'haurà d'atorgar, però
que l'eina que té l'Ajuntament és condicionar, amb les exigències que
faci falta, que aquesta llicència no suposi una pertorbació al veïnat de
l'entorn.

–

Que podria passar que si l'empresa concessionària no s'ajusta als
requeriments que exigeix l'Ajuntament, no es dóna la llicència i no
s'obre, tenint en compte l'experiència dels últims dos anys.

–

Que es podria buscar un gestor que no fos una empresa, sinó entitats
d'iniciativa social de la ciutat perquè ho puguin gestionar, entitats del
lleure o entitats juvenils.
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Gregorio Camacho (ICV-EUiA) manifesta:
–

Que la rescissió de la concessió que demana el PP és difícil de resoldre.

–

Que amb el temps s'ha demostrat que és fum tot el que s'ha dit
d'aquesta empresa.

–

Que com a grup municipal aquest tipus d'empresari preferiria que no
desenvolupés activitats a Sant Adrià en els termes que ho està fent ara.

–

Que la concessió no l'ha donada l'Ajuntament i la rescissió que demana
el PP ha de tenir una justificació que no sigui que únicament ha generat
molts problemes de convivència i el seu grup va anar al Consell
Comarcal a dir que rescindís la concessió per incompliment, que una de
les condicions va ser el no-pagament del cànon que al final ho van fer, i
per tant, no tenen marge per demanar las rescissió.

–

Que si rescindeixen la concessió hauran de pagar a l'empresari, això els
agradi o no està en el Plec de condicions.

–

Que l'equip de govern està intentant trobar una solució a aquest
problema que els veïns estan cansats i amb tota la raó.

–

Que l'any passat van incomplir amb els decibels i se li està exigint, que
de fet ja hi ha dues multes coercitives en relació amb l'incompliment
d'aportació de mesures correctores en relació amb l'any passat.

–

Que aquest empresari, sobre les mesures sonomètriques, els han
contestat amb una recusació, que ja va fer anteriorment amb un altre
regidor, i amb ell, perquè considera que tenen una intenció manifesta i
malèvola i contrària a l'activitat.

–

Que estan donant les passes correctes en la bona direcció perquè si tot
es compleix li sigui molt difícil obtenir la llicència d'activitat.

–

Que, pel que fa a la concessió, és el Consell Comarcal qui ho ha de fer i
ha respost que no hi ha cap motiu per fer-ho.

–

Que l'equip de govern, per tots els mitjans possibles, intentaran que
aquest tipus d'activitat no es produeixi, però més enllà d'això, no es
veuen amb la capacitat de poder-ho assumir.

L'alcalde diu:
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–

Que les declaracions del diari són perquè el promotor el va anar a veure
i li va dir que no feia la discoteca i que es retirava de l'Atlàntida.

–

Que després, els fets com pagar el cànon van demostrar el contrari d'allò
que li havia dit.

–

Que no es pot posar l'Ajuntament i la ciutat en un problema pitjor
d'aquell en què estan, és a dir, que no per desfer unilateralment una
concessió, que l'activitat continuï i haver de pagar una indemnització.

–

Que han fet requeriments per cobrar i avisar el Consell Comarcal que la
part del cànon que havia de pagar a l'Ajuntament no es feia. Van fer
requeriments del problema de l'estiu: tenien medicions d'una ECA
externa de la Diputació i de l'enginyer municipal, que quan van veure
que la mitjana eren 59 decibels van decretar el tancament cautelar, que
va ser respost interposant una querella criminal personal al regidor Pedro
Rivero i després recusant-lo, i va ser llavors quan va nomenar Gregorio
Camacho com a instructor.

–

Que durant l'estiu hi va haver tota una batalla perquè passessin dels 59
decibels a 53.

–

Que estan fent els requeriments de la llicència que ja en porten dos i
dues multes, i que ho estan fent de manera constant.

–

Que de tot això que fan no en fan publicitat, perquè l'Administració ha de
fer les coses i intentar arribar allò a bon port.

–

Que tot l'expedient l'han vist els veïns afectats juntament amb un
advocat i està a la seva disposició, i han pogut comprovar que tot allò
que l'equip de govern deia era veritat.

–

Que és veritat que la resposta als molts d'aquests requeriments han
estat amenaces de querelles a funcionaris i al mateix Gregorio Camacho.

–

Que, per tant, com a Administració, estan fent el que toca que és exigir
el que cal.

–

Que ell mai ha amagat que la concessió s'acabava el 2017, que l'únic
que ha dit és que el compromís és que el dia que acabi la concessió,
sigui perquè s'arribi al 2017 o perquè s'incompleix i la poden recuperar
abans allò no serà mai més una discoteca.

–

Que l'equip de govern sempre ha dit que aquesta és una platja familiar i
el destí ha de ser aquest, que l'oci ha d'anar a l'entorn del port esportiu.
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–

Que entén que els veïns ho han passat malament i que hi ha la
constància objectiva i mesurada per això es va decretar el tancament
cautelar i el jutge ho va denegar. Que fer un recurs a un jutge pot durar
com a mínim un any o més, per tant, van agafar la via d'incidir a abaixar
els sorolls i a començaments d'agost van aconseguir de 59 a 53, quan el
màxim és 50, que van passar d'una falta greu a una falta lleu.

–

Que l'expedient l'han pogut veure els veïns tantes vegades com han
volgut.

Menchu Martí (PxC) diu:
–

Que aquesta concessió es va donar al 2014 i finalitza al 2017, però que
la problemàtica de les piscines fa més anys que dura.

–

Que vol saber perquè es va donar aquesta concessió novament, sabent
els problemes que hi havia. I perquè els regidors d'aquest Ajuntament
que són membres del Consell Comarcal van votar a favor d'aquesta
concessió.

Jesús A. García (PP) dice:
–

Que el Consell Comarcal está gobernado por todas fuerzas políticas
menos el PP, es decir, ICV-EUiA, PSC, CiU i ERC.

–

Que el Pleno de este Ayuntamiento puede claramente revocar la
concesión, tal como lo recoge el pliego de condiciones.

–

Que por lo que se refiere a indemnizaciones tendrá que ser un juzgado si
se ha de indemnizar o no, si lo decide así el pleno de este consistorio.

–

Que este consistorio para problemáticas de vecinos como los
cooperativistas se ha pronunciado y ha devuelto dinero, es decir, que se
ha implicado en acciones para beneficio de los ciudadanos.

–

Que ya ha dicho que utilizar unas piscinas para darles una actividad
nocturna en un espacio inadecuado generará problemas continuamente
venga quien venga.

–

Que desde el momento que se cambio el plan de usos de utilizar unas
piscinas públicas para una actividad que no era para la que estaba
indicada no generará más que problemas.
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Que este equipo de gobierno en determinados barrios de esta ciudad
donde ha querido sí que ha presionado para que no se realicen
actividades nocturnas, por tanto, considera que tienen dos barras de
medir, para unos sitios sirven unas cosas y para otros sitios no sirven
otras cosas.

L'alcalde li contesta:
–

Que ja li ha explicat tot el que han fet. Que hi ha dedicat molts esforços,
que no nega que no han aconseguit resultats satisfactoris, però que sí
que s'hi han dedicat i que ha tingut repercussions.

–

Que Ruht Soto li pot ensenyar els escrits amenaçadors de l'advocat i
també li pot ensenyar tot l'expedient.

–

Que li pregunti a l'interventor què implica rescatar unilateralment, sense
motivacions, què pot representar econòmicament.

–

Que es compromet a seure amb el Consell Comarcal i els portaveus dels
partits polítics i parlar d'aquest tema.

Es desestima la moció amb el resultat següent:
Vots a favor: quatre (4) - PP (3) i Óscar Marjalizo, regidor no delegat (1)
Abstencions: tres (3) – CiU (2) i PxC (1)
Vots en contra: dotze (12) – PSC (9) i ICV-EUiA (3)
8. Donar compte de la sentència núm. 806 del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, sala contenciosa administrativa, secció
segona, per la qual es va estimar el recurs interposat per
l'Ajuntament contra el Jurat d'Expropiació de Catalunya pel preu
just de l'extinció de la concessió administrativa de diverses parades
del mercat
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la sentència núm. 806 del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala contenciosa administrativa,
secció segona, per la qual es va estimar el recurs interposat per
l'Ajuntament contra el Jurat d'Expropiació de Catalunya pel preu just de
l'extinció de la concessió administrativa de diverses parades del mercat.

CIUTADANIA
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9. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora
del bon veïnatge i del bon ús de l'espai públic
Fets
1. Cal aprovar inicialment l'Ordenança reguladora del bon veïnatge i del bon
ús de l'espai públic.
Fonaments de dret
1. Art. 63 a 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
PROPOSTA
Aquesta Comissió Informativa de Ciutadania proposa al Ple de l'Ajuntament
l'adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora del bon veïnatge i del bon ús
de l'espai públic i sotmetre-la a informació pública per a la formulació de
reclamacions i al·legacions, mitjançant un anunci que s'ha de publicar al
BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler d'anuncis de la corporació per termini de trenta dies a comptar
des de la darrera publicació.
2. Establir que en cas de no produir-se al·legacions el reglament es
considerarà aprovat definitivament un cop transcorregut l'esmentat
termini.
3. Facultar l'alcalde perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per
executar el present acord.”
Defensa el dictamen Josefa López (PSC).
Menchu Marti (pxC) manifesta:
–

Que PxC va presentar una esmena a la totalitat de l'Ordenança de
Civisme, ja que la troba incompleta i infosa de l'esperit del bonisme i
amiguisme que tant mal ha fet a la ciutat i a la gran majoria
d'adrianencs.
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–

Que aquesta ciutat té un greu problema de civisme, millor dit de manca
de civisme motivat per l'actuació d'una minoria i per les especials
característiques de certs barris de la ciutat.

–

Que, per això, va presentar un redactat nou d'allò que creu que ha de
ser una ordenança de civisme, la qual concretava i descrivia les
conductes, les infraccions d'aquestes i modulava les sancions i el més
important: abordava i s'adaptava a la problemàtica real del municipi i
que podia ser un instrument útil i eficaç per a la corporació i per als
veïns.

–

Que va presentar un ampli articulat amb els actes incívics que pateix la
ciutat i els seus veïns, els va desenvolupar i va regular la llista
d'infraccions.

–

Que la resposta de l'equip de govern va ser que no complia l'objectiu
d'aplicabilitat i que no tenia en compte la legislació vigent ni la visió
social.

–

Que la seva proposta sí que és perfectament aplicable i complia
totalment amb la legislació, perquè les ordenances municipals
compleixen també la funció d'adaptar-se a les particularitats de cada
municipi, per tant, a més de concretar i complementar la llei, també
donen resposta al conjunt de necessitats, problemàtiques i més aspectes
de les corporacions locals en el seu àmbit territorial.

–

Que li van dir que no recollien la majoria de les seves propostes perquè
aquestes estaven ja recollides en les lleis, normes i reglaments de rang
superior nacionals.

–

Que l'equip de govern dóna per fet que tot està regulat per llei (ja que
els municipis no tenen capacitat legislativa) per la qual cosa no caldria
que existissin ni les ordenances, ni els reglaments, ni cap instrument
regulador fora de les lleis.

–

Que la seva proposta, això sí, no compartia la visió social de la seva
ordenança, ja que no es governa una ciutat només amb bones
intencions.

–

Que, a part de diàleg amb els infractors reiterats, calen sancions, duresa
i que s'adonin que el temps de la impunitat a la via pública s'ha acabat,
però que no han estat capaços de posar un capítol sobre el respecte als
agents de l'autoritat i als funcionaris que són qui pateixen l'incivisme
d'aquesta minoria.
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–

Que l'ordenança està plena de grandiloqüents valors, principis i bones
intencions.

–

Que sembla que tinguin por a intentar entrar a debatre i solucionar els
problemes reals i només s'atreveixen a posar pegats que són
insuficients.

–

Que també és veritat que ja és un esforç encomiable el sol fet de
realitzar una ordenança com aquesta en aquesta ciutat, donada la
manera que té l'equip de govern d'entendre les prioritats, com ho
demostra el fet que fins ara ni s'havien plantejar fer-ne una, per la qual
cosa més val tenir-ne una de dolenta de bon veïnatge i del bon ús de
l'espai públic que cap, encara que és insuficient.

Mireia Hernández (CiU) diu:
–

Que felicita la regidora de Civisme, que li consta que és un treball que no
ha estat fet d'esquenes a la ciutat sinó amb el consens i la participació
de la ciutat, entitats, associacions de veïns, diferents plataformes, etc.

–

Que també cal agrair el suport de la Diputació de Barcelona que ha
acompanyat tot el procés i tot el treball previ perquè aquesta ordenança
vegi la llum.

–

Que esperen que passi aquest tràmit d'exposició pública, que s'aprovi,
que després de les eleccions, qui hi hagi tingui l'amplitud de mires per
anar canviant tots els punts que demostrin que no són suficientment
factibles o que no acaben amb les situacions que volen acabar.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – PSC (9), ICV-EUiA (3), PP (3), CiU (2) i Óscar
Marjalizo, regidor no adscrit (1)
Abstencions: una (1) – PxC
TERRITORI
10. Dictamen relatiu a la pròrroga del conveni amb els ajuntaments
de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, i el Consell Comarcal per
a la prestació del servei d'atenció als animals de companyia
“Fets

26.01.2015

27

1. En data 20 de desembre de 2006, els ajuntaments de Badalona, Sant
Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del
Barcelonès van signar un conveni mitjançant el qual s’establia el marc de
col·laboració interadministrativa per a la implantació del servei comarcal
d’atenció als animals de companyia.
2. La vigència d’aquest conveni s’establia fins al 31 de desembre de 2007,
amb pròrroga automàtica, llevat que alguna de les parts acordés la
denúncia.
3. El Ple del Consell Comarcal del Barcelonès ha adoptat en sessió de data
3 de desembre de 2014 l'acord de perllongar el conveni fins al 31 de
desembre de 2015.
Fonaments de dret
1.
2.
3.
4.

Llei
Llei
Llei
Llei

municipal i de règim local de Catalunya
de protecció de la salut
7/2003 de protecció de la salut
22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals

DICTAMEN
Per tant, aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de
l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Aprovar el Conveni de pròrroga de la col·laboració amb els Ajuntaments
de Badalona i Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del
Barcelonès per a la prestació del servei d’atenció als animals de
companyia fins el 31 de desembre de 2015.
2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Barcelonès”.
Defensa el dictamen Gregorio Camacho (ICV-EUiA).
S'aprova per unanimitat.
GOVERNACIÓ, SERVEIS CENTRALS, PROMOCIÓ I EDUCACIÓ
11. Dictamen relatiu a l'adhesió a la XarxaCORH o espai presencial
de la Comunitat de Recursos Humans
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“Vist el Conveni tipus presentat per la Diputació de Barcelona, el qual
servirà de base per a la formalització dels Convenis que se subscriuran amb
cadascun dels ajuntaments que aprovin formar part de la XarxaCORH o
espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans.
El sotasignat proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD:
1. Adherir-se al Conveni tipus presentat per la Diputació de Barcelona per
formar part de la XarxaCORH.
2. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.”
Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC),
S'aprova per unanimitat.
12. Dictamen relatiu a l'aprovació de l'obertura autoritzada de dos
dies festius més
“Arrel de la publicació de l'Ordre EMO/36/2014, de 25 de febrer, per la qual
s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en
diumenges i festius per als anys 2014 i 2015.
L'article 1.2.c) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de
mesures per determinades activitats de promoció, determina que el nombre
màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden
romandre oberts durant l'any és de vuit. Així mateix afegeix que cada
ajuntament ha de fixar dos festius més per al seu àmbit municipal.
Per tal de trobar el major consens i proposar els dies que siguin més adients
al sector comercial, s'ha fet comunicació d'aquesta informació a les diferents
associacions de comerciants i empreses grans del sector, com ara:
Associació de comerciants Sant Adrià Centre ACSAC
Associació de comerciants industrials dels casc antic Sant Adrià ACICASA
Hipermercat ALCAMPO
Associació de medias y grandes empresas de distribución (ANGED)
DECATHLON PORT FORUM
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Com a resultat d'aquesta, s'han rebut una sèrie de peticions que totes elles
es concreten a proposar els dies 13 de desembre i 27 de desembre com a
festius d'obertura autoritzada.
Ateses les consideracions anteriors, aquesta Comissió Informativa proposa
al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD:
Autoritzar els dies 13 i 27 de desembre de 2015 com a dies festius
d'obertura autoritzada.”
Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC),
S'aprova per unanimitat.
13. Donar compte del decret de la regidora delegada sobre
nomenaments interins
Tot seguit, els assistents resten assabentats del decret de la regidora
delegada sobre el nomenament interí de Carolina Santiago Hernández com
a administrativa.
14. Donar compte del decret de la regidora delegada sobre
contractacions
A continuació, els assistents resten assabentats dels decrets de la regidora
delegada sobre la contractació de les persones següents:
Concepción Catalina Lausin Tena com a agent cívica
Javier Sánchez Sánchez com a agent cívic
Marc Puchades Giménez com a auxiliar administratiu
Francisco Javier Esteban Mieres com a encarregat
Alfonso Arroyo García com a oficial 2a construcció
Francisco Coble León com a oficial 2a construcció
Youssef Falkou com a oficial 2a construcció
Manuel González González com a oficial 2a construcció
Luis Hervás Báñez com a oficial 2a construcció
Julián Principal Polo com a oficial 2a construcció
Juan J. Santiago Salidos com a oficial 2a construcció
Antonio Domínguez Montoya com a oficial 2a instal·lació
Daniel Rajoy Fernández com a oficial 2a instal·lació

26.01.2015

30

15. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
16. Precs i preguntes
Menchu Martí (PxC) diu:
–

Que felicita l'equip de govern per la compra de 9 desfibril.ladors, haverlos instal·lat i haver format treballadors municipals, tal com ella va
demanar en la moció de 29 de juliol de 2013 per complir amb el decret
82/2010, de mesures d'autoprotecció que l'equip de govern hi va votar
en contra. Que, des de llavors, no sap què deu haver canviat perquè ara
facin allò que li van denegar fa any i mig, potser les eleccions de maig.

–

Que, sobre l'informe del Síndic de Greuges referent a l'edifici Venus,
pregunta a l'alcalde:
▪
▪
▪
▪

–

Quina és la seva opinió i que li semblen les conclusions per les quals
s'ha d'enderrocar Venus.
Què li sembla que el Síndic es queixi de les dificultats que ha tingut
per obtenir informació del Consorci del barri de la Mina.
Que li sembla que digui que hi ha falta de voluntat política de les
administracions involucrades per resoldre la problemàtica del
reallotjament dels veïns de l'edifici Venus.
Quina opinió té de com de malament ha quedat aquest Ajuntament
després dels programa dels Matins de TV3 dedicat a aquest tema
amb una gran intervenció de Paqui Jiménez, gran lluitador veïnal.

Que al novembre es van contractar 13 persones, 1 auxiliar
administrativa i 12 peons, dins el Pla integral de neteja 2014. Que una
peó polivalent incompleix el Reglament de gestió del personal adscrit a
programes i projectes temporals de promoció econòmica de
l'Ajuntament, respecte dels projectes de plans d'ocupació, així com la
normativa específica sobre contractació de persones que té aquesta
convocatòria, ja que aquesta persona no tenia els tres anys exigits sense
haver estat contractada en un pla d'ocupació anterior per l'Ajuntament
per poder accedir a aquesta última convocatòria, ja que va ser
contractada el 29 de desembre de 2011, i va finalitzar el seu anterior
contracte el 28 de juny de 2012. Que, davant d'aquesta irregularitat en
la seva contractació, en no complir amb els requisits exigits en els
protocols a tots els demandants d'ocupació d'aquesta oferta, què es
pensa fer.
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Que els reglaments i les normatives s'han de complir i hi ha persones
perjudicades per aquesta irregularitat, com són els demandants que
estan per sota d'ella a les llistes i que sí que compleixen amb tots els
requisits exigits.

L'alcalde, sobre l'edifici Venus, li contesta:
–

Que creu que el Síndic va fer l'informe abans de saber l'última proposta
de reallotjament que és que els que estiguin al corrent de pagament
poden reallotjar-se a un preu màxim de 150 €, més despeses d'escala,
sense perdre la propietat de l'edifici.

–

Que han adoptat la mesura més pertinent. Que quan el responsable de
posar els diners que calen diu que o es reallotja o l'edifici es queda igual,
un com a responsable ha d'actuar.

Filomena Cañete li contesta:
–

Que no existeix cap reglament que prevegi els tres anys, sinó que és un
acord pres a la Mesa de Selecció, on tots els grups municipals en formen
part i també l'Associació d'Aturats del municipi. Que estan treballant per
fer un reglament que ara no existeix.

–

Que no sap on hi veu irregularitats. Que quan el finançaments és de la
Diputació, Àrea Metropolitana i mateix Ajuntament posen en marxa el
procés de selecció que queda recollit en unes bases que han acordat en
Mesa de Selecció

–

Que quan el finançament és del SOC és la Generalitat qui marca els
criteris de selecció, per la qual cosa l'Ajuntament només pot fer
recomanacions. Que en l'oferta que presenten a l'oficina OTG ja fan
aquesta recomanació, però és l'Oficina que deriva les persones que
considera oportunes, que la preselecció no la fan ells.

–

Que Menchu Martí no hauria de fer insinuacions de coses que no estan
constatades.

Menchu Martí (PxC) diu que finalment és el tècnic de l'Ajuntament qui escull
les persones, que és qui té la llista de les persones contractades fa tres
anys.
Filomena Cañete (PSC) li torna a repetir:
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–

Que en la preselecció la derivació són tres persones per oferta, en
aquest cas eren 13 persones les sol.licitades, d'aquestes si ho
multipliques per tres són les persones que va derivar el SOC i la
preselecció es fa conjunta, tècnic de l'OTG i el de l'Ajuntament.

–

Que sí que és veritat que es té en compte la llista, però no és una
potestat unilateral i al cent per cent per a la selecció per part de
l'Ajuntament en representació d'aquell tècnic.

–

Que li torna a repetir que no faci insinuacions, que si creu que hi ha
alguna irregularitat que ho denunciï.

Mireia Hernández (CiU) diu:
–

Que des de gener les entitats sense ànim de lucre estan obligades a
presentar la declaració de l'Impost de societats. Que a Sant Adrià hi ha
petites entitats que tenen por d'aquesta normativa i, fins i tot, es
plantegen abandonar l'activitat si han de fer front a una situació a la qual
no estan massa acostumats ni tampoc tenen els mitjans. Que CiU al
Congrés estan treballant en el sentit que es modifiqui i que es torni a
incorporar l'exempció pel que fa a aquest tipus d'entitats, però mentre
això no succeeix i des de l'1 de gener que està en vigor, les entitats ho
han de fer. Que, per tant, demana que s'articuli, des de la regidoria de
Participació Ciutadana, un servei de suport o oficina de suport on des
dels funcionaris de la casa que estan més avesats a fer aquestes tasques
administratives que no pas les entitats, es faci aquest acompanyament i
aquesta tasca de suport a les petites entitats sense ànim de lucre del
municipi.

–

Que la setmana anterior molts veïns de la Mina van rebre una carta del
Consorci on se'ls feia l'oferta per als que volguessin traslladar-se als
nous habitatges construïts i destinats als reallotjament mantenint els seu
habitatge de Venus i cedint la propietat al Consorci, perquè els posés en
lloguer, ja que aquest edifici, d'entrada, no s'enderrocaria, sinó que la
decisió havia estat rehabilitar-lo, i els donaven un termini de 5 mesos, a
part de tot un seguit de condicions perquè poguessin accedir en aquella
oferta. Que aquesta matí els veïns de la Mina li han passat un rètol que
ha aparegut a diferents edificis, amb el segell del Consorci de la Mina, on
diu: “Aviso para las familias bloque Venus. Las familias que convivan con
otra familia en una misma vivienda ahora pueden solicitar la
adjudicación de una de las viviendas que han quedado vacías en su
bloque de Venus y que son del Consorcio del barri de la Mina.
Información y documentación necesaria, periodo de entregas de
solicitudes del 1 de febrero al 28 de febrero.” Que el Ple de l'Ajuntament
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no ha modificat encara el PERM perquè l'edifici Venus no sigui
enderrocat, per tant, ha d'aprovar el PERM que modifiqui el Pla de
transformació del barri de la Mina, i per això li demanen contundentment
que insti el Consorci perquè retiri aquestes actuacions fins que el Ple,
màxim òrgan d'aquest Ajuntament, aprovi la modificació del PERM.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) li contesta:
–

Que l'equip de govern està d'acord amb el Síndic de Greuges, els alegra
la seva resolució, que és el que ells han defensat des de fa molts anys,
enderrocar Venus.

–

Que li fa vergonya que es vingui aquí i es faci política diferent del que
s'ha acordat en el Consorci del barri de la Mina.

–

Que el Síndic diu que s'han construït uns habitatges, s'han fet un seguit
d'operacions i s'ha de finalitzar el reallotjament. I que tot això té un cost
econòmic. Que a la Generalitat de Catalunya li falta voluntat política de
resoldre. Que en aquest Ple sempre ho han explicat. Que la crisi
econòmica colpeja totes les administracions i la Generalitat no té
capacitat econòmica per fer un crèdit públic a veïns i veïnes perquè
puguin afrontar aquesta sortida de l'edifici de Venus.

–

Que s'han fet diverses reunions amb el conseller de Territori i amb la
consellera de Benestar i Família la Generalitat, on també hi han assistit
l'Associació de Veïns i la Plataforma en què es va comunicar que no hi
havia disponibilitat econòmica per l'enderrocament de Venus. Que els
polítics que ara han de prendre decisions i que ho haurien d'haver fet fa
molts de temps han esperat a trobar una solució, però no hi ha proposta
econòmica per a aquesta qüestió, i han decidit que, davant la degradació
d'aquest edifici, on la situació és cada vegada més difícil i hi ha molts
veïns i veïnes que demanen una intervenció, han acordat iniciar els
tràmits de desafectació, una rehabilitació dels espais comuns i fer un pla
social per intervenir dins d'aquell edifici.

–

Que aquesta és la proposta que han comunicat per carta als veïns i
veïnes i que tenen 5 mesos per poder-se acollir a allò que sempre han
explicat: que hi hauria una diferència de preu, que hi hauria unes
possibilitats de sortida i això és el que sempre han fet i, per tant, ara
han dit als veïns i veïnes que tenen 5 mesos per poder-se acollir a dues
propostes. Que el Síndic ha dit que busquin una solució i ells n'han
proposat una de diferent: una la sortida de compra i una altra la sortida
de lloguer.

–

Que quan el Síndic de Greuges va fer el seu informe encara no tenia els
acords que va prendre el Consorci el 15 de desembre.

26.01.2015

34

–

Que està molt bé situar-se en la talaia, veure com estan les coses i
decidir i dir què s'ha de fer, però que li agradaria saber d'on trauran
aquest crèdit per poder afrontar aquest reallotjament.

–

Que aquest equip de govern ha defensat sempre la necessitat
d'enderrocar l'edifici, que hi ha una part del Consorci que no ha tingut
aquesta voluntat.

–

Que el que hauria de fer la representant de CiU és traslladar-li novament
al Govern de la Generalitat que faci cas al Síndic de Greuges.

–

Que el temps polític necessita decisions això és el que fa la gent que té
una responsabilitat política, prendre decisions i no amagar la pilota i
allargar el temps. Que l'edifici Venus s'ha de dignificar, primer els espais
comuns, segon s'ha de fer una actuació social perquè aquest edifici no es
degradi més. Que quan sigui el moment arribarà el torn d'aprovar la
modificació del Pla especial de reordenació i millora del barri de la Mina
per la millora de veïns i veïnes de l'edifici de Venus poder-lo rehabilitar i
millorar les seves condicions de vida. Que les altres qüestions que
s'estan fent, com és la carta o la comunicació, també són acords del
Consorci del barri de la Mina, que és posar a disposició 49 habitatges per
desdoblament de famílies que estan vivint en una situació de dos a tres
nuclis familiars en una mateix habitatge, situacions de desnonaments i
d'emergències socials.

–

Que el Govern de la Generalitat no ha pogut trobar aquest finançament
públic per poder enderrocar Venus i les conclusions a les quals ha arribat
el Síndic de Greuges són compartides per l'equip de govern.

Mireia Hernández (CiU) li diu:
–

Que torna a repetir que insti al Consorci que abans de fer cap proposta
als veïns utilitzi els mecanismes necessaris perquè aquest Ple es
posicioni envers a l'enderroc o no enderroc de l'edifici Venus.

–

Que Gregorio Belmonte ha dit textualment que la voluntat política
d'aquest equip de govern sempre ha estat enderrocar Venus; el que ha
de fer la portaveu de CiU és dir als seus companys de partit en el Govern
que el que cal fer és enderrocar aquest edifici. Que ella en aquests 4
anys de legislatura ha repetit als seus companys amb responsabilitats de
govern que el que s'havia de fer era enderrocar aquell edifici i buscar la
solució política per allò que s'havien compromès, per allò que el Síndic
deia en el seu informe que era necessari i era uns dels eixos del Pla de
transformació, ella ho ha fet quan formava part de la Comissió Executiva
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del Consorci , ho ha fet davant dels consellers i davant del president del
Govern de CiU, i potser els hagués anat millor si ell també ho hagués fet.
–

Que, pel que fa a la voluntat política d'aquest equip de govern, llegeix
textualment un paràgraf de la carta signada pel president Artur Mas que
està a disposició de tots que té data de 17 de novembre de 2011: “Des
de la Generalitat de Catalunya estem plantejant una solució mixta que
garanteixi el trasllat de les famílies que poden pagar i, paral.lelament
anar trobant solucions per qual que no poden, així mateix, et comunico
que la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya no
comparteix la solució que proposa l'Ajuntament de Sant Adrià de
rehabilitar l'edifici Venus atès el seu cost elevat i l'existència dels 300
pisos construïts als quals també s'ha de donar sortida.” Que, per tant, el
president Mas deia i posava per escrit que la Secretaria d'Habitatge no
compartia la solució de l'Ajuntament de Sant Adrià de rehabilitar l'edifici
Venus.

–

Que l'equip de govern pot repetir tantes vegades com vulgui que la seva
voluntat política ha estat enderrocar Venus i dir tantes vegades com
vulgui que aquesta decisió ha estat una decisió de l'actual Govern de la
Generalitat de CiU, que és veritat que ha estat així i que no exculpa els
seus companys, però que ha estat una decisió que ells han volgut, han
buscat, han promogut i han desitjat.

L'alcalde li contesta:
–

Que això no és cert. Que es va posar damunt la taula que l'Incasòl o
l'Agència d'Habitatge de Catalunya fessin de banc i poguessin pagar. Que
el que no es pot tenir és l'edifici per compromisos personals electorals
d'àmbit local, tenir l'edifici tres o quatre anys sense solució. Que l'únic
que ha fet l'Ajuntament de Sant Adrià és intentar que, des del primer
moment que veu que els ciutadans ho passen malament i que per a
molts 150 € és tot un món i que tenen el pis pagat i no volen agafar cap
crèdit, sigui una entitat pública que faci el crèdit perquè saben que una
entitat pública els aguantarà i tardarà més a desnonar-los, que ho fan
per això perquè no volen anar a un banc, i l'únic que l'equip de govern
demana és adaptar-se a aquesta realitat i no obligar ningú a agafar un
crèdit que per baix que sigui que d'aquí a 4 o 5 anys els representi la
pèrdua del seu pis, per tant, qui ha de posar una entitat pública de crèdit
no és un ajuntament és una estructura d'estat.

–

Que aquesta era la solució que més d'una vegada Gregorio Belmonte i
l'alcalde Canga havien proposat i no van obtenir resposta. Que no es pot
tenir un edifici mentre s'espera el gran miracle i que es vagi degradant i
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tenir unes dues-centes famílies vivint en aquelles condicions, això és el
que no pot ser.
–

Que el que s'ha de fer és rehabilitar, dividir les entrades, que entrin 40
veïns per cada portal, amb la qual cosa és més fàcil i si el president i
vicepresident, com va passar a Saturn, 2, s'hi dediquen potser es pot
recuperar, que d'això és del què es tracta.

–

Que aquest equip de govern no ha mentit mai, sempre ha dit que
s'havien de pagar uns 30.000 €, sempre s'ha treballat perquè la
quantitat fos aquesta, però que no es pot forçar, que si no hi ha cap
entitat pública que els faci un crèdit barat, no hi ha solució, per tant, s'ha
d'agafar aquella que afavoreixi més els veïns i que els dignifiqui la vida.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
–

Que si el president Mas no hi estava d'acord, vol saber on és el president
tres anys després.

–

Que la carta diu que el president no està d'acord amb l'Ajuntament
perquè s'hagi de rehabilitar Venus, es pregunta perquè no ha vingut i els
ha dit quina és la sortida, quina és la solució, que potser és un
incompetent, ja que el president d'un país que no està d'acord amb
alguna cosa hauria de fer una proposta, igual que els dos consellers de
Benestar i Família que han presidit el Consorci, que tampoc no n'han fet
cap. Que l'única proposta ha estat de l'equip de govern, d'un crèdit
públic per finançar la sortida de veïns i veïnes. Que en el Consell
Executiu de 15 de desembre tothom hi va votar a favor, 5 consellers del
Consorci de CiU i ell 6, tots a favor del procediment de desafectació de
l'edifici, la rehabilitació i l'actuació social. Que ha estat el president Mas
qui ha donat l'esquena als veïns de l'edifici Venus.

–

Que l'alcalde, quan encara no ho era, i ell mateix van estar amb el
president Mas al Casal dels Infants del barri de la Mina i els va dir que no
hi havia diners per fer això.

–

Que de disponibilitat no n'hi havia ni fa tres anys ni ara tampoc, i això ho
sabia el grup municipal de CiU.

Mireia Hernández (CiU) li contesta:
–

Que el president Mas ho diu clar: el Govern de la Generalitat no pot
prendre una decisió en contra del que és la voluntat de l'Ajuntament de
Sant Adrià.
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–

Que l'Ajuntament va presentar uns costos per l'enderroc de l'edifici que
no superaven els 10 milions d'euros. Que dos anys després, van dir que
pujava a 22 milions, i en la la darrera reunió que van mantenir amb
veïns i membres del Govern de la Generalitat, ja n'eren 47. Que amb
això que està dient no exculpa ni el conseller de Territori, ni la consellera
de Benestar i Família, ni la número dos del Departament, ni cap d'aquells
membres del Govern de CiU, perquè considera que la decisió que han
pres és errònia, que fórmules damunt la taula se n'han posat en aquests
anys, com per exemple, que els veïns marxessin amb un lloguer amb
opció a compra. Que aquesta opció els veïns la van proposar en una
reunió amb Gregorio Belmonte i Juan Luis Rosique i els van dir que no
era legal ni possible. Que els habitatges estan construïts, acabats, amb
un cost de vigilància que voreja els 400.000 euros l'any. Que de
fórmules n'hi ha, però que manca voluntat política de tots i no exculpa a
ningú, però el que no poden fer és dir que els que han pres la decisió no
l'han presa quan era el que l'equip de govern pretenia, perquè sempre
han volgut rehabilitar aquell edifici.

–

Que està convençuda, com ha passat en d'altres poblacions, que si la
posició d'aquest Ajuntament hagués estat acabar amb allò que s'havia
compromès i, més tenint els habitatges fets i tancats, ara estarien
davant d'un altre escenari diferent del que estan actualment.

L'alcalde li diu:
–

Que els números de rehabilitació i enderroc se'ls han mirat del dret i del
revés alts càrrecs de les conselleries de Benestar, Territori i Habitatge i
d'Economia, persones que estan molt capacitades, per tant, Mireia
Hernández no pot dir que aquest Ajuntament va enredar ningú perquè
ells no tenen aquesta capacitat per fer-ho.

–

Que totes les opcions que han plantejat els veïns s'han posat damunt la
taula i s'ho han mirat totes aquestes persones.

Jesús A. García (PP) diu:
–

Que no le ha quedado claro que se votará con el cambio del PERM, si se
votara para que se derribe o para que se desafecte, porqué Gregorio
Belmonte en el Consorcio votó a favor de la desafectación lo cual implica
que ya no está a favor de derribar el edificio.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) li contesta:
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–

Que ells han votat en el Consorci iniciar el tràmit per a la desafectació de
l'edifici de Venus, a continuació encarregar el projecte de rehabilitació
dels espais comuns i la redacció de projecte social. Que un cop iniciats
aquests estudis el que s'ha de fer és una modificació del plantejament i
aquí vindrà la desafectació de l'edifici.

–

Que avui aquest edifici està qualificat d'equipament, per tant, cal buscar
una altre parcel.la on posar l'equipament que era aquest edifici i ajustar
les volumetries.

Jesús A. García (PP) vuelve a repetir que no le queda claro si Gregorio
Belmonte votará a favor de que se derribe si sigue en el consistorio.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu que ells han estat d'acord sempre a
enderrocar Venus. Que en el seu programa municipal ja van dir que hi
estaven d'acord, però que el que mai no farien és buscar una solució que
condemnés veïns i veïnes i, per tant, si no era factible l'enderrocament de
Venus, la rehabilitació. Que avui per avui no hi ha una sortida per a aquest
edifici que no sigui una condemna. Que com que la Generalitat no ha posat
sobre la taula un crèdit per permetre que aquests veïns i veïnes surtin,
l'equip de govern ha de prendre una decisió, davant la impossibilitat que la
Generalitat pugui permetre la sortida de Venus en condicions que els veïns
no es condemnin en el futur, de no enderrocar Venus i si ell està en aquest
consistori quan arribi el PERM votarà pel canvi de planejament perquè
l'edifici continuï en peu, es pugui rehabilitar i es dignifiqui la vida dins de
Venus, i que continuarà treballant perquè hi hagi un projecte social, una
millora de vida i que la Generalitat es posi les piles i acabi amb el tràfic de
drogues i que degrada la vida a l'edifici de Venus.
Jesús A. García (PP) dice que si él sigue en este consistorio su opción
siempre será derribar Venus.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 21.45
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.

