Sant Adrià de Besòs, 26 d'octubre de 2015
Essent les dinou hores i quinze 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 ordinària que correspon al dia
d’avui, els membres del Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran,
assistits per mi el sotasignat secretari de la corporació, Josep Reverendo
Carbonell. Assisteix també l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

Pedro Rivero Hidalgo
Filomena Cañete Carrillo
Juan Carlos Ramos Sánchez
Ruth Soto García
José Luís Martínez Cardoso

Regidors:

Pedro Sánchez Álvarez
Óscar Marjalizo Hernández
Francisco Navarro Castellón
Joan Josep Belda Montes
Basilio Perona Cortés
Gregorio Belmonte Ferrer
Isabel Marcuello García
Juan Vizcaíno Alonso
Rubèn Arenas Garcia
Antoni Vélez Barajas
Jesús A. Gacía Bragado
Andreu Marín Muñoz
Xavier Soley Manuel

S'ha excusat d'assistir-hi Gregorio Camacho Alcalde.
Vist que s’ha assolit la majoria absoluta del nombre de membres del Ple de
l’Ajuntament, el president obre la sessió.
ALCALDIA
1. Moció per crear la mesa d'inclusió social
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“Atès que l'exclusió social és un fenomen multidimensional, dinàmic i
complex que no pot ser entès com a una condició social sinó com un procés
que pot afectar les persones en qualsevol moment de la seva trajectòria
vital.
Atès que la crisi econòmica existent des de l'any 2008 ha fet que els factors
de vulnerabilitat que poden derivar en exclusió social també afectin
segments de la població que fins ara tenien condicions de vida estables.
Atès que per millorar la resposta davant l'exclusió social i optimitzar els
recursos existents al territori són necessàries actuacions transversals, la
cooperació entre administració local, entitats del territori i altres
administracions.
Atès que
l'objectiu
treballen
d'entitats

s'ha estat portant a terme una tasca prèvia de prediagnosi amb
de conèixer la situació del municipi i els recursos i actors que
per la inclusió i que aquesta tasca ja ha mostrat l'existència
i associacions que lluiten contra l'exclusió social al nostre territori.

Atès que la Diputació de Barcelona facilita a l'Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs assistència tècnica i assessorament metodològic per elaborar la
diagnosi social per tal d'avaluar les situacions d'inclusió, exclusió i
vulnerabilitat social al municipi.
Ateses totes aquestes consideracions, es preveu la creació de la mesa
d'inclusió comptant amb l'assessorament de la Diputació de Barcelona i
sobre la base del resultat de la diagnosi que s'està realitzant amb la seva
col·laboració. La mesa d'inclusió tindrà com objectiu optimitzar els recursos
existents al territori, establir mecanismes de treball transversal entre
departaments municipals i mecanismes de cooperació entre tots els agents
que lluitin contra l'exclusió social i permetre abordar aquest fenomen de
manera integral incorporant elements com l'esport i la cultura com a eines
d'inclusió.
Atès que la mesa d'inclusió ha d'esdevenir un espai d'informació, reflexió i
treball conjunt i que permeti posar en valor les accions inclusives realitzades
pels diferents departaments municipals, entitats, administracions i altres
actors del municipi i facilitar l'optimització de recursos i l'aparició de noves
dinàmiques de col·laboració.
Els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, C's, SAeC, MES, ERC, PP i CiU
proposen al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
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1. Crear el Comitè d'impulsió de la mesa d'inclusió que tindrà com a funció
impulsar la creació i liderar i garantir el funcionament de la mesa
d'inclusió. Aquest Comitè donarà compte de la tasca realitzada i de les
seves propostes d'actuació en les comissions informatives d'Alcaldia.
2. Crear la comissió tècnica de la mesa d'inclusió encarregada de la
dinamització, coordinació i supervisió de la mesa d'inclusió.
3. Crear espais participatius. Aquestes espais han de garantir la participació
del conjunt d'agents que participin a la mesa d'inclusió. Establint, en tot
cas, línies de coordinació que permetin aprofitar els espais participatius
ja existents evitant crear duplicitats.
Totes aquestes estructures tindran el suport de l'equip tècnic de la mesa
d'inclusió.
4. Informar les entitats i associacions presents al municipi, a la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya de l'aprovació d'aquesta moció.”
S'aprova per unanimitat.
2. Moció de suport a la proposta de la UGT de Catalunya per crear la
prestació “Garantia +55”
“Atès que en el context de massiva desocupació on el 19,6% de la població
activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de
recuperació d’una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc
de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves trajectòries
laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial
que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de
protecció per desocupació.
Atès que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més
vulnerable a caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del
total d’atur de molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part
d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un
d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una
futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el
subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de
cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis
per desocupació, a partir dels Reials decret-llei 20/20012 i 5/2013, s’han
dirigit a reduir la intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones
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beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els
ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el
qual es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors
de 55 anys, què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima
de cotització al 100%, es pot suposar una altra ràpida reducció de la
cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per
desocupació ha prioritzat la suficiència econòmica del sistema de
prestacions per desocupació, per tant, s’ha deixat sense protegir
adequadament les persones majors de 55, i fins i tot de més de 45 anys,
desatenent tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de
protecció o deixar-lo als marges dels sistemes assistencials i empènyer-lo a
futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de
llargues carreres de cotització.
Que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la
jubilació, limitant les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més
avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i possibilitats
individuals.
Que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest
col·lectiu de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues
familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un
subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta els seus futurs drets
de jubilació i a la quantia d’aquesta, ja que els anys en desocupació en un
context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà
durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment els anys de
cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi
hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de
les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors
de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un
subsidi de més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima
d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res, per tant, aquest
col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social.
Per aquest col·lectiu que voreja l’edat de jubilació, entenem que és
especialment important que es prioritzin actuacions que reforcin la seva
contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal que se’ls asseguri unes
pensions dignes.
Per tot això, els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, C's, SAeC, MES, ERC,
PP i CiU proposen al Ple de l'Ajuntament que adopti els següents
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ACORDS
1. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya,
anomenada <<Garantia +55>> i que significa:
1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55
anys que es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un
mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació
contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que
preveu:
a) Una prestació econòmica igual al SMI vigent.
b) El manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les
bases de cotització en la mateixa quantia que la darrera
prestació contributiva per desocupació durant la percepció
d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de
Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació.
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que s'apropi als estàndards
dictats per la Carta Social Europea.
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de
protecció. Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de
prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de l’Administració
central. En conseqüència, abordar i millorar la manca d'equitat de les
prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions
econòmiques amb altres rendes (salarials o no).
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en
general i, concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta
manera es podrà millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions
d’inserció i de formació amb continguts reals.
2. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i a la UGT de Catalunya.”
Defensa la moció el secretari comarcal d'UGT, Felipe Barrera i diu:


Que aquest acord és conseqüència de la llarga situació de crisi i pel
nombre d'aturats que s'estan quedant sense cap tipus de prestació.



Que amb la nova la reforma laboral es va eliminar la prestació per a
majors de 52 anys i va passar a 55, per tant, a part que no cobrava, si
ho feia per damunt del salari mínim ja no li corresponia, i a més es
rebaixa el nivell de la prestació.
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Que per això la UGT demana que tots els que estiguin per sota del salari
mínim tinguin un complement fins al salari i per això estant lluitant
perquè tots els grups parlamentaris, en els seus programes de govern,
recullin que el salari mínim ha de ser, si més no, de 1.000 €.



Que creuen que aquesta és una mesura de justícia i de solidaritat.

S'aprova per unanimitat.
3. Moció per demanar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi
beques-menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat
“Ateses les creixents dificultats de moltes famílies de la ciutat per oferir una
alimentació adequada, diversificada i de qualitat als seus fills i filles per
problemes econòmics, derivats tant de l’atur creixent com de les retallades
en els diferents programes de garantia de rendes (RMI, prestació
contributiva d’atur, Prepara...)
Atesa l’existència d’una situació significativa de malnutrició infantil
reconeguda tant per entitats socials (com Creu Roja o Cáritas) com per
diverses instàncies de la Generalitat: segons l’IDESCAT (estadística oficial)
50.000 catalans menors de 16 anys no poden menjar carn o peix cada 2
dies per privacions materials; esment a la problemàtica en diversos pactes
recentment signats com el pacte contra la pobresa o el pacte per la infància;
diverses crides per part de la presidència de la Consell Assessor de la
Generalitat per Polítiques Socials i Familiars; reiterats informes elaborats per
la Sindicatura de Greuges...
Atès que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant. Fa
uns anys era bàsicament un recurs per millorar les oportunitats educatives i
per facilitar la conciliació laboral i familiar. Ara també es planteja com una
eina per garantir la suficiència alimentària dels infants vulnerables en un
entorn socialment normalitzat.
Atesa la responsabilitat competencial de la Generalitat de Catalunya en
aquesta matèria: art.166 del EAC de Serveis Socials, Voluntariat, Menors i
Promoció de les Famílies i Decret 160/1996, que regula el servei escolar de
menjador als centres docents públics.
Atès que, malgrat l’agreujament de la situació social, la partida
pressupostària que dedica la Generalitat a les beques menjador porta 4
anys congelada.
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Atès que aquesta combinació de necessitats creixents i recursos congelats
ha implicat un enduriment de la situació exigida als usuaris i usuàries per
accedir al sistema de beques.
Atès que aquest canvi de criteris implica una important reducció del nombre
de beques i suposa també deixar d’atendre infants que s’atenien els cursos
anteriors. Alhora cal esmentar que els canvis introduïts per la Conselleria
han implicat una pèrdua de cobertura que deixa fora del sistema a gairebé
la meitat de famílies que realitzen la sol·licitud de beca.
Atès que l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, malgrat no tenir
responsabilitats competencials sobre això, ha anat complementant de forma
important el sistema de beques del municipi amb una aportació durant el
curs 2014/15 de 35.000 €.
Atès l’acord del Parlament de Catalunya pres per unanimitat de 3 de juliol
de 2013 (Moció 34/X del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infantil i les beques de menjador
“b) Garantir, per mitjà d’un pla de xoc de garantia alimentària i una partida pressupostària oberta, que
per al curs 2013-2014 cap infant no es queda sense una beca de menjador per limitacions
pressupostàries. L’accés a la beca dependrà dels barems econòmics i socials actuals de la família de
l’infant. Pel que fa als ajuts d’urgència social, s’ha d’incrementar el suport als ens locals per tal
d’atendre els casos de famílies que, tot i que reben una beca de menjador, no poden fer front al

el sentit d’una major dotació
pressupostària per garantir que cap nen o nena del país que ho necessiti es
quedi sense beca de menjador per limitacions pressupostàries.
pagament

de

la

part

que

els

correspon).en

És per això que reivindiquem que no hi pot haver cap nen o nena amb
dèficits alimentaris.
És per tot això que els grups municipals del PSC, PSC, ICV-EUiA, C's, SAeC,
MES, ERC, PP i CiU proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS:
1. Exigir a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides
pressupostàries adients per tal que es puguin atorgar pel curs 20152016 les beques-menjador necessàries per atendre les sol·licituds
avaluades pels serveis socials, per tal de garantir un àpat equilibrat al dia
a tots els infants en situació de vulnerabilitat.
2. Traslladar l’anterior acord al Govern de la Generalitat, a la Mesa del
Parlament de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al
Consell Comarcal, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis.”
S'aprova per unanimitat.
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4. Moció per demanar la prohibició de la caça amb llebrers
“Atès que els llebrers s'utilitzen principalment per a la caça o per córrer la
llebre. Atès que durant la temporada de caça, que va d'octubre a gener,
molts viuen tancats en caus foscos i estrets i si no surten a caçar, passen els
seus dies enclaustrats i totalment descuidats. Se'ls entrena amb tècniques
horribles, com remolcar-les lligats a cotxes, camions o motos a molta
velocitat.
Atès que al final de la temporada de caça el caçadors es desfan de molts
llebrers de les formes més horribles imaginables: els pengen vius dels
arbres, els tiren a pous, els deixen morir de fam, els colpegen fins a morir o
els abandonen. Milers de llebrers són assassinats cada any.
Atès que una de les maneres favorites entre els caçadors per desfer-se dels
llebrers es coneix com "tocar el piano". Lliguen els llebrers del coll i els
pengen en un arbre perquè el pobre gos amb prou feines arribi a terra,
tractant d'equilibrar i "balla" endavant i enrere amb les potes del darrere
gairebé a terra, intentant evitar la seva estrangulació. Així és assassinat
amb una mort lenta, de manera que el gos experimenta pànic, ansietat,
desesperació i un dolor inimaginable. L'asfíxia pot portar hores, de vegades
fins i tot dies. Al final, quan el llebrer ja no pot recolzar-se sobre les seves
potes del darrere, esgotat en el parany, finalment s'asfixia fins a la mort.
Atès que se'ls abandona simplement quan tenen una pota trencada perquè
no poden caçar de nou. Els que sobreviuen llangueixen abandonats en
gosseres on, inevitablement, acaben morint.
Atès que la cria incontrolada i l'abandonament massiu de gossos al final de
la temporada de caça deixen una enorme població de gossos famèlics i
malalts.
Atès que associacions de voluntaris, com les presents a Sant Adrià, els
rescaten i els busquen una nova llar, donant-los així una nova oportunitat de
futur. Tot i que els cuidadors no els consideren mascotes, es converteixen en
companys i queden agraïts quan se'ls dóna una segona oportunitat. No
obstant això, consideren que cal acabar amb aquesta xacra perquè aquests
gossos, igual que tots els animals, tenen dret a viure una vida digna i no ser
un mer instrument d'un sol ús.
Atès que l'Estat espanyol és l'únic estat de la Unió Europea que segueix
permetent la caça amb llebrers, mentre que països com Alemanya (1952),
Bèlgica (1995), Escòcia (2002) o el Regne Unit (2004) ja ho han prohibit.
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Atès que a l'octubre s'inicia la temporada de caça i febrer és un mes
especialment dur per a les protectores. Aquest mes finalitza la temporada
de caça i milers de llebrers i altres races de gossos usats com a meres eines
per caçar són abandonats a la seva sort o, pitjor encara, assassinats de les
maneres més cruels.
Atès que el diputat Joan Josep Nuet (Esquerra Plural) ja va preguntar en el
seu moment al Govern pel plantejament d'aquest per donar resposta a la
complicada situació del llebrer a Espanya, ja que segons les xifres no oficials
que manegen les protectores, més de 50.000 llebrers són abandonats o
sacrificats al febrer.
Atès que un dels principals problemes del maltractament a aquesta raça és
la dificultat demostrada per emprendre accions legals contra els seus autors
i que aquestes acabin arribant a bon port.
Per tot això, els grups municipals d'ICV-EUiA, ERC, SAeC, CiU, MES i PSC
proposen al Ple de l'Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Demanar la fi d'aquesta pràctica com a única solució eficaç i decisiva per
fer front a aquest problema inassumible moralment.
2. Crear un registre únic a nivell nacional amb les dades, nombre de xip i
identificació dels propietaris i els moviments de cessió o venda d'animals.
Haurien d'acreditar els motius de les baixes del registre.
3. Controls administratius abans i després de la temporada.
4. Limitar el nombre de llebrers que pugui tenir un caçador o persona en
propietat.
5. Incloure la pena
maltractament.

de

responsabilitat

pel

dany

moral

causat

pel

6. Crear una assegurança obligatòria de responsabilitat civil per a cada
llebrer amb xip.
7. Coordinació entre protectores i diversos cossos policials o crear un cos
d'agents d'animals.
8. Sistemes d'identificació amb mètodes irreversibles que evitin l'extirpació
del xip o l'eliminació del tatuatge.
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9. Sancions contundents, econòmiques i penals, que impliquin entrada a la
presó.
10.

Major educació i conscienciació des de la infància.

11.
Donar trasllat d'aquests acords als grups polítics del Congrés de
Diputats i del Senat, dels grups polítics del Parlament de Catalunya, a
l'Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA),
Plataforma No a la caza con galgos y otras razas a SOS Galgos, Galgos
Sin Fronteras, DeGalgos, La casita de los animales, Galgos Madrid 14,
ACUNR, La voz animal, S.p.a.p., Baasgalgo, Dejando huella, El valle
encantado, La pradera de Ontigola, La sonrisa animal, Másvida, Kiéreme
un poquito, Galgos 112, Galgos de la mancha, Perrigatos en apuros,
Galgo Leku, Fundación Benjamín Mehnert, Laddra, Galgos de casa,
Evolución, Plataforma Excálibur, Rescatadog, Asociación Derechos
Defensa Animal, Save a friend Zaragoza i La Tortura No Es Cultura.”
Defensa la moció un representant de l'Associació de Galgos i diu:


Que a Catalunya i, sobretot a Sant Adrià, hi ha una gran població de
gossos, però que hi ha un problema de base i és que si no hi ha un
precedent que digui que aquesta raça o gossos han d'estar regulats i
protegits, hi ha una cria indiscriminada, hi ha un patiment.



Que cada any 50.000 gossos són abandonats, massacrats, maltractats,
penjats d'arbres i no entén com una persona que es consideri un ésser
humà amb sentiments pot consentir això.



Que aquí a Sant Adrià aquest problema no existeix, aquí hi ha molta
gent de bon cor que està adoptant gossos.



Que utilitzen aquests gossos com a divertiment, no per una necessitat.



Que els únics que practiquen la caça són aquells que tenen diners, que
té un terreny, un vedat.



Que aquests animals, aquests éssers vius tenen sentiments, tenen
necessitats, i sobretot, necessiten que les persones els ajudin.

Jesús A. Garcia (PP) manifesta:


Que no la pueden votar a favor, no porque no estén de acuerdo
completamente que algunas personas desalmadas hacen acciones
totalmente reprochables, como es eliminar animales que no les son
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útiles, si no porque la moción viene a decir que se prohíba la caza, que lo
que quieren es que el fin justifique los medios, que a él no se le ocurriría
decirle que prohibieran los animales de compañía porque hay personas
que abandonan a los animales.


Que solo hay que actuar sobre esas personas que no son consecuentes
con el cuidado de estos animales.



Que en Catalunya no hay caza de liebre, que aquí lo que se hace es una
gran labor adoptando estos animales por personas que son abandonados
por ellos.

Pedro Sánchez (C's) diu:


Que s'abstindran, perquè no estan d'acord a prohibir la caça.



Que les persones que fan aquestes atrocitats difícilment se les pot
considerar humanes, per això, creuen que el que s'ha de fer no és
prohibir la caça, sinó anar a l'origen, avançar en la protecció dels animals
i perseguir qualsevol atrocitat.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: quinze (15) – PSC (6), SAeC (3), MES (2), ERC (2) ICV-EUiA
(1) i CDC (1)
Abstencions: tres (3) – C's
Vots en contra: dos (2) - PP
5. Moció per demanar una nova llei reguladora del dret a l'habitatge
que cobreixi les mesures de mínims per fer front a l'emergència
habitacional
“La actual crisis económica y el aumento del paro ha impactado de manera
dramática en la vida de miles de personas, que a causa de las dificultades
económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas.
Esta situación ha llevado a que muchas familias no puedan hacer frente a
las cuotas hipotecarias o de alquiler de su vivienda habitual.
Esto se ha traducido en miles de desahucios en todo el Estado español y en
que centenares de personas han visto vulnerado su derecho a una vivienda
digna, teniendo que afrontar situaciones de grave vulnerabilidad,
precariedad extrema, pobreza y exclusión social, económica y residencial.
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Según datos del Consejo General del Poder Judicial des de 2007 hasta el
primer trimestre del 2015 se han producido en el Estado Español 624.690
ejecuciones hipotecarias, 8.178 en el primer trimestre del 2015. A estas
alarmantes cifras se han de sumar el aumento de las dificultades para
afrontar el pago del alquiler, que cada vez afecta a más personas. El CGPJ
ha contabilizado la preocupante cifra de 397.954 desahucios des del inicio
de la crisis en el 2007 hasta el primer trimestre del 2015, solo en el primer
trimestre del 2015 se han ejecutado 9.917 desahucios.
Estamos ante una situación de emergencia y vulnerabilidad habitacional que
se incrementa por la existencia de un mercado de alquiler escaso, caro y
preocupantemente especulativo y por la falta de un parque público de
vivienda social, menos de un 2% de la vivienda construida. Todo ello
constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo. Además, como
denuncia el informe “Emergencia Habitacional en el Estado español”,
elaborado por el Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, esta situación se empeora aún más por el hecho que España es el
país de Europa con más vivienda vacía, 13,7% del parque total (3 millones y
medio de pisos vacíos según el censo estatal de vivienda de 2011).
El contexto descrito de vulnerabilidad y emergencia en que se encuentra
gran parte de la población se está traduciendo también en un significativo
aumento de las ocupaciones de vivienda. Una forma de hacer efectivo el
derecho a la vivienda que aumenta el grado de vulnerabilidad social de
quien se ha visto empujado a esta forma de acceso a una vivienda.
También resulta alarmante el creciente número de personas afectadas por la
pobreza energética, entendida como la dificultad para poder pagar las
facturas de los suministros básicos de electricidad, agua y luz. Los precios
de acceso y consumo de estos suministros, que han crecido de forma
exponencial, se han vuelto inasequibles para gran parte de la ciudadanía.
Esta situación de emergencia social que sufren las personas en situación de
vulnerabilidad contrasta de forma abrumadora con los ingentes beneficios
obtenido por las entidades financieras y las empresas suministradoras.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en artículo
11, reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para
sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una
mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho…”.
En el marco jurídico nacional, el artículo 47 CE proclama del derecho a una
vivienda digna y adecuada así como el deber de los poderes públicos de
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promover las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, y el artículo 33 declara la función social de la
vivienda.
El artículo 267 Tratado de la Unión Europea declara la primacía del Derecho
Comunitario (STJUE 9/3/1978, Asunto 106/ 77 caso Simmenthal) que
desplaza al Derecho nacional (art. 93 CE, cesión competencias en relación al
art. 96 CE, los tratados internacionales celebrados formarán parte del
ordenamiento interno).
En relación a lo anteriormente expuesto y concretando en el ámbito que nos
ocupa, la regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria en la
vigente Ley de Enjuiciamiento Civil infringe la normativa comunitaria. Esta
legislación es, por tanto, ilegal al ser de obligado cumplimiento por el juez
nacional, adoleciendo de un vicio radical que determina su nulidad de pleno
derecho. En este sentido se ha manifestado reiteradamente diferentes
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Caso Aziz, caso
Sanchez Morcillo y caso Monika Kusionova).
En Catalunya se presentó, en mes de julio del 2014, una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori Desc,
recogiendo así un clamor de la ciudadanía preocupada por la alarmante
situación de emergencia habitacional.
Esta ILP es hoy una realidad. El pasado 29 de julio de 2015, el Parlament de
Catalunya aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la
emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Esta
victoria en el ámbito autonómico nos demuestra que hacer efectivo el
derecho a la vivienda es una cuestión meramente de voluntad política.
En ocasión de las próximas elecciones generales, la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca ha hecho pública una serie de medidas de mínimos que
considera necesario e imprescindible incluir en una futura Ley reguladora del
Derecho a la Vivienda. Estas medidas implican reformas profundas y
valientes pero a la vez factibles, ya que en su mayoría están recogidas en la
anteriormente citada Ley 24/2015.
Por todo ello, los grupos municipales de SAEC, PSC, ICV-EUiA, C's, MES,
ERC y CiU proponen al Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes
1. Dar apoyo a las propuestas presentadas por la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca
2. Incluir las siguientes medidas en una Ley reguladora del derecho de la
vivienda:
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1. Medidas de segunda oportunidad
•
•

•

•

Dación en pago retroactiva y condonación de la deuda (modificación
de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin
previa petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por las
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
No se podrá ejecutar la primera y única vivienda tanto de los titulares
como de los avaladores para exigir su responsabilidad, en orden a
considerar la vivienda habitual como un bien inembargable.
Eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la
moratoria de desahucios y al código guindos, salvo vivienda habitual,
deudor/a de buena fe y carencia de recursos.

2. Alquiler digno
•

La regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los
contratos
de
arrendamiento:
los
inquilinos.
Introduciendo
mecanismos de seguridad en la tenencia, estabilidad en la renta y
alargando el plazo mínimo de duración del alquiler, como mínimo
hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo
especialmente vulnerable se producirá una prórroga automática del
contrato de alquiler si así lo manifiesta, que será obligada cuando el
arrendador sea un banco o gran propietario de viviendas.

3. Vivienda garantizada
•

•

•

•

Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social paralas
personas deudoras de buena fe, y sus unidades familiares, que
habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación en pago no
dispongan de alternativa habitacional.
Los grandes tenedores de vivienda,
en especial las entidades
financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión
de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias
y entidades inmobiliarias), garantizarán un alquiler social para las
personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no
puedan hacer frente al pago de su vivienda y no dispongan de
alternativa habitacional.
Las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que
no puedan hacer frente al pago del alquiler de viviendas obtendrán
ayudas que les garanticen evitar el desahucio.
En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas
en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u
ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la
administración competente garantice un realojo adecuado.
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En el caso que se lleve a cabo el alquiler social en una vivienda
diferente a la que reside la familia o persona en situación de
vulnerabilidad, éste realojo se producirá en la zona donde éstas
tengan sus redes vitales y sociales.
Creación de un parque público de vivienda a través de la movilización
de pisos vacíos en manos de entidades financieras y filiales
inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos (incluidos
los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades
inmobiliarias). La administración regulará mediante ley los
mecanismos que posibiliten esta movilización.
En todas estas medidas el precio a pagar en concepto de alquiler
social no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar,
incluidos gastos de suministros, de acuerdo con los estándares de
Naciones Unidas, siempre y cuando los ingresos familiares superen el
salario mínimo profesional 648,60€; en caso contrario el precio a
pagar en concepto de alquiler será del 10% de los ingresos y los
suministros correrán a cargo de las empresas suministradoras (punto
siguiente).

4. Creación de un observatorio de la vivienda
Este observatorio estaría compuesto por representantes de las
instituciones y de la sociedad civil. Este observatorio será el encargado
de investigar y analizar la situación de la vivienda en España. Entre sus
funciones estarían hacer censos periódicos de viviendas vacías, hacer
seguimiento de las políticas públicas, elaborar de informes; contaría con
capacidades no sólo consultivas sino también control, seguimiento,
denuncia, ejecutivas y de propuesta legislativa.
3. Comunicar esta moción al Gobierno español y velar por el cumplimiento
de los acuerdos.”
Jesús A. García (PP) manifesta:


Que se van a abstener porque hay dos puntos que son incompatibles con
la leyes estatales, como son el procedimiento judicial en resoluciones
sobre endeudamiento y las medidas para garantizar la función social de
la propiedad en cuanto a quien define cuales han de ser esas
propiedades.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EuiA (1), ERC
(2), MES (2) i CDC (1)

26.10.2015

16

Abstencions: dues (2) - PP
6. Moció per declarar el municipi en contra del Tractat Transatlàntic
de Comerç i Inversió (TTIP)
“La Unió Europea (UE) i els Estats Units d'Amèrica (EUA) estan negociant en
secret, amb un intolerable dèficit de transparència i control per part de la
ciutadania i dels seus representants polítics (parlaments nacionals i
europeu) un ampli acord de liberalització de comerç i inversions, que
representa un seriós perill per a la democràcia, la deguda protecció dels
drets laborals, mediambientals i la salut, prioritzant l'interès comercial dels
inversors i empreses transnacionals (ETN) davant l'interès general.
Aquesta “liberalització de les relacions comercials EUA-UE”, tal com està
concebuda, implicaria una rebaixa dels estàndards europeus i nordamericans, és a dir, de les regulacions que protegeixen els drets de la
ciutadania en àmbits com el consum, el treball o el medi ambient, ja que
aquestes regulacions limiten els beneficis de les corporacions. D'aquesta
manera es posaria fi al “principi de precaució”, que a Europa domina la
legislació sobre alimentació i els drets al consum europeus.
El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de
prestació d'aquests a les ETN, així com a les compres i licitacions de béns i
serveis de les Administracions públiques (AP), posa en perill els serveis i les
compres públiques, a tots els nivells, i compromet la capacitat de les
institucions electes per administrar lliurement les seves comunitats locals i
promocional l'economia i les iniciatives locals.
Els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels
inversors. En el cas de presentar conflictes per part d'aquest col·lectiu amb
els estats un “tribunal” d'arbitratge seria qui s'encarregués de resoldre'ls:
l'anomenat “Investor-State Dispute Settlement” (ISDS). Aquest òrgan
tindria competències per establir compensacions econòmiques dels estats a
la inversió estrangera, per l'aplicació de mesures (p. ex. l'augment
d'estàndards mediambientals o sanitaris) que puguin reduir els seus
beneficis presents o futurs. L'estat no pot en aquest cas recórrer la
sentència, ja que les decisions dels òrgans d'arbitratge són fermes i no
poden ser qüestionades.
Així mateix, el TTIP recull la creació d'un organisme permanent anomenat
Consell de Cooperació Reguladora que supervisarà totes les normes
comunitàries relatives al que estableix el TTIP, donant accés directe als
lobbys empresarials per influir i modificar en el seu benefici la nostra
legislació.
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D'aquesta manera, les lleis del comerç passen per sobre de qualsevol altra
consideració social i ignoren qualsevol legislació continental, estatal,
autonòmica o local. Les comunitats locals es troben limitades per
ajustaments estructurals restrictius deguts als acords i les polítiques de
lliure comerç i de protecció de l'inversor. Aquesta lògica desmantella els
serveis públics i suprimeix la llibertat dels poders locals per subministrar els
serveis i satisfer les necessitats de les seves poblacions, atenent a polítiques
i plans de promoció del teixit econòmic i social local.
L'aprovació del TTIP contribuiria, en el cas de l'Estat espanyol, a l'ofensiva
del govern estatal de desmantellament dels municipis, que sota el nom de
“Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local” pretén tres
objectius bàsics:
•
•
•

Restringir l'autonomia local.
La supressió de competències i serveis públics locals.
La privatització total dels serveis municipals.

Els governs regionals de la UE (comunitats autònomes, en aquest cas), així
com les corporacions locals, tenen dret a ser informats sobre la legislació
que serà acordada a escala europea que els pugui afectar, perquè puguin
expressar les seves opinions. Aquest dret no s'ha facilitat fins ara respecte a
les negociacions sobre el TTIP.
Pel que fa a la contractació pública, l'objectiu que es pretén amb el TTIP és
mantenir l'Acord sobre Contractació Pública (ACP) de l'Organització Mundial
del Comerç (OMC) fins a crear un nou acord. L'ACP està sent utilitzat per la
Comissió Europea com a justificació per reduir les garanties en la llei de la
contractació pública.
Qualsevol classe d'acord, incloent la contractació pública, ha de conduir a
augmentar les garanties i no a reduir-les. Així, aquest acord no ha de posar
en perill els aspectes progressistes de la llei de contractació pública de la
UE, especialment els que faciliten el desenvolupament autonòmic i local.
Aquests aspectes són importants, ja que permeten que es realitzin les
contractacions públiques tenint en compte no només el preu, sinó també
altres aspectes com els mediambientals i els socials.
Les administracions locals:
•

en estar a prop de les necessitats dels seus pobles, tenen el deure de
responsabilitzar-se i posicionar-se respecte de es implicacions de tota
mena que comporta el TTIP, per a l'administració, els drets de la seva
ciutadania i el medi ambient.
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sent els canals adequats per promoure els serveis públics i l'economia
i ocupació locals, s'esforcen per a la seva promoció com a resposta a
l'interès general;
estan obligades a resoldre els reptes socials, econòmics i
mediambientals i, consegüentment, a defensar la universalitat dels
serveis públics i la protecció de la ciutadania.

Les comunitats locals volen ampliar el debat públic i democràtic sobre el que
està veritablement en joc darrere d'aquest tractat i la sort que correran els
serveis i compres públiques:
•

•
•

•
•

•

el comerç i la inversió només poden conduir a intercanvis econòmica i
socialment beneficiosos si respecten les necessitats humanes, i no es
basen únicament en el benefici de l'especulació financera i de les
grans empreses multinacionals;
l'eliminació programada i progressiva dels serveis públics és al mateix
temps l'eliminació progressiva de la solidaritat i la democràcia.
l'obertura màxima dels serveis i les compres públiques a la lògica del
capital privat produeix efectes contraproduents pel que fa a la seva
accessibilitat, la seva qualitat i el seu cost
els drets socials són drets inalienables, per la qual cosa no poden
dependre exclusivament de la lògica del mercat;
només l'existència diversificada de serveis públics socialment útils
permet assegurar una qualitat de vida digna per a tothom i a tot
arreu, en estret nexe amb l'exercici real de la democràcia;
el control públic ha de ser preservat per garantir l'accés als béns
comuns i a la creació de nous serveis públics, així com per afavorir
l'economia i ocupació locals.

Per tot això, els grups municipals d'ICV-EUiA, ERC, SAeC, CiU, MES i PSC
proposen que el Ple de l'Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1. Declarar Sant Adrià de Besòs com a municipi oposat al Tractat
Transatlàntic de Comerç i Inversions entre la Unió Europea i els Estats
Units (TTIP), al tractat de lliure comerç de la UE amb Canadà (CETA) i a
l'Acord multilateral per a la comercialització de serveis (TISA), defensant
els serveis públics bàsics per a la solidaritat i redistribució social.
2. Donar suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic
dels anomenats “serveis socialment útils”.
3. Que siguin declarats béns públics no susceptibles de negociació de cap
tractat d'inversió ni de transacció mercantil els serveis educatius, els
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serveis de salut (sanitaris i sociosanitaris), socials, de pensions,
subministraments d'aigua i energies.
4. Sol·licitar la derogació immediata amb caràcter retroactiu de la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l'administració local per legislar en el seu
lloc una nova normativa enfocada a la millora de l'autonomia local.
5. Sol·licitar la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords
comercials similars com el CETA i el TISA.
6. Sol·licitar igualment que:
•

•

No es ratifiqui cap tractat que contingui la implantació de mecanismes
de resolució de controvèrsies entre inversors i la Unió Europea o els
seus estats membres que excloguin els procediments i òrgans
judicials ordinaris, o qualsevol altra disposició que pugui comprometre
els serveis socials, serveis públics i els subministraments bàsics i/o
ser utilitzada per impugnar, qüestionar o comprometre la legislació
que puguin promulgar els estats membres sobre aquestes matèries,
sobre el medi ambient o sobre la protecció de els consumidors.
Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la
intervenció de les empreses transnacionals en les regulacions
comercials que afectin els drets de la ciutadania.

7. Assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la
ciutadania i les entitats econòmiques, socials, professionals, culturals,
etc. a la ciutat, sobre l'impacte que podrien comportar aquests tractats
al municipi.”
Defensa la moció un membre de la Plataforma catalana en contra de la TTIP,
Àlex Guillamón i manifesta:


Que parla en nom de la Campanya Catalunya No al TTIP, on hi ha
integrades més de 90 organitzacions, federacions o plataformes
d’entitats, que n’apleguen en conjunt a unes 400. Entitats de l’àmbit de
la salut com: l’Associació Catalana de Defensa de la Sanitat Pública, la
Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat o Dempeus per la Sanitat Pública.
Sindicats com: UGT, CCOO, CGT, la Intersindical Alternativa, l’USOC. La
Unió de Pagesos. Ca la Dona, un espai que aplega diferents entitats del
moviment feminista de Catalunya. Plataformes ciutadanes com la
Federació Catalana d’ONG per la Pau, el Desenvolupament i la
Cooperació -a la qual representa dins la campanya-, la Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca,
el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya o la Xarxa d’Economia
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Solidària. Plataformes de defensa dels serveis públics i del territori com:
Som Energia, la Xarxa per la Sobirania Energètica, Aigua és Vida, Aturem
el Fracking, Naturistes de Girona i un amplíssim ventall d’entitats
ecologistes i de tota mena.


Que també en formen part un ampli moviment europeu que ha endegat
diferents accions conjuntes com la recent recollida de més de 3.200.000
signatures d’una Iniciativa ciutadana europea, que és l’equivalent a les
ILP a Catalunya i a l’Estat, que és la que més signatures ha recollit des
que existeix aquesta figura legal.



Que, davant el secretisme i l’ocultació de les negociacions, la ciutadania
s’ha hagut d’organitzar per tal de construir una intel·ligència col·lectiva,
continental per respondre a aquest repte.



Que, en primer lloc, aquestes regulacions de què parlen no són més que
les normes que durant dècades s’han anat construint i conquerint per
defensar els drets de la ciutadania en tots els àmbits citats anteriorment,
així com preservar el medi ambient i el de les generacions futures.



Que els interessa, sobretot, subratllar les gravíssimes implicacions
polítiques d’aquests tractats, que ja estan essent objecte de fortíssims
debats públics en diferents països i de forma destacada a Alemanya,
Àustria o França.



Que és des d’aquesta dimensió política que s’emmarca la campanya de
municipis lliures del TTIP. Que es tracta de defensar el municipalisme
com un espai polític on es pugui seguir prenent decisions rellevants, és a
dir, no volen que els ajuntaments perdin instruments polítics, jurídics i
econòmics, ja molt minvats darrerament, que els permeten atendre les
demandes i els drets de la ciutadania, dels diferents actors socials i
econòmics del territori, que no volen que demà des dels municipis els
diguin que els compromisos adquirits en el TTIP, el CETA o el TISA els
lliguen les mans per fer compra pública social i ambientalment
responsable, per protegir els drets laborals, la negociació col·lectiva i la
no discriminació de les dones en la contractació pública, per protegir la
població vulnerable front a la pobresa energètica, habitacional o
alimentària, per revertir la privatització d’alguns serveis públics, encara
que en algun cas se’n demostri palesament la ineficiència, per fer
polítiques públiques de promoció de l’economia social i el teixit econòmic
local; per promoure l’agricultura ecològica i de proximitat.; per mantenir
les denominacions d’origen;.per protegir el territori, o per desenvolupar
la cultura .”



Que, poc a poc, es va estenent per tota Europa la taca d’oli dels
municipis lliures del TTIP: Munich, Bremen, Colònia, Düsseldorf,
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Postdam, Dresden, Lió, Bordeus, Grenoble, Milà, Viena, Linz, Graz,
Brussel·les, Anderlecht, Lieja, Amsterdam, Edimburg, Glasgow,
Lancaster, Newcastle, Sheffield, Cambridge, Òxford, Southampton,
Ginebra i fa tres setmanes Barcelona.


Que, a part d’aquestes de grans ciutats, ja s’han pronunciat més de
1.000 municipis, més de 400 a França, més de 300 a Alemanya, 265 a
Àustria. A Catalunya des de l’estiu en què va començar la campanya en
sumen 21.



Que la comissió d’incidència de la campanya ja porten molts mesos
d’interlocució amb els diferents partits polítics, tant a nivell local, com
nacional, com europeu.



Que saben qui s’ha pronunciat fermament en un sentit o altre i coneixen
la creixent onada de qüestionament sobre la insultant falta de
transparència amb què s’ha portat tot el procés, tant envers la
ciutadania com cap als seus representants electes.



Que saben que forces polítiques que no són contràries a la idea general
dels acords de lliure comerç, tanmateix estan expressant cada cop més
dubtes i reserves amb les formes i els termes en què s’estan duent
aquestes negociacions i cap on els portaran.



Que és per tot això que creuen fonamental aturar aquest procés, fins i
tot, per damunt de les diferents visions que es puguin tenir sobre com
s’hauria d’articular la governabilitat de l’economia i el comerç en el món
globalitzat, i sobre el paper que el país hi podria jugar, han de ser
capaços de plantejar altres formes d’abordar aquests reptes, basats en
la participació de tots el sectors afectats i amb respecte als drets de les
persones, el medi ambient, la democràcia i la sobirania dels pobles.

Andreu Marín (PP) manifesta:


Que el gobierno local apoya una declaración institucional contra el TTIP
cuando los eurodiputados del partido socialista votaron a favor de ese
informe final en Bruselas.



Que le gustaría que fuesen explícitos y que la portavoz socialista dijera
en este pleno si reniega de Elena Valenciano o de Ramon Jauregui, y del
resto de eurodipuados del PSOE en Bruselas.



Que podría decir lo mismo del representante de CDC, ya que Ramon
Tremosa también lo apoyó.
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Que en relación a la moción, cabe recordar que uno de los grandes
logros de la economía española ha sido el aumento de las exportaciones,
que las empresas han ganado competitividad, se han abierto al sector
exterior y han logrado salir adelante en un momento en que la demanda
se contraía.



Que este tratado pretende facilitar las cosas a las empresas, es un
tratado que va a reducir trámites, aranceles, que va a eliminar barreras
al comercio entre los dos bloques económicos más importantes del
planeta Europa y Estados Unidos, que suman más de la mitad de la
riqueza mundial.



Que en un país donde la exportación está creciendo como nunca
rechazar este acuerdo implicaría condenar al ostracismo a las empresas
españolas y ponerles más trabas todavía a las actividades.



Que hay algunos que muestran pánico ante la creación de un artibrage
para resolver disputas entre inversores y administraciones y que no hay
que irse muy lejos para observar la importancia de los mecanismos
extrajudiciales de resolución de conflictos como el arbitraje, la mediación
o la conciliación, que la misma ley de enjuiciamiento civil no solo lo
reconoce sino que otorga a los laudos arbitrales el mismo carácter que a
una sentencia judical y ese laudo puede ser anulado si no se respeta una
serie de garantías o condiciones que estipule la ley.



Que la Directiva 2008/52 ya obligaba a los estados a incorporar este tipo
de mecanismos que facilitan un mayor protagonsimo de las partes en un
conflicto y una agilización del procedimiento a diferencia de lo que pasa
en el procedimiento judicial.



Que este tratado solo puede generar miedo a aquellos que creen que el
poder del Estado debe ser ilimitado, aquellos que entienden que la
iniciativa privada en la economía debe ser poco menos que abolida a la
izquierda reaccionaria y anti-sistema que defiende que el poder político
puede actuar a su antojo nacionalizando, expropiando, sin respetar las
leyes ni la iniciativa privada.

Pedro Sánchez (C's) manifesta:


Que ells no es poden oposar a tot el que sigui incentivar el lliure
intercanvi comercial, però que tampoc votar a favor, perquè consideren
inacceptable la manca de transparència en què s'està duent a terme i
que el seu partit no li donarà suport fins que no es conegui públicament i
es pugui parlar amb profunditat de tots els seus aspectes, per tant,
s'abstenen.
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Xavier Soley (CDC) contesta a Andreu Marín:


Que al seu costat hi té Xavier Soley no pas Ramon Tremosa, i que ell no
opina de la mateixa manera, i que com que té la sort d'estar en un partit
que poden oferir opinions diferents, ell ha expressat la seva.



Que, des de Convergència, sempre s'ha defensat la iniciativa privada i
que el lliure intercanvi comercial ha fet moure les economies de molts
països, però que hi ha una opacitat en la negociació i que, si els
interessos de grans empreses i de grans fons econòmics han de quedar
per damunt de la sobirania que tenen els ciutadans de poder decidir per
defensar els seus models tradicionals econòmics, no és positiu.

Filomena Cañete (PSC) manifesta:


Que quan el grup de SAeC van presentar la moció, els va demanar que la
defensa se centrés estrictament en el seu contingut, sense fer
referències a qüestions antisistema, anticapitalista i en una línia més
moderada, que és el que ha passat, per això els comentaris d'Andreu
Marín estan fora de lloc



Que ells hi estan d'acord i no reneguen de cap eurodiputat, ja que no
acceptaran desregulació destructiva, que diuen no a un arbitratge privat i
el que serien les decisions d'uns advocats corporatius que s'han pres a
porta tancada, que evidentment diuen no a l'opacitat que el Govern de
l'Estat està portant a terme desinformant o no informant la ciutadania, i
que consideren que els serveis públics han de quedar totalment
exclosos.



Que malgrat això i aquesta és la feina que estan fent els eurodiputats
socialistes, consideren que és possible arribar a un acord, però a un
acord negociat, dialogat, no d'aquesta manera tan opaca com s'està
duent a terme.

Andreu Marín (PP) respon:


Que parla d'un acord negociat i l'informe va ser votat favorablement pels
socialistes europoeus, el partit popular europeu i el grup dels liberals que
deuen representar entre dos terços o tres quartes parts del Parlament
Europeu.
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Que li agradaria que li digués quin servei públic consta al TTIP que es
pugui privatitzar.



Que arbitratge no vol dir que es resolgui en base a dret, sinó que vol dir
que hi ha una major intervenció de les parts en un conflicte, que hi ha un
conveni arbitral, que les dues parts es posen d'acord per com es durà a
terme el procediment, per tant, no es pot anar a un arbitatge de forma
obligada, seran les dues parts que hi aniran, establiran el seu conveni
arbitral i decidiran com es du a terme aquest procediment.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: quinze (15) – PSC (6), SAeC (3), MES (2), ERC (2) ICV-EUiA
(1) i CDC (1)
Abstencions: tres (3) – C's
Vots en contra: dos (2) - PP
TERRITORI
7. Dictamen relatiu a la verificació del Text refós de la modificació
puntual del Pla especial de reforma interior de l'illa delimitada per
l'avinguda de la Platja, l'avinguda d'Eduard Maristany, el carrer de
Ramon Vinyas i el carrer de la Torrassa
Fets
1. Immochan España, SA va presentar, en data 28 de març de 2014, un
projecte de modificació puntual del Pla especial de reforma interior de
l'illa delimitada per l'avinguda de la Platja, l'avinguda d'Eduard Maristany,
el carrer de Ramon Vinyas i el carrer de la Torrassa. Immochan España,
SA promou la modificació puntual del Pla especial de reforma interior
amb la finalitat d'incorporar nous usos en els locals del centre comercial
en el marc d'un conjunt d'actuacions que s'estan duent a terme per
revitalitzar econòmicament aquest centre comercial. Aquests nous usos
són l'ús esportiu, l'ús sanitari, l'ús d'oficines, l'ús de solàrium i l'ús
recreatiu en general.
2. El Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària de 30
de juny de 2014, va adoptar els acords següents:
"1. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla especial de reforma i
interior de l'illa delimitada per l'avinguda de la Platja, l'avinguda d'Eduard
Maristany, el carrer de Ramon Vinyas i el carrer de la Torrassa, elaborada per
l'enginyer industrial Alberto Corral Zaballos, promoguda per Immochan España,
SA i tramesa per l’Ajuntament.
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2. Trametre el document de la modificació puntual del Pla especial de reforma i
interior de l'illa delimitada per l'avinguda de la Platja, l'avinguda d'Eduard
Maristany, el carrer de Ramon Vinyas i el carrer de la Torrassa a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya als efectes de procedir, si
escau, a la seva aprovació definitiva.“
3. La Comissió Territorial d’Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona,
en la sessió d'1 d'octubre de 2014, va adoptar l’acord següent:
"-1 Suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla especial de
reforma interior de l'illa delimitada per l'av. de la Platja, l'av. d'Eduard Maristany,
el c. Ramon Vinyas i el c. de la Torrassa, de Sant Adrià de Besòs, promoguda i
tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós que es presentarà
per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de
l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:
-1.1 Cal fixar normativament que la parcel·la ha de ser única i indivisible i que es
garantiran
els accessos als nous usos proposats des del carrer Av. De la Platja, d’acord
amb l’article
311 del PGM.
-1.2 Cal ajustar l’ús sanitari al que determina l’article 311.1 de les normes
urbanístiques del
Pla general metropolità. Així mateix, cal substituir l’ús proposat “despatxos
professionals”
pel d’”oficines”.
-1.3 Cal eliminar l’article 3 de la normativa, d’acord amb el que s’indica en la part
valorativa.
-1.4 L’ús comercial no pot ser superior al que determina el planejament vigent,
per tant cal precisar que la nova edificació proposada es podrà destinar a
qualsevol dels usos previstos excepte el comercial. Per altra banda, cal recollir
totes les prescripcions de l’informe de la Direcció General de Comerç.
-1.5 Cal eliminar la relació d’usos de l’article 1.2 de la normativa, o precisar-los
d’acord amb els usos descrits en l’article 2 de la pròpia normativa.
-1.6 Cal revisar les ocupacions de les edificacions existents i previstes descrites
en l’article 2, ja que no són coincidents amb la ocupació total del quadre adjunt
al final de l’article.
-2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes
urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable
de tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre
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PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics
de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya
competents per a la seva aprovació definitiva."
4. El conseller de Territori i Sostenibilitat va estimar en part, en data 24 de
març de 2015, el requeriment previ al recurs contenciós administratiu
formulat per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, contra l'acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona de
data 1 d'octubre de 2014.
5. Alcampo, SA va presentar, en data 8 d'abril de 2015, el document del
Text refós de la modificació puntual del Pla especial de reforma interior
de l'illa delimitada per l'avinguda de la Platja, l'avinguda d'Eduard
Maristany, el carrer de Ramon Vinyas i el carrer de la Torrassa. El
document inclou les prescripcions establertes per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, tenint en compte
l'estimació parcial del requeriment previ formulat per l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs.
6. La Comissió Territorial d’Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya va presentar, en data 28 de setembre de 2015, requeriment a
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per a què, en el termini d'un mes,
procedeixi a exercir les seves competències.
Fonaments jurídics
1. D’acord amb el que disposen l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 52.2.c) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al Ple
l'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que
posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments
d'ordenació urbanístics. Així doncs, correspon al Ple, amb majoria
simple, la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla
especial de reforma i interior de l'illa delimitada per l'avinguda de la
Platja, l'avinguda d'Eduard Maristany, el carrer de Ramon Vinyas i el
carrer de la Torrassa.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els següents
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ACORDS:
1. Verificar el Text refós de la modificació puntual del Pla especial de
reforma i interior de l'illa delimitada per l'avinguda de la Platja,
l'avinguda d'Eduard Maristany, el carrer de Ramon Vinyas i el carrer de la
Torrassa, elaborada per l'enginyer industrial Alberto Corral Zaballos,
promoguda per Immochan España, SA i tramesa per l’Ajuntament. El
Text refós inclou les prescripcions establertes per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, tenint en compte
l'estimació parcial del requeriment previ formulat per l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs.
2. Trametre, per duplicat i degudament diligenciat, el document del Text
refós de la modificació puntual del Pla especial de reforma i interior de
l'illa delimitada per l'avinguda de la Platja, l'avinguda d'Eduard Maristany,
el carrer de Ramon Vinyas i el carrer de la Torrassa a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
als efectes de procedir, si escau, a la seva publicació al DOGC. El Text
refós inclou el text de les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació
en suport informàtic i en format editable de tractament de textos.”
L'alcalde diu que sobre aquest tema hi ha hagut una discussió jurídica i la
proposta que fa és deixar-ho damunt la taula i demanar a la Generalitat una
especificació.
Xavier Soley (CDC) manifesta:


Que aquest tema hauria de tirar endavant en els termes, molts clars,
que la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat està demanant, és a dir,
que l'Ajuntament verifiqui si en un text que s'adjunta s'han introduït per
part del seu promotor, Alcampo, unes modificacions, que és tan simple i
tan fàcil com això.



Que no creu que s'hagi d'aparcar aquest expedient per demanar uns
aclariments que faran riure la Comissió d'Urbanisme, perquè, a més a
més, l'aprovació provisional ja es va fer al 2014, que ara l'únic que
demana la Generalitat és que l'Ajuntament verifiqui si Alcampo ha
introduït allò que li van demanar.



Que tot això pot fer que Alcampo acabi desconfiant i es giri d'esquena
una gran superfície comercial que està donant molts llocs de treball a la
ciutat.
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Jesús A. García (PP) diu:


Que lo que no les ha quedado claro que es lo que votan, el nuevo texto o
la verificación.

Rubèn Arenas (ERC) diu:


Que votaran a favor que es quedi damunt la taula per quatre motius:
manca de capacitat de l'equip de govern de traslladar-los que és
exactament que es votava, amb constants contradiccions i, per tant, no
els han deixat marge per poder estudiar en profunditat què votaven;
perquè hi ha hagut una disparitat de criteris tècnics fins a l'últim minut;
perquè tampoc són responsables de la votació que es va fer en l'anterior
legislatura, i finalment que la seva posició política respecte del canvi de
pla d'usos d'Alcampo en són totalment contraris, ja que ells defensen un
model esportiu de ciutat que passa per recuperar i per fer forts els
pavellons esportius, per la qual cosa l'oferta del gimnàs va en contra de
la seva posició política i no tindria sentit que hi votessin a favor.

Isabel Marcuello (MES) diu:


Que ella ve d'una formació política en què hi va votar a favor de
l'aprovació inicial sota pressió i disciplina de vot, tot i estar en contra
d'una nova instal.lació esportiva privada a Alcampo, perquè en el seu
moment van estar molt més d'acord amb els socis de govern que no pas
amb el grup socialista.



Que Ruth Soto s'hauria de llegir els informes dels tècnics, com per
exemple, el de la cap d'Esports en què parla de les conseqüències que
pot tenir un gimnàs prop del Marina-Besòs, sobretot per la situació en la
qual es troba, però també dels altres pavellons.



Que votaran a favor que es quedi damunt la taula.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:


Que ell ja fa molt temps que sap què votarà.



Que estan votant una modificació per permetre a Alcampo tenir nous
negocis en les seves instal.lacions, la qual cosa no ho veien malament,
però que Alcampo té l'objectiu de col.locar una instal.lació per fer esport,
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que això no està malament, però que va en contra dels interessos de
l'Ajuntament, perquè avui aquest consistori sosté quatre instal.lacions
esportives.


Que l'esport li costa diners a l'Ajuntament, perquè és una acció social i
és necessari fer esport, per tant, per mantenir les instal.lacions hi han de
posar diners, però el que no ha de fer és permetre que un privat posi un
negoci que vagi en contra de ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià, i que
el 2016 o 2017 hagin d'apujar impostos per sostenir aquestes
instal.lacions.



Que demana que es retiri l'expedient, que es parli amb Alcampo i que
potser hi ha altres negocis que li puguin interessar, i si no, el primer que
s'hauria de fer és solucionar el problema esportiu, la viabilitat dels
equipaments.

Joan Belda (SAeC) diu:


Que estan pràcticament d'acord amb la majoria, que votaran a favor de
l'ajornament i esperen poder votar no a la modificació de canvi d'usos.

Pedro Sánchez (C's) manifesta:


Que també hi votaran a favor per respecte als grups que consideren que
és necessari tenir una mica més de temps per veure què han de votar
exactament, ja que els ho van presentar la setmana passada i no estava
gaire clar quin era l'objecte de la votació.

L'alcalde diu:


Que la discussió era senzillament si havien de votar o no una verificació
o s'havia de tornar a votar tot des del principi.



Que demana disculpes perquè l'equip de govern no ho ha portat aclarit
del tot, però que també és veritat que el que s'aprova en un mandat,
encara que canviï la composició, els acords s'han de respectar.

S'aprova deixar l'expedient damunt la taula per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – PSC (6), C's (3), SAeC (3), MES (2) i ERC (2)
Abstencions: una (1) – ICV-EUiA
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Vots en contra: tres (3) – PP (2) i CDC (1)
HISENDA I RECURSOS GENERALS
8. Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de crèdits núm.
29/2015
“Examinada la necessitat de tramitar expedient de modificació de crèdits al
vigent Pressupost prorrogat mitjançant la concessió de suplements de
crèdits finançats amb baixes per anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c)
del RD 500/90, de 20 d’abril, atès l’informe favorable de la Intervenció de
Fons, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament la
adopció del següent:
ACORD:
1. Aprovar la modificació de crèdits núm. 29 del Pressupost prorrogat de
2015, per concessió de suplements de crèdits finançats amb baixa per
anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c) del RD 500/90, de 20 d’abril,
sent l’estat de modificacions el següent:
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
Partida pressupostària
060

1621

46700

050

2411

22706

Denominació
Consorci del Besòs:
recollida pneumàtica

20150005

manteniment

Estudis i treballs tècnics

SUBTOTAL DESPESES EN MÉS

Import
i

54.175,00
20.000,00
74.175,00

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

Projecte

Concepte

Import

030

3262

46707

Consorci Campus Llevant

30.682,00

000

9120

10000

retribucions càrrecs dedicació exclusiva

43.493,00

TOTAL DESPESES EN MENYS
RESUM PER ARTICLES
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS

74.175,00
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SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Article 22 ........................... 20.000,00€
Article 46 ........................... 54.175,00€
TOTAL DESPESES EN MÉS .................... 74.175,00€
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Art. 10 ..............................
Art. 46 .............................

43.493,00€
30.682,00€

TOTAL DESPESES EN MENYS...............

74.175,00€

2. Exposar al públic el present acord durant quinze dies hàbils, previ anunci al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la corporació,
conforme al previst a l’article 177,2 del RDL 2/2004, de 5 de març, que
aprova el TR de la LRHL.
3. En el supòsit que no es presentin reclamacions contra aquest acord
durant el període d’exposició pública, aquest s’entendrà definitiu sense
necessitat d’un nou acord.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
S'aprova per unanimitat.
9. Dictamen relatiu a la concessió d'una bonificació de l'ICIO a la
Generalitat de Catalunya per a la reforma de l'IES Manuel Vázquez
Montalbán
“Fets
1. En data 12 de juny de 2015, la direcció dels Serveis Territorials de
Barcelona Comarques del Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya va sol·licitar la llicència d’obres menors de la Reforma de
l'IES Manuel Vázquez Montalbán (expedient d’obres 100/15), així com la
bonificació dels tributs municipals per aquesta llicència mitjançant la
declaració del Ple d’obra d’especial interès o utilitat municipal.
2. Aquestes obres promogudes per la Generalitat poden considerar-se
d’especial interès o utilitat municipal atès que incidiran directament en la
prestació del servei d’escolarització obligatòria dels nens del municipi.
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Fonaments de dret
1. Atès l’art. 103.2 del Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) que diu: “Les
ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions sobre la
quota de l’impost: a) Una bonificació de fins al 95% a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal
declaració. Correspondrà l’esmentada declaració al Ple de la corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres (...)”.
2. Atès l’article 2n bis.4 de l’Ordenança fiscal núm. 6 del municipi de Sant
Adrià de Besòs, que regula l’ICIO i que reprodueix l’anterior article del
TRLHL.
Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció de
següent
ACORD:
Declarar les obres de la reforma de l'IES Manuel Vázquez Montalbán de Sant
Adrià (expedient d’obres 100/15) d’especial interès o utilitat municipal i, en
conseqüència, concedir una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost
de construccions, instal·lacions i obres.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
S'aprova per unanimitat.
10. Assumptes urgents
De conformitat amb el que preveu l’article 91 del Reial decret 2568/86, de
28 de novembre, pel qual es va aprovar el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i el 14 del Reglament
orgànic municipal, a proposta de l’alcalde, per raons d’urgència, s’acorda
amb el vot en contra del PP (2) sotmetre a la consideració del Ple, per al seu
debat, l'assumpte següent:
10.1 Moció sobre els atacs del Govern de l'Estat a la normativa
catalana sobre pobresa energètica
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“El 23 de desembre de 2013 es va aprovar el Decret-llei 6/2013, pel qual es
modifica la Llei 22/2010 de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
incloent:
a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2)
b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o
gas (afegint 3 punts a l’art. 252-4)
Aquesta norma impedia els talls de novembre a març i permetia negociar el
deute acumulat.
El Govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa va
suposar la suspensió de la vigència i l'aplicació de la normativa.
El Govern de la Generalitat va aprovar la Llei 20/2014, de 29 de desembre,
de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de consum de
Catalunya.
En aquesta Llei:
-

-

L’article 3 defineix què són pobresa energètica i persones en situació
de vulnerabilitat.
L’article 17 especifica el procediment per evitar els talls de
subministrament d’aigua, energia i gas.
L’article 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics
en les factures.
La disposició addicional primera crea el Fons d’atenció solidària de
subministraments bàsics per tal que les unitats familiars que no
poden complir els compromisos de pagament dels serveis de
subministrament d’aigua, electricitat o gas tinguin els instruments de
suport econòmics necessaris.
Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret llei 6/2013 raó per
la qual el Tribunal constitucional (TC) va acordar no pronunciar-se
sobre la constitucionalitat de l’esmentat Decret.
A instàncies de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH),
l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori pels drets
econòmics, socials i culturals (Observatori DESC), el Parlament de
Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica provinent d’una ILP promoguda per aquestes
entitats. Aquesta Llei és vigent des del 6 d’agost.

En aquesta Llei s’inclou l’article 6 de mesures per evitar la pobresa
energètica:
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1) Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als
subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat.
2) S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció
prèviament a la concessió d’ajuts per evitar els talls de
subministraments.
3) Les administracions públiques han d’establir acords amb les
companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a
fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels
consums mínims.
4) Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels Serveis Socials
municipals i s’ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts
necessaris del punt 3.
5) L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010.
Ha estat el mes d’octubre de 2014 que el TC ha admès a tràmit el recurs
d’inconstitucionalitat emès pel Govern de l’Estat sobre els articles de la Llei
20/2014, relacionats amb la pobresa energètica, en concret els articles 3,
17 i 18.2 i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs.
En relació amb la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha
comunicat a la Generalitat que considera discutible la constitucionalitat
d’algun dels seus articles i, per aquest motiu, demana una comissió bilateral
Estat-Generalitat de tal manera que s’allarga el termini per presentar recurs
davant el Tribunal Constitucional del 6 de novembre al 5 de maig de 2016.
Durant aquest termini, doncs, la llei serà vigent.
Davant la gravetat que suposa aquest intent del govern de l’Estat de
derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació
de pobresa energètica tot just en aquest període de l’any, el Grup Municipal
d'ERC proposa al Ple de l'Ajuntament que adopti els següents
ACORDS
1. Rebutjar enèrgicament l'actitud del Govern de l'Estat espanyol en allò
que fa referència a recórrer al TC qualsevol normativa que la Generalitat
de Catalunya desenvolupa per pal·liar la pobresa energètica.
2. Instar el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport
a les persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de
l'habitatge i la pobresa energètica.
3. Impedir els talls de subministrament bàsic d'aigua, llum i gas de les
persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat.
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4. El pagament dels subministraments bàsics per les famílies en aquesta
situació es faran d'acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar,
sempre respectant els estàndards de Nacions Unides.
5. Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat, que no
poden ser coberts per les persones vulnerables, seran assumits per les
empreses de subministrement.
6. Donar compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de
juliol, en allò que fa referència a l’establiment d’acords amb les
companyies de subministrament, per garantir que concedeixin ajuts a
fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums
mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la
prestació d’aquests serveis, i oferir als usuaris que pateixin talls de
subministraments les eines per evitar, en la mesura del possible, el
perllongament del tall i la mediació per a la recerca d’una solució a mitjà
termini.
7. Traslladar aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de
Catalunya per al seu coneixement i efectes.”
Defensa la moció Rubèn Arenas (ERC) i manifesta:


Que la llei sobre la pobresa energètica és de mesures urgents per
afrontar no només l'emergència quant a l'àmbit de la pobresa
energètica, sinó també la de l'habitatge.



Que el Govern de l'Estat va instar el TC que derogués aquesta llei,
aprovada pel Parlament de Catalunya, per la voluntat inequívoca de
laminar competències a la Generalitat i l'autogovern, el TC ha posat en
dubte la constitucionalitat i ha instat a què es formi una comissió
unilateral Estat – Generalitat perquè entre ells determinin quines són les
competències.



Que els sembla que tot això és un intent de l'Estat de minar l'autogovern
i és una manca de sensibilitat enorme cap als sectors més vulnerables de
la societat i, fins i tot, seria un insult, ja que està negant drets
elementals de les persones.

Jesús A. García (PP) manifesta


Que de la pobreza energética ya se ha hablado en este pleno, y que se
sigue padeciendo si no se afronta el problema desde las tres vertientes
que se deben afrontar, es decir, que una persona no pueda hacer frente
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a los costes que les supone mantener su casa caliente, proviene no solo
del coste que pueda tener la luz sino porque su casa sea eficiente o no
energéticamente, lo cual desconoce que actuaciones ha hecho la
Generalitat por ejemplo en el barrio de la Mina en estos 40 años y sobre
la renta de estas personas para poder hacer frente a estos costes de la
luz, por lo tanto, se debe afrontar por tres vías, no solo por el de los
costes energéticos.
Joan Belda (SAeC) manifesta:


Que s'alegren que s'hagi presentat i que hi votaran a favor perquè hi
creuen fermament.



Que, després que hi havia una ILP aprovada per una parlament sobirà,
arribi un govern central i la tombi, passant de l'opinió de tots els
ciutadans i ciutadanes que creien que aquesta era una deriva social que
era necessària i transversal ideològicament, era només una acte
d'humanitat, per això, el seu vot és a favor.

Pedro Sánchez (C's) diu:


Que lamenten haver d'abstenir-se i que demanen a tots els grups que a
l'hora de redactar una moció es pensi amb els ciutadans i no en
l'aprofitament partidista.



Que encara que estan d'acord en el fons de la moció, la seva redacció els
impedeix donar-hi suport, ja que està plantejada com si qualsevol cosa
que representi l'aplicació de la llei si aquesta no els convé des d'un
determinat estament sigui un atac contra aquest estament.

Rubèn Arenas contesta a C's que l'únic objectiu que els ha motivat a
presentar aquesta moció és el patiment de les famílies i en cap cas és l'ús
partidista, que el fet que sigui el Govern de l'Estat qui ha enviat al TC
aquesta llei és la que els fa posicionar-s'hi en contra no pas un ús partidista.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: quinze (15) – PSC (6), SAeC (3), ICV-EUiA (1), MES (2), ERC
(2) i CDC (1)
Abstencions: tres (3) – C's
Vots en contra: dos (2) - PP
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11. Precs i preguntes
Xavier Soley (CDC) DIU:


Que demana que en aquest moment que encara no s'ha lliurat el Mercat
d'Abastaments, es controli i es tingui cura de tota l'obra, no només
l'equipament sinó també la part de la via pública, la nova plaça, els vials
i la vorera de l'av. de Catalunya, ja que hi ha algunes zones que no
s'estant executant correctament



Que l'increment del consum de droga a la ciutat, fins i tot, al carrer a
plena llum del dia està creant una certa alarma social, per tant, demana
que l'equip de govern s'ho prengui seriosament i que dugui a terme un
pla d'actuació coordinat amb la resta de cossos de seguretat per tal
d'establir unes mesures que puguin donar major presència i control
policial ,i també instar el Govern i el Departament d'Interior de la
Generalitat a dur a terme actuacions contra la venda i el tràfic de
drogues, però que el que no poden fer és veure que aquesta situació
s'està desbordant.



Que vol saber quines han estat les darreres actuacions en via
administrativa o judicial per exigir a ADIF la retirada de l'immens
abocador incontrolat al voral de les vies de la Renfe a l'av. Maristany i si
hi ha hagut alguna resposta.

L'alcalde contesta:


Que sobre l'obra del mercat ja hi estaran a sobre.



Que, pel que fa a la droga, ho està portant ell directament, i que quan
hagi acabat amb els reunions que està mantenint, ja els ho explicarà en
Comissió Informativa.

José Luis Martínez (PSC) diu:


Que sobre ADIF tot continua igual, és a dir al jutjat. Que intenten que no
hi tirin més coses, hi han posat càmeres i que netegen la seva part, i que
ADIF els ha demanat una reunió.



Que tampoc no han reposat les tanques ni a la zona de l'Espanyol ni en
el Besòs.
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Jesús A. García (PP) diu


Que teniendo en cuenta los hechos que se van sucediendo en esta
andadura de mandato, donde el equipo de gobierno en su minoría trata
por todos los medios de sacar adelante temas que son importantes para
ellos y que no han sido capaces de resolver en anteriores mandatos con
mayorías absolutas, polideportivos, mercado, plan de modificación
urbanístico, etc, y ahora hay temas económicos, como son las
ordenanzas y el presupuesto, y como parece que no podrán aprobar el
presupuesto, ruega que les den la información adecuadamente, no con
medias verdades y que a los únicos que les puede perjudicar la
aprobación o no del presupuesto es al equipo de gobierno, puesto que no
les conviene políticamente.

L'alcalde li contesta:


Que per la composició d'aquest Ajuntament tenen la responsabilitat de
6/21 parts, que aquesta setmana el regidor d'Hisenda començarà a
parlar amb els grups per les taxes.



Que la informació que s'ha donat sempre ha estat la real, entre altres
coses, perquè ell pot desconfiar dels polítics, però la informació
econòmica real de l'Ajuntament l'ha donada l'interventor.

Pedro Rivero (PSC) diu:


Que aquesta setmana tots els grups tindran la proposta de taxes i
impostos i, a hores d'ara, estan treballant en la recollida de
documentació per departaments per confeccionar el primer esborrany de
pressupost per començar-lo a discutir.



Que no hi ha cap grup que pugui dir que han estat parlant de
pressupostos, perquè no ho han fet.

L'alcalde diu:


Que el grup socialista és conscient que la situació numèrica de
l'Ajuntament sense pacte estable pot facilitar mocions de confiança o de
censura, que només falta que onze regidors es posin d'acord i ho facin,
per tant, això ja no és responsabilitat seva sinó dels regidors que ho
proposin.
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Que mentre no hi hagi un pacte estable que sumi onze, qualsevol
combinació és possible i així ho tenen assumit i treballen per fer les
coses bé i perquè això no passi.

Jesús A. García (PP) diu:


Que cuando en Comisión Informativa se comenta que no se pueden
estar durante dos ejercicios sin aprobar presupuestos, se está dando a
entender que casi hay una obligación moral de hacer un esfuerzo para
aprobarlos. Que trabajen el presupuesto, que se lo presenten y lo
aprobarán.

Pedro Rivero (PSC) li diu:


Que no els pot culpabilitzar dels seus vots, que en el seu dia els seus
vots van ser negatius al pressupost.



Que l'any passat tenien interès a aprovar el pressupost i que aquest any
també, perquè el pressupostos que presentin seran pressupostos justos
segons ells i els més factibles per treballar, que no tenen ganes de
col.locar més pedres en el seu camí i després tenir uns pressupostos que
dificultin poder treballar qualsevol cosa.



Que a la Comissió Informativa es va comentar que els pressupostos no
poden tirar-se dues vegades endarrere, només una vegada i prorrogarse, al segon any, si no s'aproven, els pot aprovar la Junta de Govern,
però que aquesta no és la seva intenció

Rubèn Arenas (ERC) diu:


Que, després d'escoltar les intervencions del Ple del setembre en la
moció de l'AMI, condemnen enèrgicament les declaracions del regidor
Andreu Marín en què els titlla d'hereus de Terra Lliure i demana tant a ell
com a tots els grups que s'hi afegeixin en un clam contra la seves
declaracions, perquè no es torni a donar una situació d'aquesta mena, ja
que és una injustícia, no s'adiu ni en la forma ni en el lloc i perquè
pretén amagar, sota una declaracions grandiloqüents, una petitesa
argumental contra un posicionament polític que estaven defensant en
aquell moment que era la independència de Catalunya.



Que demanen a Andreu Marín que faci una rectificació pública per
aquesta ofensa a ERC.
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Andreu Marín (PP) diu que no pensa demanar disculpes, perquè Terra Lliure
era una organització terrorista i gran part dels seus dirigents van acabar a
ERC, per això en són hereus.
En aquests moments, s'interromp el Ple pel crits del públic assistent.
L'alcalde fa callar el públic i els demana silenci.
Rubèn Arenas (ERC) contesta que ells no són hereus de Terra Lliure,
bàsicament perquè ni ells, ni els militants, ni els simpatitzants, ni cap dels
1.094 votants no han participat de cap organització terrorista. Que
considera que és una ofensa contra aquest grup municipal i contra tota la
ciutadania que ha confiat en ells, per això li demana que reflexioni i que faci
una disculpa pública.
Andreu Marín (PP) li contesta que no vol que els regidors d'ERC s'ho
prenguin com una ofensa personal, que només era un record a la història
del partit i la seva evolució.
Isabel Marcuello (MES) manifesta:


Que ja ho ha demanat diverses vegades i ho torna a repetir, que l'alcalde
posi en marxa la modificació dels Estatuts del Consorci del Besòs, ja que
tots els grups tenen dret a ser-ne membres, amb veu i vot.



Que en el Ple de 27 d'abril de 2012, hi va haver una modificació dels
Estatuts del Consorci del Besòs, és a dir, que quan volen sí que ho fan,
que s'han de tenir ganes que la resta hi puguin participar.



Que torna a demanar les notificacions i actes policials d'aquesta
administració. Que fins a finals d'agost ha estat rebent les notificacions i
ho torna a demanar perquè creu que és important per a la resta de
regidors.



Que vol saber si tenen pensat celebrar una audiència pública per
informar la ciutadania,. amb els 100 dies de govern, ja que estaria bé
que els ciutadans sabessin quin és el pla d'actuació municipal, en quin
moment estant, etc.
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Que voldrien saber si hi ha sobrants en alguna partida d'inversions de
l'Àrea Metropolitana destinades a Sant Adrià i si s'està treballant en
algun projecte i que també els vol recordar que MES van manifestar en
alguna comissió informativa que seria bo que, donada la situació, l'equip
de govern els informés si ha sobrants en partides d'altres
administracions i si existeixen quants en queden, ja que si tenen
quantificat quants diners podrien treballar i parlar què en poden fer. Que
ells, per exemple, els agradaria que tinguessin en compte que al Casal
de Cultura hi ha problemes d'insonorització que molesta als veïns.



Que al 2014 es va firmar un conveni amb l'Espanyol sobre temes socials,
en què es preveia la participació en campanyes de distribució de joguines
amb Creu Roja; cooperació de les diferents campanyes de recollida
d'aliments solidaris; participació amb jugadors del primer equip en les
visites de les campanyes social engegades per l'Ajuntament a centres
oberts, casals infantils i juvenils, l'organització de derbis de caràcter
social entre l'equip femení Espanyol i el Sant Gabriel, els diners d'aquests
derbis en destinarien a programes socials alimentaris de la ciutat;
organització dels partits benèfics entre veterans de l'Espanyol i dels clubs
de la ciutat amb la finalitat de visualitzar els clubs de la ciutat i la
recollida de joguines per lliurar a Creu Roja; que l'Espanyol atorgaria tres
beques per a la seva escola esportiva a tres nens i nenes empadronats a
Sant Adrià, la reserva sense cap cost de dues places al Campus d'estiu
de la ciutat esportiva per cada escola de primària del municipi; la
participació en campanyes anuals de comunicació conjunta i el club que
faria una aportació de 12.000 € anuals participant en projectes socials o
entitats socials de la ciutat. Que vol saber com estan aquest temes, si
s'han portat a terme aquests acords; que en el campus d'estiu quines
escoles hi han participat, si s'han dut a terme els derbis solidaris i si
s'han atorgat les beques a nens i nenes de la ciutat.

L'alcalde lli contesta:


Que, sobre el Consorci del Besòs, ja li ha dit moltes vegades que serà
molt difícil que hi puguin ser els vuit grups, perquè això voldria dir que
ha d'augmentar la mateixa quantitat en les altres administracions.



Que el que sí que es farà es que, abans de la Junta de Direcció, el gerent
informarà els grups que no en formen part sobre els temes que es
tractaran.



Que sobre els informes de la Policia no ho poden fer extensiu perquè hi
ha informació de protecció de dades.



Que sobre l'audiència pública no ho han pensat.
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Que a les comissions informatives ja donen compte sobre els sobrants
d'inversió.



Que del conveni de l'Espanyol el reprendran i ja n'informaran a la
comissió informativa pertinent.

Joan Belda (SAeC) diu:


Que se sumen a allò que ha demanat el portaveu d'ERC.



Que si no fos tant greu el que ha dit Andreu Marín es prendrien amb
humor les seves classes d'història creativa, però que li costa traçar la
línia des de Terra Lliure – ERC, que considera que són hereus de Lluís
Companys i precisament ell va ser afusellat, assassinat per un govern del
qui és molt fàcil traçar novament les herències amb qui els fa la crítica i
que, a més, encara han tingut 40 anys de democràcia per declarar que
aquest i la resta de morts de la Guerra Civil que havia estat una
dictadura feixista i no ho han fet.



Que l'entitat Yalah els ha demanat que es fes una declaració institucional
sobre el terratrèmol de l'Afganistan, que demana que es faci algun tipus
de relació amb la comunitat afganesa local perquè, quan fa 4 anys van
patir les pluges torrencials, van ser ells els qui es van haver
d'autoorganitzar, relacionar-se amb altres municipis per iniciar una
recollida de solidaritat.

Andreu Marín (PP) diu que, per tranquil.litat de Joan Belda, els dos regidors
del PP condemnen el franquisme i qualsevol dictadura sigui Cuba, Veneçuela
o Corea del Nord.
Marc Alloza (SAeC) diu:


Que volen saber quan s'engegarà la Mesa de Civisme, que és important
que comenci al més aviat possible, perquè la gent hi ha de participar,
que és per teixir entre les entitats i barris i cohesionar una mica més el
municipi.



Que el 14 de novembre de 2014, a la piscina Marina-Besòs, van haver de
suspendre els entrenaments del Club Natació Sant Adrià per irritació de
les mucoses, oculars, gola i tos provocats per alta concentració de clor a
l'ambient. Que segons la gerència del poliesportiu només disposen d'una
bomba extractora que redueix l'ambiental i que no existeix cap dispositiu
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per a la renovació de l'aire. Que el 25 de novembre el Club s'adreça a
l'alcalde, al regidor d'Esports i al de Salut Pública i el 29 de gener els
responen que els dies 5 i 24 de desembre es van realitzar unes
inspeccions on s'observa un petit desajustament de la humitat i del clor i
que aquesta mena de fets puntuals no es poden considerar com a
afectacions greus. Que el mateix 5 de desembre els regidors i tècnics
responsables d'Esports i Salut Pública es van reunir amb els tècnics de
l'empresa gestora per tractar el tema, es va acordar tenir una valoració
econòmica de les actuacions necessàries a fer a partir de l'informe de
l'enginyer municipal per poder decidir els actuacions pertinents, i es va
comunicar a l'empresa gestora que calia corregir el nivell de clor. Que
des del 29 de gener de 2015 no hi ha hagut més informacions, durant
tot l'any els incidents han continuat produint-se i cada cop són més
freqüent. Que tots aquests incidents coincideixen amb un augment de
l'ocupació i de l'activitat de la piscina, i el 14 d'octubre els nedadors van
tornar a ser evacuats amb problemes respiratoris i molts, fins i tot, amb
dos i tres dies amb dolors al pit. Que segons la gerència l'únic que
poden fer és obrir les finestres, però és insuficient. Que per tot això,
demanen que es prenguin mesures urgents per solucionar aquest
problema definitivament entre tots plegats, tècnics, regidors i gerència
del poliesportiu.
L'alcalde li contesta:


Que sobre la Mesa de Civisme, ja hi ha un grup de treball tècnic el
responsable del qual és el cap del Servei de Mediació, també hi ha
implicat el departament de Participació Ciutadana amb la missió
d'implicar-hi la ciutadania, que un cop ho tinguin fet, ja ho comunicaran.

Juan Carlos Ramos (PSC) diu:


Que el problema era d'extracció d'aire i els qui més problemes tenen són
els que tenen deficiència amb la mucosa, que amb els nois de waterpolo
això no ha passat Que ara hi ha molta més ocupació, que demà
demanarà una explicació a la gestió del poliesportiu.

Pedro Sanchez (C'S) diu:


Que possiblement hi haurà uns romanents de la construcció del mercat,
que si és així demanen que es faci una cosa semblant al que es va fer al
poliesportiu del Besòs i poder invertir en manteniment estructural del
poliesportiu Marina-Besòs, ja que una de els excuses que posen els
gestors per no fer inversions és que en el manteniment estructural
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l'Ajuntament no està complint amb la seva part, i que en qualsevol cas,
aquest tipus d'intervenció farà que es quedi sigui qui sigui el gestor i
portarà beneficis.
L'alcalde li contesta que en prenen nota, però que primer han de saber si
queden o no romanents.
L'alcalde llegeix un manifest a proposta de Yalah, Solidaris amb el Poble
Sahrauí:
“Els mitjans de comunicació no s'han fet ressò de la dramàtica situació per
la qual estan passant els Campaments de Refugiats Sahrauís a causa de les
pluges torrencials que han caigut al desert del Sàhara des del passat 17
d'octubre.
Aquestes pluges, que una setmana després persisteixen a la zona, han
provocat grans inundacions i han causat efectes devastadors en més de
10.000 edificacions dels campaments: habitatges, hospitals, dispensaris,
escoles.
Les cases. fetes de fang s'han desfet com una galeta quan la suques a la llet
i les haimes de roba han caigut, xopes, pel pes de l'aigua.
Moltes famílies han perdut les seves pertinences. Urgeix intervenir
immediatament per socórrer milers de persones que estan ara fent nit a la
intempèrie sota les fortes precipitacions que no cessen.
Per tant, aquest Ajuntament, des de la regidoria de Solidaritat, donar suport
a una sèrie d'accions que pensen fer Yalah, Solidaris amb el Poble sahrauí,
destinades a ajudar a la dramàtica situació d'aquestes persones que viuen
en aquests campaments.”
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 21.30
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.

