Sant Adrià de Besòs, 27 d'abril de 2015
Essent les dinou hores, a la sala de sessions, es constitueixen, en primera
convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan Callau Bartolí, per tal de
dur a terme la sessió ordinària que correspon al dia d’avui, els membres del
Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per mi el sotasignat
secretari de la corporació, Josep Reverendo Carbonell. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d’alcalde:

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

Regidors:

Vist que assisteixen tots els membres del Ple de l’Ajuntament, el president
obre la sessió.
1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions
extraordinàries que van tenir lloc els dies 6 i 18 de febrer de 2015
Menchu Martí (pxC) pregunta com s'aprovaran les actes que faltes.
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L'alcalde li contesta que hi haurà un ple per aprovar totes les que quedin
pendent.
S’aprova, sense esmenes, l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària
que va tenir lloc el dia 6 de febrer de 2015.
A l'acta de 18 de febrer, s'hi afegeix Mireia Hernández perquè sí que hi va
assistir.
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
18 de febrer de 2015.

ALCALDIA
2. Moció PSC, ICV-EUiA, CiU, PxC i les regidores no adscrites Isabel
Marcuello, Josefa López, Josefa Pérez i M. Dolores Ocaña sobre la
crisi dels refugiats a Síria
“Tenint en compte que, des del març del 2011, gairebé 200.000 persones
han perdut la vida com a conseqüència del conflicte armat a Síria, moltes de
les quals civils, milers de persones més romanen detingudes, segrestades o
desaparegudes i són objecte de tortura o altres maltractaments o malviuen
en ciutats sota setge. Tant el Govern sirià com els grups armats d'oposició
són responsables d'abusos contra els drets humans i crims de guerra, han
assassinat, torturat i maltractat presoners.
Atès que, com a conseqüència d'aquest greu conflicte armat, actualment el
nombre de persones refugiades s'eleva als 3,8 milions, la gran majoria dels
quals han buscat seguretat en països veïns com Turquia, Jordània, Líban,
L'Iraq o Egipte, i 6,5 milions de persones més es troben desplaçades dins
les fronteres de Síria. És a dir més d'11 milions de persones,
aproximadament la meitat de la població de Síria, han hagut d'abandonar
casa seva.
Davant d'aquesta situació, la resposta de la comunitat internacional és
decebedora. És urgent que s'emprenguin accions per protegir a la població
civil i prevenir que es cometin més crims de dret internacional. La inacció
internacional incrementa la impunitat dels responsables de violar els drets
humans. L'Estat espanyol, com a part de la comunitat internacional, també
té responsabilitats en aquesta crisi humanitària, per la qual cosa el Govern
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espanyol ha de donar una resposta centrada en els drets humans de les
persones que fugen del conflicte a Síria.
Per aquests motius els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU, PxC i les
regidores no adscrites Isabel Marcuello, Josefa López, Josefa Pérez i M.
Dolores Ocaña proposen al Ple de l'Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Instar el Govern de l'Estat a promoure que la comunitat internacional
emprengui les accions necessàries per protegir a la població civil i
prevenir que es cometin més crims de dret internacional, inclosos crims
de guerra i de la humanitat.
2. Instar el Govern de l'Estat perquè demani al Consell de Seguretat de
Nacions Unides que remeti la situació de Síria a la Cort Penal
Internacional, i ordeni la congelació d'actius del president Bashar AlAssad i els seus col·laboradors propers.
3. Instar el Govern de l'Estat que posi fi immediatament a les
transferències d'armes al Govern sirià que es cregui que han dut a terme
greus violacions de drets humans o del dret internacional humanitari.
Així com la imposició immediata d'un embargament global d'armes a les
forces de l'Estat Islàmic (EI) a qualsevol país on es trobin.
4. Instar el Govern de l'Estat a incrementar el suport, tant financer com
tècnic, al Pla de Resposta de Nacions Unides per a la crisi de Síria.
5. Instar el Govern de l'Estat que ofereixi una resposta d'acord als més de
tres milions i mig de refugiats mitjançant la posada en funcionament de
un programa de reassentament generós, que incrementi el compromís
adoptat de 130 places durant el 2014 i més de 130 places el 2015, amb
prioritat a dones i nenes en risc, persones amb necessitats mèdiques o
amb discapacitats i altres amb necessitats especials de protecció.
6. Estudiar, des de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la possibilitat de
oferir places de reassentament per a persones refugiades de Síria, així
com suficients recursos per a la implementació dels programes
d'integració necessaris.
7. Trametre aquest acord al resident del Govern de l'Estat, a la Secretaria
General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i a Amnistia
Internacional de Catalunya.”
Defensa la moció un representant d'Amnistia Internacional.
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Jesús A. García (PP) manifiesta:
–

Que el Grupo Popular no apoya esta moción porque, a pesar de que la ha
leído Amnistía Internacional, ésta ha sido presentada por ICV-EUiA y
manipulada por ellos, ya que no están redactados los acuerdos de igual
manera que en otros municipios donde también ha sido presentada. Que
en el resto de municipios el acuerdo nº 6 pone:

6.- L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs assumeix el compromís de posar a
disposició del govern de l'Estat un nombre significatiu de places de reassentament per a persones refugiades de Síria a l'Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs, així com a suficients recursos per a la implementació de
programes d'integració necessaris.
Y aquí dice:
6.- Estudiar des de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs la possibilitat de
oferir places de re-assentament per a persones refugiades de Síria, així
com suficients recursos per a la implementació dels programes d'integració
necessaris.
–

Que así al Ayuntamiento no se le insta a nada. Que en la Junta de
Portavoces se ha planteado modificar estos acuerdos para que de esta
manera pudieran todos los grupos votar a favor.

–

Que lo que cree que pasa es que a Izquierda Unida no le apetece que el
PP se le una en determinadas mociones, porque en otras sí que le
interesa que se unan aunque sea absteniéndose (el mercado de abastos,
tema cooperativa de la Catalana).

–

Que esta vez votan en contra porque no es una moción de Amnistía
Internacional, sino de ICV-EUiA y porque ésto es un problema político
que tiene que ser resuelto, no solo por España, sino también por la UE.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) li contesta:
–

Que no han manipulat res, sinó que han canviat un punt de la moció
perquè només hi havia 24 hores per estudiar-la, per tant, no hi havia
prou temps per saber si es podien crear aquestes places d'habitatges o
diners per a les manutencions, però que entenen la demanda d'Amnistia
Internacional i que amb aquest redactat s'obre la possibilitat que, un cop
que s'estudii conjuntament el tema amb l'Agència de Cooperació i si hi
ha prou mitjans que es pugui col·laborar en aquest tema.
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–

Que si bé és cert que a vegades han buscat el diàleg amb el PP, a partir
d'ara ja no ho faran.

–

Que ell ha parlat del cas del Mercat Municipal i que li recorda que si es va
abstenir va ser per decisió pròpia, ja que en una reunió prèvia va dir que
hi votaria a favor.

–

Que ja saben a quin joc juga: a dir una cosa i venir a Ple i dir-ne una
altra.

Jesús A. García (PP) dice:
–

Que a vegades no donen tota la informació que han de donar. Que si a
vegades dóna informació de Pla Besòs, també tindrà informació sobre si
hi ha pisos disponibles o no.

–

Que pot exigir al Govern de l'Estat tota mena de coses, però no a
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Xavier Soley (CiU) manifesta:
–

Que creu que ha estat molt trist davant d'Amnistia Internacional
presenciar aquesta picabaralla i els demana disculpes.

–

Que des de CIU es comprometen a fer aquest estudi de viabilitat per tal
de poder fer alguna cosa.

Jesús A. García (PP) diu que això s'hagués resolt discutint-ho a la Junta de
Portaveus.
Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu que aquest matí a la Junta de Portaveus
Jesús A. García ha constatat que hi havia un canvi que ell ha explicat i no ha
dit res ni ha fet cap proposta a la Junta.
S'aprova la moció per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: disset (17) – PSC (7), ICV-EUiA (3), CiU (2), PxC (1) i les
regidores no adscrites Isabel Marcuello, Josefa López, Josefa Pérez i M.
Dolores Ocaña.
Vots en contra: tres (3) - PP
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3. Moció de tots els grups polítics municipals i de les regidores no
adscrites per donar preferència als aturats com a membres de les
meses electorals
“Dado que la situación de grave crisis económica que sufren muchos
ciudadanos exige a los poderes públicos emprender acciones para paliar las
consecuencias. En esta línea hay que implementar medidas encaminadas a
amortiguar los problemas de los más castigados por la desocupación y la
pérdida de poder adquisitivo.
Dado que la tasa de paro en Cataluña se situa alrededor del 20%, una cifra
dramática e insostenible que condena a miles de hogares a vivir con
estrecheces y carencias.
Dado que en Sant Adrià esta tasa sube a más de un 21%. Siendo la
población con más paro de toda la comarca del Barcelonés. Con más de un
55% de paro juvenil y muchas familias con todos sus miembros
desocupados, con el drama humano que esto representa.
Dado que el proceso de selección de los integrantes de las mesas en las
contiendas electorales –presidentes y vocales- se lleva a cabo mediante
sorteo público. Este criterio de selección da lugar a una situación
paradójica: ciudadanos con trabajo que no querrían participar como
componentes de las mesas tienen que cumplir con la obligación de
comparecer, bajo el riesgo de incurrir en pena de prisión de 3 meses a 1
año o multa de 6 a 24 meses, en caso de no acudir a desarrollar las
funciones que los son asignadas. Por otro lado, personas que están en el
paro y que podrían beneficiarse de la dieta cifrada en unos 60 euros para
desarrollar los citados cargos, se quedan sin la oportunidad de percibir este
dinero al no haber resultado designados por el sorteo.
Dado que la obligación de los trabajadores de formar parte de una mesa
electoral puede generar desajustes en el funcionamiento de las empresas
que tienen varios turnos, por el contratiempo que supone tener que
reorganizar los cuadrantes.
Dado que los miembros de las mesas electorales tienen derecho a una
reducción de 5 horas en la jornada posterior al día de las elecciones, que
suponen miles de horas laborales improductivas en el cómputo global.
Por todos estos motivos, el Pleno del Ayuntamiento adopta los siguientes
ACUERDOS:
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1. Instar el Gobierno de España a modificar el artículo 26.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General que regula la elección de los
miembros de las mesas electorales, para que la designación de estos
otorgue prioridad a las personas en situación de paro.
2. Dar traslado de los acuerdos a las asociaciones de vecinos y a la de
parados del municipio.”
S'aprova per unanimitat.
TERRITORI
4. Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació del conveni
urbanístic amb l'INCASOL per a la finalització de la remodelació del
barri de Via Trajana
“Fets i antecedents
1. Un cop finalitzat el reallotjament de tota la població afectada del sector
de Via Trajana, tan sols restava pendent l’execució de la darrera fase
d’edificació prevista a la modificació del Pla especial de reforma interior
del barri de Via Trajana. Aleshores, es volgué reordenar aquesta darrera
fase de la remodelació del barri, agrupant l’edificabilitat residencial en un
únic edifici, incorporant una qualificació per a la construcció de 40
habitatges dotacionals i per a la instal·lació d’activitat econòmica, així
com disposant d’una reserva per a usos d’equipament de caràcter local.
En data 14 de desembre de 2006, la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona va aprovar definitivament el Pla de millora urbana al sector del
grup d’habitatges de la Via Trajana, supeditant la seva publicació a la
resolució d’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general
metropolità al sector d’habitatges de la Via Trajana, que es tramitava en
paral·lel, i que es va produir el 25 de març de 2010 per resolució del
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.
Ambdós instruments varen ser promoguts per l’INCASÒL.
2. Com a conseqüència del desenvolupament d’un sector veí i el
desplaçament de l’equipament educatiu municipal existent en aquest,
així com de la voluntat de diversificar l’oferta d’habitatge previst, en data
23 de gener de 2009, l’INCASÒL i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
signaren un nou conveni per a la finalització de la remodelació del barri
de Via Trajana.
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En aquest nou conveni, l’INCASÒL es comprometé a assumir al seu càrrec la
construcció de l’equipament local, destinat a escola d’educació especial, per
un import màxim de 1.275.000 € més IVA, així com la part d’urbanització
corresponent a la darrera fase, fins un import màxim de 600.000,00 €, IVA
inclòs. Com a contraprestació, l’Ajuntament renuncià a l’adquisició dels cinc
habitatges convinguts en el conveni de 10 de juliol de 1998, i es preveié la
modificació del planejament en el sentit que el 50% dels habitatges a
promoure de protecció oficial ho fossin en règim de preu concertat.
3. En compliment del conveni de data 23 de gener de 2009, l’INCASÒL va
promoure el Pla de millora urbana al sector grup d’habitatges Via Trajana
i la Modificació del Pla general metropolità al sector grup d’habitatges de
Via Trajana, que varen ser aprovats data 4 de març de 2010 i el 25 de
març de 2010, respectivament.
Ambdós instruments tenien per objecte incorporar el compromís adquirit en
el conveni de 23 de gener de 2009; en concret, la previsió que un 50% dels
habitatges amb protecció oficial fossin qualificats de preu concertat i l’altre
50% ho fos de règim general.
El Pla de millora urbana va establir que l’Institut Català del Sòl era
l’administració actuant, un polígon únic d’actuació a executar de forma
unitària, i que el sistema d’actuació era el de reparcel·lació en la modalitat
de compensació bàsica.
4. En data 12 de març de 2012 el Consell d’Administració de l’INCASÒL va
aprovar definitivament el “Projecte de reparcel·lació voluntària del
Polígon d’Actuació Urbanística Grup d’Habitatges de Via Trajana”
redactat per l’INCASÒL, d’acord amb les determinacions previstes al
conveni de 23 de gener de 2009.
5. En data 26 de juliol de 2012 el Consorci del Besòs va aprovar inicialment
el “Projecte d’urbanització de la Via Trajana – Ronda Sant Raimon de
Penyafort al sector Grup de vivendes via Trajana” promogut per
l’INCASÒL, en compliment dels pactes continguts en el conveni de 23 de
gener de 2009, tot indicant que en cas que no es presentessin
al·legacions, es consideraria aprovat definitivament.
En data 20 de setembre de 2012, el Secretari Delegat del Consorci del
Besòs va emetre una diligència en la que va fer constar que atès, que no
s’havien presentat reclamacions ni al·legacions, es considerava que el
projecte d’urbanització restava aprovat definitivament.
En data 29 de novembre de 2012, el “Projecte de reparcel·lació voluntària
del Polígon d’Actuació Urbanística Grup d’Habitatges de Via Trajana” tingué
entrada al Registre de la Propietat per a la seva inscripció.
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6. Les previsions del conveni subscrit en data 23 de gener de 2009 relatives
a la modificació del planejament i a la reparcel·lació varen ser
acomplertes, però tant la crisi del sector immobiliari com la pròpia crisi
del sector públic, que han impossibilitat mobilitzar recursos per a
inversions no finalistes ni imprescindibles, han impedit que els
compromisos assolits s’hagin pogut dur a terme.
També han sofert aquesta paralització obres tan singulars com les
infraestructures relatives a l’eix “Fòrum – Sagrera” en el que s’insereix la
rotonda de creuament de la Via Trajana i el carrer Guipúscoa, sense que a
data d’avui es disposi de calendari que permeti situar en el temps l’execució
d’aquests treballs.
L’execució de la rotonda afecta directament la urbanització definitiva del
polígon d’actuació.
La crisi econòmica financera general i, en especial, la del sector immobiliari
i, més concretament, la del mercat de l’habitatge ha alterat profundament
les premisses sobre les quals es va bastir el conveni de 23 de gener de
2009 i el projecte immobiliari que el mateix impulsava.
En aquest nou context, el règim d’habitatge protegit de preu concertat no
genera prou interès al mercat immobiliari i tampoc existeix una demanda
acreditada de sostre per activitat que justifiqui una reserva com la prevista
en el planejament vigent.
No obstant aquest escenari, es comença a detectar una demanda incipient
d’habitatge protegit a l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona i
diferents operadors privats han endegat inversions que contribueixen de
forma notable a la recuperació econòmica, la lluita contra l’atur i la millora
de l’oferta d’habitatge protegit. És en aquest sentit que sembla convenient i
oportú que, des del sector públic, es generin alternatives de planejament
que s’ajustin millor a la realitat del moment i del sector per tal de contribuir
a aquests objectius d’interès general.
Segueix sent voluntat de les parts que varen signar el conveni de 23 de
gener de 2009, finalitzar la remodelació del barri de Via Trajana, assumint
que per adaptar-se a les circumstàncies actuals, cal ajustar determinats
aspectes de l’ordenació de la darrera fase.
Fonaments jurídics
1. D'acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
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procediment administratiu comú i l’article 303 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
2. D'acord amb el que disposa l’article 104 del Decret legislatiu 1/2010, de
3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, els
convenis urbanístics han d'integrar la documentació del planejament o
de l'instrument de gestió al qual es refereixen, s'han de sotmetre a la
informació pública corresponent i poden ésser objecte de consulta un
cop aprovats.
Les administracions públiques amb competències urbanístiques i les entitats
urbanístiques especials han de garantir la consulta presencial i per mitjans
telemàtics dels convenis urbanístics que subscriuen i n'han de trametre una
còpia al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en el termini
d'un mes des de llur aprovació, perquè siguin inserits en la secció de
convenis urbanístics de l'instrument de divulgació telemàtica del
planejament urbanístic de l'Administració de la Generalitat. En els municipis
de menys de cinc mil habitants que no disposen dels mitjans tècnics
necessaris, l'accés telemàtic al contingut dels convenis urbanístics es pot fer
mitjançant la connexió amb l'instrument de divulgació telemàtica del
planejament urbanístic de l'Administració de la Generalitat.
Els convenis urbanístics han d'especificar en una clàusula les obligacions de
publicitat a què estan sotmesos per al coneixement de les parts signatàries.
Els convenis urbanístics obliguen exclusivament les parts que els han signat,
i en cap cas no condicionen les competències públiques en matèria de
planejament urbanístic, les quals no poden ésser objecte de transacció, i no
poden comportar per a les persones propietàries obligacions o càrregues
addicionals o més costoses que les establertes per la legislació aplicable.
En aquest cas, cal entendre que aquest conveni és un pas previ a la
modificació del Pla general metropolità en el sector del barri de Via Trajana i
s'incorporarà com a document integrant de l'expedient de modificació de
planejament.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti el següent
ACORD:
Aprovar la modificació del conveni entre l'Institut Català del Sòl i
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per a la finalització de la remodelació
del barri de Via Trajana, subscrit el 23 de gener de 2009.”
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Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
S'aprova per unanimitat.
5. Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla de verificació d'activitats
comunicades i de declaracions responsables
“Fets
1. La transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeo i del
Consell, de 12 de desembre, Directiva de Serveis, ha comportat un
seguit de canvis fonamentals en la regulació i gestió dels règims
d'Intervenció de les activitats, de tal manera que la gran majoria
d'activitats i establiments han quedat sotmesos als règims de
comunicació prèvia o de declaració responsable.
2. Això no implica que l'Ajuntament no tingui facultats de control sobre les
activitats sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable,
implica que aquest control s'efectuarà a posteriori, una vegada ja s'hagi
iniciat l'activitat i, per tal de garantir l'objectivitat i l'eficiència d'aquestes
actuacions de control, es considera necessària l'aprovació d'un Pla de
Verificació d'Activitats a fi de comprovar que les activitats i establiments
s'ajusten a les dades de les comunicacions i declaracions responsables
presentades i que compleixen la normativa sectorial.
3. El Pla de Verificació d'Activitats, que té caràcter plurianual, estableix uns
criteris de priorització sobre les dades obtingudes de l'aplicació
informàtica “Gestor d'Informació d'Activitats” (GIA) que conté el cens
d'activitats del municipi de Sant Adrià de Besòs i que actualment està en
fase d'implementació a l'Ajuntament. El Pla de Verificació s'implementarà
a través de Programes de Verificació per períodes determinats, fet que el
dotarà d'una major flexibilitat a l'hora d'adaptar-se a nous requeriments
o necessitats, a la creació o cessament d'activitats, etc.
4. La facultat, i també el deure, de control, verificació i comprovació de les
activitats per part de l'Administració ve recolzada per diverses normes,
tant estatals com a autonòmiques:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
– Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
– Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
5. En relació a les visites de verificació, el Text Refós de la Llei Reguladora
d'Hisendes Locals ha estat modificat per la Llei 2/2011, de 4 de març,
–
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d'economia sostenible, introduint la possibilitat d'establir una taxa per a
la realització d'aquestes comprovacions.
6. Vist el caràcter general del Pla de Verificació d'Activitats Comunicades i
de Declaracions Responsables, la seva aprovació s'ha de sotmetre als
tràmits previstos per a l'aprovació de reglaments i ordenances a l'article
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti el següent
ACORD:
1. Aprovar inicialment el Pla de Verificació d'Activitats Comunicades i de
Declaracions Responsables, sotmetre'l a informació pública per a la
formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant un anunci que es
publicarà al BOP, al DOGC, en un dels diaris de major difusió de la
província, a la web de l'Ajuntament i en el tauler d'anuncis de la
corporació per termini de trenta dies a comptar des de la darrera
publicació. En la publicació d'aquest anunci al BOP es transcriurà
íntegrament el contingut del Pla de Verificació.
2. Establir que en cas de no produir-se al·legacions ni reclamacions el Pla
de Verificació es considerarà aprovat definitivament un cop transcorregut
l'esmentat termini.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
S'aprova per unanimitat.
6. Dictamen relatiu a l'aprovació de l'Addenda al conveni amb
l'Ajuntament de Badalona i el Consell Comarcal del Barcelonès per a
l'execució de les obres d'urbanització del carrer de l'Onze de
Setembre
“Fets
1. En el marc de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial i del Decret
369/2004, de 7 de setembre, en el qual es desenvolupa l’esmentada llei,
el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de Catalunya, en data
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27 de juny de 2007, va resoldre la quarta convocatòria d’ajuts. Aquesta
resolució va atorgar subvenció a un total de 24 projectes, entre els quals
es va incloure el presentat per l’Ajuntament de Badalona i el presentat
per l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs que fan referència a una àrea
urbana fronterera coneguda com “Àrea de Badalona Sud” i “Sant Adrià
Nord”, respectivament, projectes independents però que la pròpia
resolució de la Generalitat reconeix que estan relacionats.
Els Ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de Besòs i el Consell Comarcal
del Barcelonès van signar, en data 8 de maig de 2014, un conveni als
efectes d'establir l'actuació conjunta i coordinada en el desenvolupament
de la urbanització del carrer Onze de setembre, carrer fronterer entre els
dos termes municipals, actuació que havia estat inclosa en el projecte
d'intervenció integral Àrea de Badalona Sud i Sant Adrià Nord en el marc
de la Llei 2/20074, de millora de barris.
En execució de les previsions contingudes en l'esmentat conveni, el
Consell Comarcal del Barcelonès va licitar i adjudicar el contracte per a
l'execució de les obres d'urbanització del carrer Onze de setembre, en el
tram entre el carrer Sant Oleguer i el carrer Simancas, i el de la
corresponent Direcció facultativa d'aquests treballs, obres que havien
d'executar-se d'acord amb el projecte que havia estat redactat per
l'arquitecta Mònica López Morer.
Durant l'execució de les obres d'urbanització, s'ha verificat la necessitat
d'introduir alguns canvis en els plantejaments del projecte que serveix
de base als treballs, especialment motivats per la necessitat d'alterar la
ubicació de les bateries de contenidors soterrats als efectes de fer viable
l'operatiu dels vehicles encarregats de la recollida de residus sòlids
urbans en aquella zona.
En el marc de les reunions de la Comissió de Seguiment prevista a la
clàusula vuitena del conveni signat en data 8 de maig de 2014, s'ha
posat de manifest la conveniència d'estudiar la viabilitat d'ampliar el
marc de col·laboració en el tram viari adjacent a la zona on s'estan
executant les obres d'urbanització, treballs que es considera podrien
finançar-se amb l'estalvi derivat de l'adjudicació del contracte per preu
significativament inferior al pressupost de licitació.

Fonaments jurídics
1. D'acord amb l'article 10 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
2. D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, les administracions públiques podran celebrar
acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic
com privat, sempre que no siguin contraris a l'ordenament jurídic ni
versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte
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satisfer l'interès públic que tenen encomanat, amb l'abast, efectes i
règim jurídic específic que en cada cas prevegi la disposició que ho
reguli, podent aquests actes tenir la consideració de finalitzadors dels
procediments administratius o inserir-se en els mateixos amb caràcter
previ, vinculant o no, a la resolució que els posi fi.
Dictamen
La Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament que
adopti el següent
ACORD:
Aprovar l'addenda del conveni entre els Ajuntaments de Badalona i de Sant
Adrià de Besòs i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l'execució de les
obres d'urbanització del carrer Onze de setembre, actuació relacionada amb
el programa de barris.”
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
S'aprova per unanimitat.
GOVERNACIÓ, SERVEIS CENTRALS, PROMOCIÓ I EDUCACIÓ
7. Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de
crèdits 11/2015
“Examinada la necessitat de tramitar expedient de modificació de crèdits al
vigent Pressupost General, mitjançant la concessió de crèdits extraordinaris
finançats amb baixa per anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c) del RD
500/90, de 20 d’abril, atès l’informe favorable de la Intervenció de Fons,
aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament la adopció del
següent
ACORD:
1. Aprovar la modificació de crèdits núm. 11 del Pressupost prorrogat de
2015, de concessió de crèdits extraordinaris finançats amb baixa per
anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c) del RD 500/90, de 20 d’abril,
sent l’estat de modificacions el següent:
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ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Aplicació pressupostària

Denominació

Import

'080

1532

61900

Altr.Inv.Reposició Infraest.i bens ús gral

1,00

'060

1621

62201

Altres construccions

1,00

'090

3423

62201

Altres construccions

1,00

'020

2310

46402

Aportació a l'Àrea Metropolitana Barcelona

'080

1532

76400

A l'Àrea metropolitana de Barcelona

1,00

'080

1532

76500

Al Consell Comarcal

1,00

TOTAL DESPESES EN MÉS

8.449,08

8.454,08

ESTAT DE DESPESES
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Aplicació pressupostària
'070

4312

47900

Denominació
A concessionaris del Mercat

TOTAL DESPESES EN MENYS

RESUM PER ARTICLES
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Article 46 ............................
Article 61 .............................
Article 62 .............................
Article 76 .............................

8.449.08
1,00
2,00
2,00

TOTAL DESPESES EN MÉS ............................. 8.454,08
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Article 47 ..............................

8.454,08

TOTAL DESPESES EN MENYS ...................... 8.454,08

Import
8.454,08
8.454,08
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2. S’aprova que tingui la qualificació d’aportació nominativa prevista al
pressupost de l’exercici 2015 i de concessió directe l’aportació recollida a
l’aplicació 020.2310.46402 a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) amb una consignació pressupostària de 8.449,08 €, d’acord a la
sol·licitud realitzada per la Regidora de Benestar Social en el seu escrit de
17 d’abril que s’uneix a aquest expedient, i per atendre a l’aportació de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en la seva adhesió al Conveni de 24
de febrer de 2015, signat entre l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB per
poder garantir i dotar als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
dels serveis assistencials en l’àmbit de les emergències socials.
3. Exposar al públic els presents acords durant quinze dies hàbils, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al taulell 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
4. 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 de l’Ajuntament.”
Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
S'aprova per unanimitat.
8. Donar compte del decret de l'Alcaldia, de data 2 d'abril de 2015,
pel qual es va disposar l'aprovació de la liquidació del pressupost,
exercici 2014
Tot seguit, els assistents resten assabentats del decret de l'Alcaldia, de data
2 d'abril de 2015, pel qual es va aprovar la liquidació del pressupost de la
corporació de 2014.
9. Dictamen relatiu a l'acceptació de la cessió d'una finca ubicada al
terme municipal de Barcelona per destinar-la a camp de petanca
“Vistes les condicions reguladores de la cessió de l'ús per part de
l'Ajuntament de Barcelona a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs de la finca
situada al carrer Perpinyà núm. 26-28 de Barcelona, les quals es passen a
aprovació d'aquest Ajuntament.
Vist que, d'acord amb les clàusules de dita cessió, es pretén cedir l'ús de la
finca de referència, de 1.009,10 m2 i propietat de Barcelona, qualificada
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com a bé patrimonial i urbanísticament com a equipament, per tal de
destinar-la a l'ampliació de les instal·lacions de l'Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs dedicades al joc de la petanca, quedant excloses expressament les
activitats de bar i restauració i les activitats que siguin molestes pels veïns.
És una cessió de caràcter gratuït per un termini de 6 anys, estant
qualificada com a contracte privat atès el seu caràcter patrimonial.
Vist que a partir de la clàusula setena es defineix pròpiament el contingut de
la cessió, del qual es desprenen un seguit d'obligacions per l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs, essent fonamentalment les següents:
–
–

–

–

–
–
–

Ha de realitzar al seu càrrec les obres i treballs d'adequació de
l'espai.
Ha de redactar si s'escau el projecte d'obres i instal·lacions i sol·licitar
en el seu cas la llicència municipal d'obres, restant les millores fixes
que es facin en el bé de propietat de l'Ajuntament de Barcelona.
Ha d'assumir les despeses de conservació, manteniment, neteja i
funcionament de la finca cedida i les corresponents a les
instal·lacions, mobiliari i serveis que hi puguin haver, així com la
contractació dels subministraments i consums i en general les
despeses derivades de l'ús de l'immoble a més dels tributs legalment
exigibles.
Ha de respondre dels danys i perjudicis que es puguin causar en
terceres persones o en el cedent com a conseqüència de l'ús del bé i
contractar una pòlissa d'assegurança contra incendis, explosió, aigua
i altres riscos de danys materials que cobreixi el valor real i
actualitzat de l'espai cedit, i que cobreixi també la responsabilitat
davant de tercers.
Ha de complir la normativa legal aplicable a les activitats que es
desenvolupin.
La cessió no es podrà arrendar, subarrendar o traspassar ni es
podran cedir els drets i obligacions que se'n deriven.
Els tercers que hi intervinguin tindran relació de caràcter privat amb
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i cap relació amb l'Ajuntament
de Barcelona, podent l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs encarregar
la gestió de les activitats que es duguin a terme a altres persones o
entitats sense que això comporti canvi de titularitat en la cessió.

Vist l'informe emès per la tècnica d'esports, el qual figura en l'expedient.
Vist l'informe emès pel secretari i el cap de Serveis Generals de
l'Ajuntament, el qual conclou amb el següent:
“Atesos els anteriors fets i fonaments de dret, el tècnic sotasignats
informem que no hi ha inconvenient en acceptar les condicions de la cessió
del bé de referència des d'un punt de vista patrimonial. Pel que fa al
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contingut i les obligacions econòmiques que se'n deriven, aquestes s'hauran
de quantificar i si s'escau preveure en partida pressupostària. I respecte
l'àmbit competencial, informem que la cessió infringeix el que disposa
l'article 11.1 del Text refós de la LMRLC, que diu que “el terme municipal és
l'àmbit on l'ajuntament exerceix les seves competències”.
Vist l'informe emès per la Intervenció municipal.
Per tot el que s'ha exposat, i malgrat les observacions esmentades, aquesta
Comissió Informativa proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS
1. Acceptar la cessió de l'ús efectuada per l'Ajuntament de Barcelona en
favor de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, de la finca situada al
carrer Perpinyà núm. 26-28 de Barcelona per tal de destinar-la a
l'ampliació de les instal·lacions de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
dedicades al joc de la petanca, cessió que és gratuïta i per un termini de
6 anys.
2. Aprovar les condicions reguladores de la cessió, les quals figuren en
l'expedient.
3. Delegar en l'alcalde o regidor delegat corresponent la facultat per
formalitzar la cessió en document administratiu.
4. Notificar els presents acords a l'Ajuntament de Barcelona.”
Defensa el dicatamen Juan Carlos Ramos (PSC).
Josefa López (regidora no adscrita) manifesta:
–

Que vol saber a càrrec de qui corre l'obra; quant pujaran aquestes
despeses;
qui
assumirà
els
manteniments,
la
neteja,
els
subministraments, consums, tributs i assegurances.

–

Que si ho assumeix tot l'Ajuntament li agradaria saber si també serà
responsable d'uns terrenys que no són de la seva propietat en cas de
vandalisme. I que d'on sortiran els diners per fer aquestes intervencions
i de quin import s'està parlant.

–

Que segons l'informe del secretari i del cap de Serveis Generals: “Atesos
els anteriors fets i fonaments de dret, el tècnic sotasignats informem
que no hi ha inconvenient en acceptar les condicions de la cessió del bé
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de referència des d'un punt de vista patrimonial. Pel que fa al contingut i
les obligacions econòmiques que se'n deriven, aquestes s'hauran de
quantificar i si s'escau preveure en partida pressupostària. I respecte
l'àmbit competencial, informem que la cessió infringeix el que disposa
l'article 11.1 del Text refós de la LMRLC, que diu que “el terme municipal
és l'àmbit on l'ajuntament exerceix les seves competències”.
–

Que, per tant, ja que segons aquest informe s'està infringint la llei i que
no se sap de quina partida pressupostària es trauran aquests diners i
que és l'últim Ple, considera que no hi votarà a favor.

–

Que voldria saber que es faria si clubs de petanca de Barcelona
sol·licitessin l'ús d'aquestes pistes.

Juan Carlos Ramos (PSC) li respon que n'haurien de parlar els dos
ajuntaments, però que en un principi està pensat per a l'ús d'aquest club de
petanca.
Isabel Marcuello (regidora no adscrita) diu:
–

Que, respecte del tema del terme municipal, un cop llegit l'informe, li ha
fet recordar els assumptes del rugbi i de la Catalana però a la inversa i
en menys superfície, però que l'article que s'infringeix és el mateix. I vol
saber si es pot quantificar el cost

Juan Carlos Ramos (PSC) li contesta que quan es signi la cessió ho
quantificaran i n'informaran.
Menchu Martí (PxC) pregunta qui pagarà les obres d'instal·lació de les pistes
de petanca.
Juan Carlos Ramos (PSC) diu que l'Ajuntament.
Menchu Martí (PxC) diu que fa un moment el regidor ha dit que ho
costejaria l'Ajuntament de Barcelona.
Juan Carlos Ramos (PSC) respon que es referia si s'havia de fer una
construcció tipus bar, però que les pistes en sí es faran amb els mitjans de
l'Ajuntament.
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Pedro Rivero (PSCC) diu:
–

Que encara que no pot donar un pressupost concret, sí que té
l'experiència de l'adequació de les altres pistes de petanques del
municipi i que el cost que suposa és molt baix.

–

Que el que podria pujar una mica aquest import seria si s'hagués
d'instal·lar llum o algun altre subministrament.

–

Que respecte del tema de manteniments, ja existeix una partida per
manteniment d'instal·lacions esportives, i és amb aquesta partida que es
fa la neteja i manteniment de totes les pistes de petanca del municipi.

Mireia Hernández (CiU) pregunta que quan l'Ajuntament de Barcelona va
informar de la intenció de cedir aquests terrenys.
Juan Carlos Ramos (PSC) respon el que ja fa uns mesos però fins que no
s'ha signat el conveni, no se n'ha informat. Mireia Hernández pregunta quan
es va signar el conveni i Juan Calos Ramos diu que al mes de març.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – PSC (7), ICV-EUiA (3), PP (3), CiU (2) i PxC (1)
Abstencions: quatre (4) – Isabel Marcuello, Josefa López, Josefa Pérez i M.
Dolores Ocaña, regidores no adscrites
10. Donar compte del decret de la regidora delegada de pròrroga
d'un nomenament interí
Tot seguit, els assistents resten assabentats del decret de la regidora
delegada pel qual es va prorrogar el nomenament interí d'Almudena
Noguera Alaminos.
11. Donar compte dels decrets de la regidora delegada de diversos
nomenaments interins
A continuació, els assistents resten assabentats dels decrets de la regidora
delegada pels quals es van prorrogar els nomenaments interins de Núria
Valero González, Sara Marín Hernando i Gonzalo Molero Homs.
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12. Donar compte dels decrets de la regidora delegada de
contractació de diverses persones Pla d'ocupació “Suport al foment
de l'ocupació local 2015”
Tot seguit, els assistents resten assabentats dels decrets de la regidora
delegada sobre la contractació de les persones següents dins el Pla
d'ocupació “Suport al foment de l'ocupació local 2015”:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Karel De Pourcq com a TM Salut
Silvia San Isidoro Escribano com a TM Atenció primària
Sandra Magen Carbajal com a TM Intermediació
Sandra alzueta Comín com a administrativa
M. Mercès Carreter Sánchez com a administrativa
Javier Lladó Bermúdez com a administrativa
Eva M. López Romero com a administrativa
Emerita Nualart del Hoyo com a administrativa
Georgina Renom Ruyra com a administrativa
Sonia Rodríguez Moya com a administrativa

13. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
14. Precs i preguntes
Mireia Hernández (CiU) diu que en el Ple passat va demanar als Serveis
Jurídics de l'Ajuntament un informe sobre la legalitat de les actuacions que
està duent a terme el Consorci de la Mina, respecte dels acords presos el 14
de desembre de 2014, en relació amb l'incompliment del PERM, i que ho
torna a demanar perquè no han rebut cap informe.
Josefa López (regidora no adscrita) manifesta:
–

Que ha arribat l'últim Ple d'aquesta legislatura, la qual ha estat difícil i
amb molts canvis i on juntament amb les seves companyes, han hagut
de passar per moltes adversitats.

–

Que, malgrat tot això, s'hi han dedicat al màxim i que es queda
tranquil·la d'haver desenvolupat l'Ordenança del bon veïnatge i de l'espai
públic.

–

Que Sant Adrià és una ciutat amb molt de futur i que s'acomiada
contenta perquè el que li espera a aquesta ciutat serà molt bo.
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Isabel Marcuello (regidora no adscrita) diu:
–

Que parla també per les regidores M. Dolores Ocaña y Josefa Pérez.

–

Que ha estat una legislatura convulsa que van iniciar amb el PSC i on es
van fixar uns objectius majoritàriament assolits i dirigits principalment
als més vulnerables.

–

Que volen continuar en aquesta línia perquè són de l'opinió que les
persones han d'estar en el centre de les seves polítiques i passa a
enumerar totes les fites assolides durant aquesta legislatura dintre de les
regidories que les quatre regidores no adscrites van tenir delegades i diu
que ha estat molt enriquidor aquest contacte amb les entitats i els
ciutadans.

–

Que agraeix als treballadors i funcionaris de la casa la feina feta, als
grups polítics per l'esforç d'arribar a uns acords que afavorissin el
ciutadà, per damunt d'ideologies i un agraïment especial, tant a nivell
polític com personal, a les seves companyes, amb les quals iniciarà un
nou camí que no serà fàcil però que s'adequarà als seus principis.

L'alcalde dóna les gràcies per les coses bones que han fet plegats i pels
bons moments, perquè el temps acaba esborrant les coses dolentes.
Menchu Martí (PxC) diu:
–

Que arribat a aquest últim Ple vol agrair la paciència que tothom ha
tingut amb ella, una política amateur. Als funcionaris per la seva
dedicació, als companys regidors amb qui ha compartit moments bons i
dolents, als adrianencs que durant aquest temps l'han recolzat a ella i al
seu grup i que ha pogut ser la veu dels sense veu.

–

Que no dubtin que el 13 de juny es tornaran a veure aquí representats i
que fins aviat.

Mireia Hernández (CiU) diu:
–

Que han passat 4 anys i 8 mesos des que va substituir Josep Sabadell.
Que en ocasions ha estat difícil tant a nivell municipal com a nivell de
partit, però que en aquest període no ha renunciat en cap moment als
seus principis i conviccions. Que durant aquest camí ha tingut l'ajut i
suport de Xavier Soley.
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–

Que dóna les gràcies a tots els adrianencs i adrianenques, als funcionaris
per la seva excel·lència, especialment a l'interventor i a l'assessoria
jurídica per la seva paciència, als regidors i regidores amb qui ha
compartit un munt de vivències i que, fins i tot, ha arribat a l'amistat i un
agraïment especial al Sr. Pere Macias i Arau pel seu acompanyament i
suport.

–

Que, per acabar, desitja que els propers 21 electes tinguin molt clar que
el millor que té aquesta ciutat són els seus ciutadans.

Laura Rodera (PP) manifesta:
–

Que agradece al municipio que siempre le hayan hecho sentir como en
su casa, cosa que también facilitó mucho su compañero Joan Martí.

–

Que en este Ayuntamiento ha aprendido como se tiene y como no se
tiene que hacer política.

–

Que da las gracias a todos los funcionarios, a los dos alcaldes que ha
conocido y a sus compañeros Chuso y Desireé y que espera sentirse tan
apreciada cuando acabe su ciclo en Santa Coloma como se ha sentido
aquí en Sant Adrià.

L'alcalde diu:
–

Que agraeix les intervencions.

–

Que la vida no és només política i que espera que s'hi trobin.

–

Que avui a la Junta de Portaveus s'ha dit de fer un manifest conjunt
públic a favor de l'alcalde de Caracas, es prepararà i passarà a tots els
grups i s'enviarà un còpia a la seva dona.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20.45
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari accidental, tots els
assistents. Certifico.

