Sant Adrià de Besòs, 27 de febrer 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
Josefa Pérez Contreras
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
Óscar Marjalizo Hernández
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. Ratificació del decret d’Alcaldia, de data 19 de febrer, relatiu a
traslladar de dia la sessió ordinària del Ple
“Fets
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1. El Ple ordinari del mes de febrer ha de tenir lloc el dia 23.
2. Des d'Intervenció han necessitat uns dies més per tenir enllestits
diversos expedients, per la qual cosa fa aconsellable traslladar la data de
la propera sessió ordinària del Ple al dia 27 de febrer, més adient.
Fonaments de dret
1. Articles 78.1 i 80.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las entidades locales.
2. Article 67 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre de
1992.
RESOLUCIÓ
Per tant, resolc
1. Establir que la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, prevista
per al dia 23 de febrer de 2015, a les 19 hores, es traslladi, sense perdre
el seu caràcter d'ordinària, al 27 de febrer a la mateixa hora.
2. Sotmetre aquest decret a la ratificació del proper Ple que tingui lloc.”
S'aprova per unanimitat.
ALCALDIA
2. Moció d'ICV-EUiA i PSC sobre el 8 de març, Dia Internacional de
les Dones
“En els temps que corren de reculada en drets i llibertats, des del feminisme
seguim lluitant, perquè l'avanç en la igualtat real entre homes i dones no
segueixi sent una quimera, i passi a ser un referent central de lluita en totes
i cadascuna de les nostres accions polítiques.
Davant l'amenaça de regressió contínua i permanent en el nostre dret a
decidir lliurement sobre la nostra maternitat; davant l'absència de polítiques
efectives contra la violència de gènere o davant la discriminació i explotació
laboral i salarial de les dones, el nostre posicionament és: impregnar la
nostra agenda política i social d'un profund contingut feminista.
La igualtat entre homes i dones és encara una qüestió pendent. La realitat
és que mentre el model de societat segueix sent patriarcal les dones
seguirem sent ciutadanes de segona. I el 8 de març, Dia de les Dones, és
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una data significativa perquè els governs, els partits polítics i les
administracions agafin el compromís necessari per tal de dur a terme els
canvis estructurals, culturals i quotidians necessaris per superar el model
patriarcal on vivim.
Per superar aquest model injust calen canvis profunds, cal incidir en les
bases de l’ordre social establert. El sistema econòmic neoliberal és dominat i
dirigit pel patriarcat, que privilegia i atorga poder a l’home patriarcal i exclou
a la resta de persones creant tot l’entramat per perpetuar-se en els seus
privilegis i imposant un ordre social basat en l’espoli de drets i llibertats.
És per això que cal construir un nou paradigma. Ens trobem davant la
necessitat i el repte de redefinir i reconstruir les relacions de gènere. La
sostenibilitat de la vida i la justícia social han de ser els eixos vertebradors
d’aquest paradigma, construït sobre les bases i el convenciment que “Allò
personal és polític”. La realitat actual constata la necessitat inajornable i
urgent de fundar unes noves bases d’organització social i de relacions de
gènere, creades des del reconeixement a les lluites històriques del
feminisme i des dels principis i valors que l’identifiquen.
Les dones, però, també necessitem respostes avui. Les dones ja partíem
d’una situació de desigualtats i la crisi econòmica les ha agreujat a quotes
intolerables. Avui la igualtat s’ensorra en indicadors catastròfics, el benestar
es desmantella i, en conseqüència, la democràcia es deteriora. Sense
justícia social i equitat de gènere no hi ha democràcia. L’equitat n’és
indestriable.
És per això que calen mesures urgents per desenvolupar un pla de xoc per
la igualtat de gènere, per actuar contra els efectes del desmantellament del
benestar i la igualtat sobre la vida de les dones.
Davant la reforma del Dret a l'Avortament del PP defensem una llei sobre
interrupció voluntària de l'embaràs en la qual es prevegi, com a mínim, la
prevenció contra els embarassos no desitjats amb una educació sexual que
recorri tots els estadis educatius; una llei que permeti a les dones
interrompre el seu embaràs en la sanitat pública al moment i per les raons
que desitgi, sense restriccions, sense terminis i sense tuteles; una llei que
elimini l'avortament voluntari del codi penal tant per a les dones com per les
i els professionals sanitaris que ho practiquen.
Tenim motius per seguir reivindicant, el 8 de març i cada dia, el nostre dret
a ser ciutadanes de primera, a viure lliures de desigualtats, discriminacions i
violències.
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Per tot això i per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones,
els grups municipals d'ICV-EUiA i del PSC proposen al Ple de l'Ajuntament
l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Instar tots els poders públics al reconeixement de l’equitat de gènere
com a valor essencial en el sistema democràtic i garantir i continuar
avançant en els drets de les dones i la superació de les desigualtats.
2. Reclamar l’aplicació de mesures urgents per tal de donar resposta
immediata a les desigualtats i situacions extremes que viuen moltes
dones. Cal combatre la feminització de la pobresa amb pensions i rendes
justes i dignes, derogar l’actual reforma laboral del PP, rebutjar la
reforma del dret a l’avortament, equiparar els drets de les dones per tal
que deixin de ser ciutadanes de segona, cal una reorganització dels
temps i dels treballs productius i reproductius i la corresponsabilitat entre
gèneres i administració.
3. Exigir la fi de les polítiques d’austeritat que disminueixen i minen béns i
serveis públics, amb un alt cost per la ciutadania amb un clar i alarmant
biaix de gènere.
4. Instar al canvi cultural necessari per tal de superar els rols de gènere.
Les relacions entre sexes han d’eradicar i superar el sistema de creences
i estereotips que perpetuen el sexisme, la violència masclista i les
desigualtats. La coeducació i els principis de la igualtat han de ser
instrument de canvi real a través d’un pla de gènere al sistema educatiu
i a les polítiques municipals i comunitàries.
5. Remetre aquest acord al Consell Municipal de les dones i a totes les
entitats de dones de la ciutat.”
Defensa la moció Irene Aldabert (ICV-EUiA).
Menchu Martí (PxC) manifesta:
–

Que quan l'equip de govern presenta aquest tipus de mocions no busca,
ni vol, ni l'interessa consensuar una declaració o una moció on hi
càpiguen totes les dones aquí representades, busca excloure i
discriminar a qui no pensa igual i més, ara, que s'acosten eleccions
municipals.
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–

Que està d'acord en molts punts, però no amb el de presentar
l'avortament com un dret i no donar cap opció per ajudar la dona
angoixada que està passant per aquest mal tràngol perquè pugui ser
mare. Que per a ella disposar de la vida d'un ésser humà innocent no
és un dret.

–

Que la moció diu "que volen impregnar la seva agenda política i social
d'un profund contingut feminista". Que això és una declaració
grandiloqüent de cara a la galeria, perquè si fos així, si fossin feministes
convençudes no permetrien el que està succeint amb l'equip de futbol
femení del Sant Gabriel, una entitat de referència i puntera en l'esport
femení de la ciutat, que milita a la màxima categoria del futbol femení
espanyol, que està a punt de desaparèixer i l'equip de govern no és
capaç d'ajudar aquestes joves dones o donar-los una subvenció perquè
puguin continuar la seva meritòria tasca esportiva a favor de col·lectiu
femení en un món tan masclista com és el del futbol, o denigrar i injuriar
a nivell personal una regidora, tractant-la de forma masclista i vexatòria i
que això és feminisme. Que creu que s'omplen la boca de paraules que
no compleixen.

–

Que el punt 3 d'aquesta moció diu "... la fi de les polítiques d'austeritat
que disminueixen i minen béns i serveis públics, amb un alt cost per a la
ciutadania amb un clar i alarmant biaix de gènere" i ni són capaços de
complir el que demanen aquí a Sant Adrià ajudant les noies del Sant
Gabriel.

–

Que el moviment es demostra caminant i mentre no ajudin de veritat i
no de boca les dones de la ciutat que no comptin amb ella.

Mireia Hernández (CiU) llegeix la Declaració Institucional del 8 de març de
2015 de l'Institut Català de les Dones:
“L’Estatut d’Autonomia de Catalunya afirma en el seu articulat que l’equitat
de gènere és un valor de la societat catalana i, en el marc d’aquest
ordenament jurídic que ens empara, els poders públics han d’emprendre
polítiques actives per a reconèixer les dones com a subjectes socials i
polítics, superar el model androcèntric i reconèixer l’expertesa femenina,
així com les aportacions que les dones han fet i fan en totes les esferes
polítiques, socials, econòmiques i culturals.
“Equitat” és un substantiu femení que prové etimològicament del llatí i la
primera vegada que s’empra en la nostra llengua és l’any 1696i, i fa
referència específica a la llei natural, a la necessitat d’adaptar la norma
jurídica a les particularitats de cada cas concret per evitar una interpretació
rígida dels preceptes. L’equitat de gènere és un concepte complex vinculat a
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les polítiques de cooperació al desenvolupament que guarda una estreta
relació amb la reflexió al voltant dels drets humans i la justícia social, que
reconeix que el punt de partida d’homes i dones és diferent i, per tant, les
necessitats són també diferents i que cal identificar-les i tractar-les per
corregir el desequilibri. Així, l’equitat de gènere estableix la necessitat de
reconèixer la diferència entre dones i homes per poder garantir la igualtat
d’oportunitats i de tracte.
En aquest sentit, comprendre el fet que als homes i a les dones,
tradicionalment, se’ls ha atribuït papers i responsabilitats públiques i
privades diferents és el primer pas per poder aplicar a l’acció de govern el
tractament i la perspectiva, al mateix temps, dels homes i de les dones i
atorgar a ambdues experiències, tradicionalment consignades pels rols de
gènere, la mateixa vàlua social.
L’equitat de gènere precisa que com a societat prenguem consciència
respecte del fet que el treball domèstic i familiar no és prescindible, perquè
la qualitat de la vida humana en depèn i, per tant, el discurs d’omissió
d’aquesta realitat és un obstacle a l’hora de planificar una disposició dels
temps i del treball remunerat que respecti i garanteixi el benestar de la
ciutadania.
Les polítiques per a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones han
centrat la seva acció en l’àmbit del mercat de treball remunerat i Catalunya
ha assolit fites importantíssimes en aquesta direcció. Això no obstant, la
base que articula la societat catalana no pot ésser només el mercat de
treball, ja que la societat que posa en el centre la feina remunerada enlloc
de la qualitat de la vida humana esdevé una societat amb uns fonaments
dèbils.
El progrés social no és possible sense les dones i, per tant, l’equitat de
gènere és avui un horitzó imprescindible per poder aconseguir posicions
d’autoritat femenina que permetin introduir l’expertesa de les dones en la
gestió pública. I aquesta és una qüestió clau no només per a les dones sinó
també per al futur polític de Catalunya que vol dir, també, el seu futur social
i cultural.
És necessari, en aquest sentit, un canvi individual que es converteixi en una
transformació col·lectiva, un canvi en la valoració personal, social i política
de les diferents esferes que conviuen i que són el motor real de les societats
occidentals.
L’equitat de gènere com a valor intrínsec de la societat catalana requereix
pensar i estructurar les organitzacions a partir de l’experiència d’homes i
dones amb l’objectiu de garantir l’accés a l’esfera pública en igualtat de
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condicions i sense perdre qualitat de vida, perquè les dones mai no hi hem
estat disposades.”
Mireia Hernández (CiU) diu que comparteixen moltes de les lluites
quotidianes, comparteixen la constatació i la percepció de les desigualtats
en el mercat de treball que pateixen les dones, però que s'abstenen, perquè
consideren que hauria estat millor fer una declaració conjunta i que
abracessin totes les que pensen com Irene Aldabert, com ella o com les que
pensen com d'altres.
Tot seguit, llegeix els versos de la poeta i feminista catalana Mari Chordà
així ho expressaren l’any 1976: No canviarem agulla i fills / per eines
agressives. / No volem igualtat. / Doneu-nos, sense escàndol, / ocasió
d’obrir els ulls, / les portes i les finestres. / Després, les nostres mans /
agafaran allò que / més els convingué / per anar fent, naturalment, / lo
miracle.
Laura Rodera (PP) manifiesta:
–

Que la moción es calcada a la del año pasado, por lo tanto, su
argumentación también sera calcada a la del año pasado.

–

Que no concibe que a una niña de 16 años se le pida el permiso paterno
para hacerse un tatuaje y sin embargo no necesite ese consentimiento
para una agresión tan fuerte como es un aborto.

–

Que el PP siempre está en la lucha de la igualdad, a nivel laboral, social,
a nivel emocional.

–

Que parece que las izquierdas solo sean los garantes de los derechos de
la mujer, pero que también lo son las derechas.

–

Que ellos hablan de la mujer peruana, la saharaui, pero que mujeres son
todas, hasta aquellas sirias cristianas que han sido masacradas, pero que
sin embargo no se les oye hablar nunca.

–

Que no hay mujeres ni de derechas ni de izquierdas, no hay mujeres
católicas, cristianas o musulmanas, todas son mujeres.

–

Que hay líneas que defiende Irene Aldabert y hay líneas que defiende
ella y que jamás llegarán a un encuentro, por lo tanto, su voto es en
contra.
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Irene Aldabert (ICV-EUiA) contesta:
–

Que hi ha dones que reben més del pes de la seva condició femenina que
altres. Que una dona treballadora, d'un barri humil, on els transports
públics no són tot allò que haurien de ser, que no té ajuda a casa, no és
la mateixa dona, perquè les seves condicions de vida no són les
mateixes que una senyora que té servei a casa, que té transport privat,
per tant, la percepció de la feminitat que tenen és la mateixa perquè les
seva condició de vida no és la mateixa.

–

Que no busquen excloure ningú i el fet és que la moció és la mateixa de
l'any passat i l'any passat sí que hi va haver més vots a favor dels que
hi haurà enguany.

–

Que la seva defensa està basada en la Declaració de la Federació de
Municipis on tots els grups hi han donat suport.

–

Que no permetrà que es digui que el PP sempre ha estat abanderant la
lluita per la defensa de les dones perquè s'ha de veure la reforma laboral
i altres lleis que han anat aprovant i que han anat construint el país en
què es troben les situacions i les condicions en què les dones han de
portar endavant els seus projectes de vida.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (7), ICV-EUiA (3) i les regidores no
adscrites Isabel Marcuello (1), Josefa López (1), Josefa Pérez (1) i M.
Dolores Ocaña (1).
Abstencions: quatre (4) – CiU (2), PxC (1) i Óscar Marjalizo, regidor no
adscrit (1)
Vots en contra: tres (3) – PP
3. Moció d'ICV-EUiA i PSC per demanar l'asil polític de l'activista
sahrauí Hassana Aalia
“El passat 19 de gener es va fer públic l'acte de resolució de la sol·licitud
d'asil polític a Espanya del jove activista sahrauí Hassana Aalia, en el qual se
li comunica la denegació de la protecció i se li anuncia la sortida obligatòria
del territori espanyol, donant-li un termini de 15 dies per fer-ho, malgrat el
càstig que li espera i el risc real de ser torturat si torna al Sàhara Occidental
sota ocupació del Marroc.
Hassana és un jove sahrauí de 26 anys nascut a Al-Aaiun que va sol·licitar
protecció internacional al gener de 2012, després d'assabentar-se que el
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seu nom figurava en la relació d'acusats que anaven a ser jutjats a Rabat
per un Tribunal Militar pels fets del campament de Gdeim Izik. Hassana
estava en aquest moment a Espanya, no per estar perseguit pel seu
activisme en favor de la causa sahrauí, sinó per estudiar amb una beca que
li va ser concedida al País Basc per aprendre espanyol. La llei espanyola que
regula les condicions per a la sol·licitud d'asil polític estableix clàusules i
terminis excepcionals quan les circumstàncies que justifiquen la petició es
deguin a causa sobrevinguda al país d'origen, com ha succeït en aquest cas.
Hassana Aalia figura en el Sumari d'Instrucció del Tribunal Militar Permanent
per a la Força Armada del Regne del Marroc, juntament amb altres 24
acusats, tots civils. Va ser jutjat en rebel·lia i a tenor de la seva condemna a
cadena perpètua en una sentència que va ser llegida davant observadors de
Human Rights Watch i Amnistia Internacional, entre uns altres, existeixen
sobrats motius per determinar que la tornada de Hassana al Sahara
Occidental suposaria un risc real per a la seva integritat física.
El Ministeri de l'Interior ha denegat la seva petició, a pesar que comptava
amb un contundent informe d'ACNUR, que recolzava la sol·licitud en virtut
de les circumstàncies excepcionals de Hassana, reconeixent el seu
activisme, les detencions que ha sofert, els maltractaments, l'assetjament i
la pressió a la qual ha estat sotmès per part de la policia marroquina, i la
tortura de la qual ha estat objecte. La primera vegada que va ser torturat va
tenir lloc a l'octubre de 2005, quan tenia 17 anys, per participar en una
manifestació pacífica a la sortida de l'escola. Va estar dos dies retingut i,
segons va declarar Hassana, “els maltractaments van començar al mateix
carrer on vaig ser arrestat i van seguir dins del vehicle. Ja en comissaria,
em van despullar, em van penjar de cap per avall durant diverses hores i no
em van deixar beure aigua”.
Interior li ha denegat la protecció internacional perquè en la sentència
escrita no figura el seu nom entre els condemnats, encara que els
observadors internacionals van confirmar que sí va ser nomenat a la sala
quan es va llegir el veredicte a cadascun dels acusats. Per aquesta raó,
l'Estat espanyol considera que hi ha un procediment penal inconclós i,
encara que no ho diu expressament, en el fons està avalant la validesa d'un
judici que ha estat denunciat per les més importants organitzacions
internacionals de defensa dels Drets Humans per no oferir garantia alguna
als processaments.
Per tot això, els grups municipals d'ICV-EUiA i PSC proposen al Ple de
l'Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
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1. Exigir al Ministeri d'Interior del Govern d'Espanya que, en virtut de la
legislació espanyola i del compromís d'aquest país amb el respecte als
Drets Humans, concedeixi l'asil polític a Hassana Aalia, activista sahrauí
de Drets Humans i defensor del dret d'autodeterminació del Poble
Sahrauí reconegut per la legislació Internacional, atès que la seva
tornada al Sàhara Occidental suposa un risc real per a la seva integritat
física.
2. Remetre de forma immediata aquesta sol·licitud al Ministeri de l'Interior
perquè la porti a efecte.
3. Remetre aquest acord al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i a
totes les entitats que el conformen.”
Defensa la moció una representant de YALAH Solidaris amb el Poble
Sahrauí.:
Menchu Martí (PxC) manifesta:
–

Que tots saben com tracta la semifeudal monarquia marroquina els
sahrauís que lluiten per defensar la llibertat de la seva terra ocupada per
la bota militar marroquina, que imposa la seva autoritat de manera cruel
i brutal al Sàhara, i que, per descomptat, no és precisament cap garantia
legal que Aalia hagi estat jutjat per un tribunal militar marroquí.

–

Que la democràcia espanyola té un deute pendent amb el poble sahrauí
per la forma lamentable en què es va descolonitzar l'antiga província
espanyola del Sàhara, per la qual cosa se suma a aquesta petició perquè
el Ministeri de l'Interior concedeixi asil polític a Hassana Aalia.

Xavier Soley (CiU) manifesta:
–

Que hi donen tot el suport, perquè aquest cas és un exemple de tants
milers de persones que en aquest moment en el món es troben
immerses en situacions jurídiques de total indefensió, de manca de
garanties processals i tribunals de dubtosa imparcialitat.

–

Que, davant de situacions com aquestes, esperen que si un dia en
aquesta sala es presenta un altre cas similar, no es facin diferències
entre països amics i països indesitjables.
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Jesús A. García (PP) dice que ya bastante tienen con la política municipal
para opinar de la política exterior de España, por tanto se abstienen.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – PSC (7), ICV-EUiA (3), CiU (2), PxC (1) i els
regidors no adscrits (5) Óscar Marjalizo, Isabel Marcuello, Josefa López,
Josefa Pérez i M. Dolores Jiménez.
Abstencions: tres (3) - PP
4. Moció de PxC per reduir l'assignació del 0,7% al 0,5% la partida
pressupostària de cooperació internacional per destinar-la a serveis
socials
Es retira.
5. Moció de PxC per reprovar l'actitud i els comentaris cap a la
regidora d'aquest partit del portaveu, regidor i membre de l'equip
de govern d'ICV-EUiA Gregorio Belmonte
“Dado que en la Comisión Informativa de Governació, Serveis Centrals,
Promoció i Educació celebrada el pasado 26 de noviembre de 2014, el
portavoz del grupo municipal de ICV-EUiA y miembro del equipo de gobierno
Señor Gregorio Belmonte profirió públicamente, tal como recoge la
pertinente acta de la Comisión Informativa, la siguiente afirmación:
“ El sr. Gregorio Belmonte diu de la Sra. Martí “le falta coeficiente
intelectual para presentar-se a las pruebas de Policía Local”. La Sra.
Martí demana que consti en acta aquesta intervenció. El Sr. Belmonte es
reafirma en aquesta sentència i que si es presenta i les aprova, rectificarà el
que ha dit.”
Visto que este comentario podría
constituir una ofensa a mis
capacidades intelectuales, y a la vez podría ser considerado, teniendo en
cuenta mi condición de mujer, como un comentario machista, solicité,
según consta en el acta del Pleno celebrado el 29 de diciembre de 2014, que
el Sr. Belmonte retirase el mencionado comentario y se disculpase. Disculpa
y retirada de dicho comentario despectivo a la que el regidor se negó,
diciendo tal como està transcrito en dicha acta: “Lo dicho, dicho está”.
Dado que con esta actitud el Sr. Belmonte ha vulnerado su promesa,
inherente al cargo de regidor, de cumplir y hacer cumplir la Constitución
española, que en su artículo 18, punto1 dice: " Se garantiza el derecho
al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen."
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Dado que el regidor Sr. Belmonte a pesar de las oportunidades dadas y
tenidas se ha negado reiteradamente a retirar el comentario con una actitud
nada conciliadora.
Solicito del pleno del ayuntamiento de Sant Adrià
Primero.- Repruebe el comportamiento del regidor del grupo municipal de
ICV-EUiA señor Gregorio Belmonte Ferrer, durante la Comisión Informativa
de Governació, Serveis Centrals i Educació del 26 de novembre de 2014,
comportamiento indigno de un regidor del Ayuntamiento de Sant Adrià de
Besòs.
Segundo.- Inste nuevamente al regidor del grupo municipal de ICV-EUiA
señor Gregorio Belmonte Ferrer a la retirada del comentario y la formulación
de la pertinente disculpa. Y en el supuesto de que esta petición no tenga
cumplimiento, someter el hecho y su reprobación a la consideración de la
alcaldía del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs para que resuelva la
retirada de competencias y delegaciones que este regidor ostenta dentro del
equipo de gobierno municipal.”
Defensa la moció Menchu Martí (PxC) i manifesta:
–

Que presenta aquesta moció per reprovar la conducta despectiva i les
insultants paraules masclistes que Gregorio Belmonte va tenir cap a ella
a la Comissió de Governació del passat 26 de novembre de 2014, les
quals no ha ha volgut retirar.

–

Que, deixant de banda dels colors polítics, ja que el corporativisme polític
no té cabuda en aquesta moció, està parlant d'insults personals.

–

Que a nivell polític la pot criticar i ficar-se amb ella, sempre que no li
falti al respecte, però que hi ha una línia vermella que mai s'ha de
traspassar com són els insults despectius i la denigració personal de
l'adversari burlant-se d'acord amb suposades incapacitats físiques,
sexistes o intel·lectuals.

–

Tot seguit, llegeix el text de la moció i diu que no farà cap més
comentari.

–

Un cop llegit el text, demana el vot nominal per aquesta moció i que
Irene Aldabert, que tant defensa els drets de la dona, es posicioni en
defensa de la dona i d'uns fets que mai haurien d'haver succeït.

Josefa López (regidora no adscrita) diu:
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–

Que és lamentable que es dugui un punt com aquest al Ple en forma de
moció, quan hi ha punts més importants per treballar per a la ciutat.

–

Que, d'aquells fets ja han passat tres mesos, una mal dia el pot tenir
qualsevol i fer comentaris desafortunats. Que no comparteix la ideologia
de Menchu Martí, però es mereix respecte com a persona i com a dona.

–

Que no es pot permetre aquesta falta de respecte. Que sap que moltes
vegades Menchu Martí és molt insistent, però que cal respectar-la igual
que a tots.

–

Que ella és una representant política que fa uns anys la ciutadania la va
votar com a la resta que formen aquesta corporació municipal i que cal
respectar els adrianencs que li van fer confiança.

–

Que aquest conflicte s'hagués pogut evitar i ja sap que un pot ser
impulsiu, a vegades poc reflexiu, però no sempre té la raó. Que el
respecte és un dels valors més importants, implica no considerar-se
superior a ningú i si s'equivoca, perquè el comentari no va ser afortunat
és de cavallers rectificar. Que les paraules no són gratuïtes, un no
necessita menystenir ningú quan l'educació i el respecte impera per
damunt de tots.

–

Que, com a representant polític, s'ha de tenir cura amb les paraules que
pot danyar altres persones. Que si no ha estat la seva intenció li demana
que rectifiqui, per això demana que retiri el seu comentari despectiu
sobre el coeficient intel.lectual de Menchu Martí.

Óscar Marjalizo (regidor no adscrit) manifesta:
–

Que això s'hagués hagut de solucionar ja al novembre, que no hi ha
hagut cap interès a fer-ho.

–

Que tots són humans i poden tenir un mal dia, però que ell
personalment, si hagués faltat algú al respecte, com a molt, l'endemà ja
hagués demanat disculpes, però que només pot parlar per ell. Que són
persones adultes i ho han de solucionar entre elles.

Xavier Soley (CiU) diu:
–

Que és lamentable que estiguin oferint aquest espectacle davant dels
ciutadans aquí presents, ja que tot això va passar fa tres mesos i ja ho
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haguessin hagut de superar, que s'ho podien estalviar, perquè sembla
una discussió de P3.
–

Que les discrepàncies polítiques hi són però que no els han de permetre
arribar a una situació de desconsideracions personals, que tots han de
ser capaços de tenir una conversa normal.

–

Que si en un moment donat, es menysté algú, se l'insulta, etc., s'ha de
saber rectificar, per tant, demana a Gregorio Belmonte que faci aquest
acte de rectificació.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) contesta:
–

Que continua pensant que Menchu Martí no té coeficient per superar les
proves de Policia Local.

En aquests moments, la sessió queda interrompuda pels crits del públic, per
la qual cosa l'alcalde diu que si no hi ha silenci suspendrà el Ple.
Isabel Marcuello (regidora no adscrita) diu que en solidaritat amb Menchu
Martí i com a dona li demana a Gregorio Belmonte que retiri aquestes
paraules.
Essent les 19.45 h, l'alcalde suspèn el Ple durant una hora.
A les 20.05 hores es reprèn la sessió i l'alcalde manifesta:
–

Que agradi o no els 21 regidors són els que tenen la representació
popular expressada en vots.

–

Que aquí sempre hi ha qui hi intervé i no els agrada o no els cau bé,
però que s'ha d'escoltar el que es diu amb respecte.

La sessió es torna a interrompre per la cridòria del públic i l'alcalde diu que
continuaran el Ple i repeteix que s'ha de respectar tothom, agradi o no. Que
hi ha hagut vegades que l'equip de govern ha hagut d'escoltar intervencions
ofensives i s'han hagut d'aguantar. Que demana ordre.
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Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) demana disculpes pel comentari que va fer a
la Comissió Informativa i, per tant, per part seva queden retirades.
Menchu Martí (PxC) contesta que si l'hagués trucada o li hagués demanat
disculpes abans ja no hagués presentat aquesta moció, però que de totes
maneres li dóna les gràcies per fer-ho.
L'alcalde considera que aquesta moció no s'ha de votar.
6. 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
per unanimitat sotmetre a la consideració del Ple, per al seu debat, els
assumptes següents que van del 6.1 al 6.12:
6.1 Dictamen relatiu a l'aprovació provisional del Pla especial
urbanístic i de millora urbana per a l'ordenació de les finques a la
plaça d'Ernest Lluch, 7, 8 i 9x, a Barcelona, i a l'avinguda d'Eduard
de Maristany, 2-4, a Sant Adrià de Besòs
Fets
1. L’agència Fusion for Energy (F4E), establerta des del 19 d’abril de 2007
per un període de 35 anys, es troba ubicada a Barcelona, de manera
provisional, al carrer de Josep Pla, 2, al barri de Diagonal Mar.
L’Ajuntament de Barcelona considera que és estratègic per a la ciutat,
disposar de la presència de F4E, i que la dotació d’una seu permanent
n’asseguraria la seva continuïtat a la ciutat. A més, s’ha expressat la
conveniència de localitzar aquest edifici en el propi Campus DiagonalBesòs atesa la voluntat que el campus esdevingui un referent
internacional en la recerca i transferència de coneixement en l’àmbit
energètic. En aquest sentit, la localització facilitaria les sinergies que es
poden donar amb els grups de recerca de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) i l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC),
presents al campus, amb la possibilitat d’atreure al seu entorn les
empreses i institucions que s’involucrin en la construcció de l’ITER.
Amb aquesta finalitat, Habitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona ha
encarregat l’Assistència Tècnica per a la redacció dels estudis previs per a
l’ordenació de la parcel·la “L” del Campus Diagonal-Besòs i encaix del
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programa funcional de l’Agència Europea Fusion for Energy (F4E) per a la
construcció de la seva seu, mitjançant procediment negociat, a BIG - Bjarke
Ingels Group. L’encàrrec consisteix a desenvolupar la realització d’aquests
estudis previs amb l’objectiu de fixar les superfícies, els criteris bàsics
d’implantació de l’edifici i l’estimació dels costos, i en conseqüència, que
l’ordenació proposada serveixi per a la redacció del corresponent
planejament.
2. L’objecte del Pla especial urbanístic i de millora urbana per a l’ordenació
de les finques situades a la plaça d’Ernest Lluch, núm. 7, 8 i 9x, a
Barcelona, i a l’avinguda d’Eduard de Maristany, núm. 2-4, a Sant Adrià
de Besós (en endavant, PEUiMU) és l’ordenació de part dels sòls de l’illa
delimitada per l’avinguda d’Eduard de Maristany, la plaça d’Ernest Lluch i
Martín i la prolongació del carrer de Sant Ramon, ubicada als termes
municipals de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs, amb la finalitat de
redistribuir i mantenir les reserves d’espais lliures existents a cada
municipi i els sostres assignats pel planejament vigent d’equipament i
d’activitat econòmica de Llull-Taulat, així com concretar els paràmetres
d’ordenació de les edificacions.
3. La iniciativa del PEUiMU és pública municipal, conjuntament de
l’Ajuntament de Barcelona i de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. La
redacció de l'esmentat Pla ha correspost a la Direcció de Serveis de
Planejament de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració dels
Serveis de Territori de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
4. L’àmbit del PEUiMU incorpora sòls situats en el límit dels municipis de
Barcelona i de Sant Adrià de Besòs, entre el barri de la Mina i el Fòrum.
Concretament, se situa a l’illa delimitada per les avingudes d’Eduard
Maristany i de Sant Raimon de Penyafort i la plaça d’Ernest Lluch i
Martín, i incorpora una part dels sòls que integren el Campus
Interuniversitari del Besòs.
5. No s'han presentat al·legacions dins del tràmit d'informació pública.
Fonaments jurídics
Procediment i competència
1. D’acord amb els apartats 2.d) i 3.a) de l’article 85 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, l'aprovació inicial i l'aprovació provisional del planejament
urbanístic plurimunicipal corresponen als ajuntaments.
2. 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

27.02.2015

17

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, l'aprovació provisional.
3. D’acord amb el que disposa l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, es requereix el vot
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de les
corporacions per a l'adopció d'acords en les matèries següents: els
acords que correspongui adoptar a la corporació en la tramitació dels
instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística.
Per tant, en aquest expedient n'hi haurà prou amb el vot favorable de la
majoria simple dels membres de la corporació municipal.
4. D’acord amb l’article 79.1.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, correspon al
conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya aprovar definitivament els plans i els programes urbanístics
plurimunicipals, en el supòsit que algun dels municipis que hi siguin
compresos té més de 100.000 habitants.
Contingut
5. D’acord amb l'article 67.1.d) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en
desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del
planejament urbanístic general, es poden aprovar plans especials
urbanístics si són necessaris per a assolir la finalitat del
desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris, si el
planejament urbanístic general no ho fa, poden concretar l’ús de
l’equipament comunitari i la titularitat pública o privada.
En aquest sentit, el PEUiMU es redacta en compliment de les previsions de
desenvolupament dels equipaments comunitaris contingudes en els articles
211 a 217 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità,
ajustant-se al procediment, contingut i finalitat expressades a l’article 215.
L’article 217 de les Normes urbanístiques determina que l’edificació en les
àrees d’equipament s’ajustarà a les necessitats funcionals de l’equipament,
al paisatge i a les condicions ambientals que haurà de respectar i a la
integració en el sector en el què s’ubiquin. Tots aquests requeriments
s’acompleixen en aquest cas.
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6. Així mateix, l’objecte del PEUiMU s’ajusta a les finalitats expressades en
l’article 70 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, en sòl urbà consolidat, d’acord amb
l’apartat 4, i en el sentit de plans de millora urbana que tinguin per
objectiu l’acompliment d’operacions de millora urbana no contingudes en
el pla d’ordenació urbanística municipal. La memòria del document
justifica que no s’alteren els usos principals, ni els aprofitaments i les
càrregues urbanístiques ni l’estructura fonamental del planejament
urbanístic general.
7. La documentació del PEUiMU conté les determinacions pròpies de la seva
naturalesa i finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els
estudis, plànols i normes corresponents, d’acord amb el què preveuen
l’article 69.1, i l'article 66 en relació al 70.7 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en els
següents
documents:
memòria,
normes
reguladores,
plànols
d’informació i d’ordenació, pla d’etapes i avaluació econòmica i financera,
mobilitat sostenible i informe mediambiental.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els següents
ACORDS:
1. Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic i de millora urbana per
a l’ordenació de les finques situades a la plaça d’Ernest Lluch, núm. 7, 8 i
9x, a Barcelona, i a l’avinguda d’Eduard de Maristany, núm. 2-4, a Sant
Adrià de Besòs, elaborat, promogut i tramitat conjuntament per
l'Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
L'aprovació comprèn les finques emplaçades dins del terme municipal de
Sant Adrià de Besòs.
2. Trametre el document del Pla especial urbanístic i de millora urbana per a
l’ordenació de les finques situades a la plaça d’Ernest Lluch, núm. 7, 8 i
9x, a Barcelona, i a l’avinguda d’Eduard de Maristany, núm. 2-4, a Sant
Adrià de Besòs 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.”
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
S'aprova per unanimitat.
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6.2 Dictamen relatiu a l'adjudicació per a l'alienació per subhasta
d'uns terrenys de titularitat pública destinats a la construcció d'un
tanatori
1. El Ple del Consell Comarcal del Barcelonès, en sessió de data 29
d'octubre de 2014, va adoptar entre d'altres els següents acords:
–

–

–

–

–

–

L'aprovació d'un conveni a subscriure amb l'Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs regulador del procediment d'alienació conjunta d'uns
terrenys de titularitat pública, comarcal i municipal, ubicats dins el
terme municipal de Sant Adrià de Besòs destinats a la construcció
d'un tanatori, mitjançant la convocatòria unificada de licitació pública.
L'aprovació de l'expedient de contractació mitjançant subhasta
pública dels terrenys on s'haurà d'ubicar el tanatori que es
construeixi, tot identificant els terrenys de titularitat comarcal i
distingint-los dels municipals.
L'aprovació del plec de clàusules reguladores de la venda per import
mínim de 2.500.000 € (euros) exclòs l'IVA, essent qualificada de
contracte privat.
La convocatòria d'un procediment obert per procedir a l'alienació i la
publicació de la licitació al BOPB i al perfil de contractant del Consell
Comarcal.
La tramesa per donar compte de l'alienació prevista al Departament
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya.
El trasllat dels acords i una còpia del text del conveni a la Direcció
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, així com
la notificació a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs dels acords
adoptats, del text del conveni regulador i del plec de condicions i
l'annex, per la seva aprovació per l'òrgan municipal competent.

2. El Servei de Territori va emetre en data 28 de novembre de 2014
informe respecte les qüestions urbanístiques, de valoració i de
superfícies que es comprenien en el plec de condicions i en el conveni, i
considerava correcte el plec de condicions pel que fa a les dades abans
esmentades.
El cap de Serveis Generals, en data 2 de desembre de 2014, va emetre
informe pel que fa a les qüestions estrictament patrimonials i de
procediment, essent també favorable en aquest sentit.
La intervenció municipal va emetre certificat acreditatiu que el valor de
venda del bé municipal no superava el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost.
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En data 22 de desembre de 2014 la Direcció General d'Administració Local
del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat
de Catalunya va emetre informe favorable a l'alienació dels esmentats
terrenys mitjançant subhasta pública.
3. En sessió ordinària de data 29 de desembre de 2014, el Ple de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va adoptar entre d'altres els
següents acords:
“Primer.- Aprovar el conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del
Barcelonès regulador del procediment d'alienació conjunta d'uns
terrenys de titularitat pública, comarcal i municipal, ubicats dins el
terme municipal de Sant Adrià de Besòs destinats a la construcció d'un
tanatori, mitjançant la convocatòria unificada de licitació pública.
Segon.- Aprovar l'expedient de contractació mitjançant subhasta pública
dels terrenys on s'haurà d'ubicar el tanatori que es construeixi i el plec
de clàusules reguladores de la venda per import mínim a l'alça de
2.500.000 € (euros) exclòs l'IVA.
Tercer.- Facultar al Consell Comarcal
en nom d'ambdues administracions
obert per procedir a l'alienació i la
Oficial de la Província de Barcelona i
Comarcal.

del Barcelonès per tal que efectuï
la convocatòria d'un procediment
publicació de la licitació al Bulletí
al perfil de contractant del Consell

Quart.- Facultar al president i/o al regidor delegat de Governació,
Serveis Centrals, Promoció i Educació per a la signatura de l'esmentat
conveni i per efectuar totes les tramitacions que es derivin d'aquests
acords.
Cinquè.- Notificar
Barcelonès.”

els

presents

acords

al

Consell

Comarcal

del

4. En data 12 de gener de 2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona l'anunci de licitació. La data límit de presentació
d'ofertes va ser el 28 de gener de 2015 i aquestes es van obrir en data
30 de gener de 2015.
En data 30 de gener de 2015 es va formalitzar la corresponent acta de la
Mesa de Contractació essent la relació de licitadors admesos i les seves
ofertes, les següents:
- MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L.U.
- INTERFUNERARIAS, S.L.

4.200.000 € (euros) + IVA.
3.499.006 € (euros) + IVA.
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- POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. amb ELYSIUS EUROPA, S.L. (amb
compromís de constituir una futura societat si resultessin adjudicataris). 5.100.000 €
(euros) + IVA.
La Mesa de Contractació va concloure el següent:
“La Mesa de Contractació acorda elevar als Plenaris comarcal i municipal
proposta d'adjudicació del contracte de compravenda en favor de les
societats POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. amb ELYSIUS
EUROPA, S.L., actuant conjuntament, d'acord amb l'oferta formulada per
import de 5.100.000 euros, més IVA. Cadascun dels Plenaris esmentats
haurà d'adoptar els acords d'adjudicació del contracte pel que fa als
terrenys de la seva titularitat, que són el 93,255% propietat del Consell
Comarcal del Barcelonès i el 6,745% propietat de l'Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs, per la qual cosa del preu de la compravenda el Consell
Comarcal en rebrà 4.756.005 euros i l'Ajuntament de Sant Adrià
343.995 euros.”
5. Paral·lelament s'ha procedit a inscriure al Registre de la Propietat els
terrenys de titularitat de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, com a pas
previ i necessari per formalitzar l'alienació del terreny, essent les
següents les dades registrals: Finca núm. 23481, inscripció 1ª, foli 51 del
llibre 683, tom 2.105, del Registre de la Propietat núm. 2 de Santa
Coloma de Gramenet.
Per tot el que s'ha exposat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Adjudicar en favor de POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, SA amb
ELYSIUS EUROPA, SL (les quals actuen conjuntament i amb el
compromís de futura constitució de nova societat mercantil), d'acord
amb la proposta d'adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació, la
licitació pública per a l'alienació conjunta per subhasta d'uns terrenys de
titularitat pública, comarcal i municipal, ubicats dins el terme municipal
de Sant Adrià de Besòs i destinats a la construcció d'un tanatori, licitació
que va ser acordada pel Ple del Consell Comarcal del Barcelonès en
sessió de data 29 d'octubre de 2014, i pel Ple de l'Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs en sessió ordinària de data 29 de desembre de 2014, i
que de manera conjunta ha dut a terme el Consell Comarcal del
Barcelonès en nom de les dues administracions titulars dels terrenys.
2. Aprovar la constitució i formalització d'un contracte de compravenda amb
la societat mercantil que constitueixin les adjudicatàries del procediment
de licitació (en la qual POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. haurà de
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participar en un 60% del seu capital social i ELYSIUS EUROPA, S.L., en
un 40%) per import de 5.100.00,00 € (euros) més l'Impost sobre el
Valor Afegit (IVA) corresponent del 21%, que ascendeix a l'import
d'1.071.000,00 € (euros), import ofertat per les licitadores i guanyador
del procediment de licitació, per la qual cosa l'import final de la
compravenda, inclòs l'IVA, ascendeix a l'import de 6.171.000,00 €
(euros).
3. Aprovar que, pel que fa a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, i en tant
que aquest és propietari d'un percentatge del 6,745% del total dels
terrenys de titularitat pública objecte del procediment de licitació, el preu
de la compravenda pel que fa als terrenys de titularitat municipal
ascendeixi a l'import de 343.995,00 € (euros) més 72.238,95 € (euros)
en concepte de l'Impost sobre el Valor Afegit, per la qual cosa el preu
final de la compravenda serà de 416.233,95 € (euros).
4. Restar assabentat de la inscripció al Registre de la Propietat número 2 de
Santa Coloma de Gramenet dels terrenys de titularitat municipal que
conformen el 6,745% del total del sòl objecte d'alienació per subhasta,
inscripció prèvia i necessària abans de formalitzar l'escriptura de
compravenda i les dades de la qual es detallen en la part expositiva dels
presents acords.
5. Facultar l'alcalde i/o el regidor delegat de Governació, Serveis Centrals,
Promoció i Educació per tal que realitzin tants actes de tràmit com siguin
necessaris per tal d'executar els presents acords, i específicament per tal
de formalitzar l'escriptura de compravenda.
6. Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Barcelonès.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
S'aprova per unanimitat.
6.3 Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de
crèdits núm. 1 del pressupost general de 2015
Atesa 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.
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Atesa la conveniència de modificació de les bases d’execució del pressupost
de 2015, que és el prorrogat de 2014, números 20 Bis, 25 i 39, d’acord amb
la proposta formulada per la Intervenció municipal.
Atès l’informe favorable de la Intervenció de Fons, aquesta Comissió
Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció del següent:
ACORD:
1. Aprovar la modificació de crèdits núm. 1 del Pressupost General de 2015,
per concessió de crèdits extraordinaris finançats amb baixa per
anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c) del RD 500/90, de 20 d’abril,
sent l’estat de modificacions el següent:
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Aplicació pressupostària

Denominació
Aportació Associació Pro-vida Independent

Import

020

2315

48038

100

9200

62600

2015.0001 Equips per processos informàtics

90.000,00

100

9200

64100

2015.0002 Aplicacions informàtiques

12.000,00

080

1532

68100

2014.0005 Urbanització parcel·la R-19 La Catalana
TOTAL DESPESES EN MÉS

12.000,00

142.206,02
256.206,02

La aportació a la Associació Pro-vida Independent, per import de 12.000,00
€, aplicació 020.2315.48038, s’aprova com subvenció nominativa d’acord
amb las bases d’execució del pressupost que s’aproven en aquest
expedient.
ESTAT DE DESPESES
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Aplicació pressupostària

Denominació

Import

080 1532

21000

Manteniment infraestructures

80.000,00

040

1721

20400

Transport

020

2315

22706

Altres treballs

21.000,00

020

2310

22150

Subministraments d’aliments

25.000,00

020

2310

48024

A Creu Roja

11.000,00

050

2410

46706

A Consorci Xarxa Promoció

8.000,00

3.400,00
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030

3261

22706

Altres treballs

010

3370

48009

Oci i temps lliure 3a edat

090

3380

48011

A Creu Roja

090

3410

48012

Entitats esportives

090

3420

22609

Activitats culturals i esportives
TOTAL DESPESES EN MENYS
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25.000,00
4.800,00
19.000,00
4.800,00
54.206,02
256.206,02

RESUM PER ARTICLES
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Article 48 ............................
12.000,00
Article 62 ............................ 90.000,00
Article 64 ............................ 12.000,00
Article 68 ............................ 142.206,02
TOTAL DESPESES EN MÉS ..................256.206,02
ESTAT DE DESPESES
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Article 20 ..............................
8.000,00
Article 21 .............................. 80.600,00
Article 22 .............................. 125.206,02
Article 46 ..............................
3.400,00
Article 48 .............................. 39.600,00
TOTAL DESPESES EN MENYS ........... 256.206,02
2. Aprovar la modificació de les bases d’execució del pressupost de 2015,
que és el prorrogat de 2014, números 20 Bis, 25 i 39, d’acord amb la
proposta formulada per la Intervenció municipal, i d’acord amb el
següent redactat:
“BASE 20 Bis.- Las facturas, registro de facturas y su tramitación.
1º.- Las facturas y sus requisitos:
Las facturas o documentos equivalentes que se emitan al Ayuntamiento deben
contener los datos exigidos por el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las
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obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012 al 30 de noviembre, y
los campos con los códigos relacionados con la oficina de contabilidad, el órgano gestor
y la unidad tramitadora del Ayuntamiento. Estos códigos estarán disponibles en la sede
electrónica o en el web municipal y también se habrán de especificar en los pliegos de
cláusulas administrativas o en las resoluciones administrativas que aprueben los
contratos.
Los proveedores deberán presentar las facturas que emitan por los servicios
prestados o por las entregas de bienes a la administración municipal, en un registro
administrativo municipal en los términos que se regule el registro contable de facturas y
de las facturas electrónicas.
Según las previsiones del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, estarán obligados a presentar factura electrónica a partir del 15 de enero de
2015:
a) Las personas jurídicas
b) Las entidades sin personalidad jurídica que no tengan nacionalidad española
c) Los establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en
territorio español
d) Las uniones temporales de empresas
e) Las entidades relacionadas con la letra f) del artículo 4 de la ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y la creación de registro
contables de facturas en el Sector público.
Queda excluidas de esta obligación, las facturas que no excedan de 5.000,00 €
(IVA incluido).
2º.- Registro de Facturas: El Registro de Facturas municipal, integrado dentro
de la aplicación SICAL de contabilidad, se llevará por el Departamento de Gestión del
Gasto, ubicado en la 6ª planta del Ayuntamiento, y dependiente de la intervención
municipal en materia de registro y tramitación de facturas.
Cuando se trate de facturas en papel, la presentación de las facturas se habrá de
hacer en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la web, en el Portal del
Proveedor, si este estuviese habilitado, o en el Departamento de Gestión del Gasto.
Cuando se trate de facturas electrónicas, se habrán de presentar en el Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas que establezca el Ayuntamiento, accesible a través de
la sede electrónica o la web municipal.
Para dar cumplimiento a lo que regula el artículo quinto de la Ley 15/2010, de 5
de julio de 2010, de modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas
de lucha contra morosidad, los departamentos gestores habrán de registrar las
facturas y otros justificantes en el mismo día que las reciban del Registro General. Las
facturas electrónicas se registrarán en el registro contable de facturas
simultáneamente a la presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas.
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3º.- Traslado de las facturas para su conformación y tramitación al órgano
gestor: Recibida y anotada la factura en el Registro de Facturas, se dará inmediato
traslado al órgano gestor de la misma en un plazo no superior a 2 días desde su
entrada, al objeto de su tramitación, conformación, validación e informe de la misma si
procede.
Para poder cumplir con los pagos dentro del plazo establecido en el artículo 216.4
del Texto refundido de la Ley de contratos del sector público, el departamento gestor
habrá de retornar al Departamento de Gestión del Gasto las facturas, certificaciones de
obras y otros justificantes en el plazo máximo de 10 días naturales desde la fecha de
entrada de la factura en el Registro General del Ayuntamiento, indicando si la factura es
“de conformidad” o “de no conformidad” y con la documentación e informes que proceda
adjuntar en su caso, sin perjuicio de las instrucciones que se puedan dictar, en particular,
en relación al cierre del ejercicio.
La conformidad citada en el párrafo anterior equivaldrá a la recepción formal,
en aquellos supuestos en que esta no requiera el acta de recepción, en particular en
los contratos menores.
4º.- Traslado del expediente de gasto a Intervención para su fiscalización
previa, y posterior aprobación y contabilización de la factura: Recibida la factura
de conformidad por el órgano gestor, la factura junto con su expediente se pasará
inmediatamente a la fiscalización previa de la intervención municipal y a su posterior
aprobación si procede. Aprobada la factura, junto con la documentación
correspondiente, está se pasará a la intervención municipal para su contabilización
definitiva y su pase a la Tesorería Municipal. El plazo desde el pase de la factura que
sea de conformidad a la fiscalización previa de la intervención hasta su pase a la
contabilización definitiva no será superior a 10 días naturales.
5º.- Requerimiento de la Intervención ante la falta de tramitación del
expediente de reconocimiento de la obligación: Transcurridos veinte días desde la
anotación en el registro de la factura o documento justificativo sin que el órgano gestor
haya procedido a tramitar el oportuno expediente de reconocimiento de la obligación,
derivado de la aprobación de la respectiva certificación de obra o acto administrativo
de conformidad con la prestación realizada, la Intervención, como órgano de la
Entidad local que tiene atribuida la función de contabilidad, requerirá a dicho órgano
gestor para que justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente.”
“BASE 25ª.- Normas especiales para subvenciones.
1. Las subvenciones y ayudas que se concedan con cargo al Presupuesto General de la
Corporación, lo serán con arreglo a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad,
debiéndose redactar las Bases correspondientes al objeto de garantizar el cumplimiento
de dichos principios. Se delega en la Junta de Gobierno Local la competencia de aprobar
y conceder las subvenciones de acuerdo con los criterios anteriormente señalados.
2 No será necesaria publicidad y concurrencia cuando las subvenciones y ayudas tengan
asignación nominativa en el Presupuesto. El Ayuntamiento Pleno podrá aprobar
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subvenciones nominativas, además de las que se señalan en las presentes bases,
cuando por causas debidamente justificadas, se considere necesario y conveniente
otorgarlas, ya sea por circunstancias singulares, excepciones, de conveniencia e interés
municipal y público, etc. Se delega en la Junta de Gobierno Local la aprobación definitiva
de esta subvenciones nominativas, salvo en los supuestos particulares en que se señala
otro órgano para aprobarlas.
Se consideran que tienen la asignación nominativa en el Presupuesto, y por lo
tanto quedan aprobadas por el presente presupuesto las transferencias que se recogen
en el capitulo cuatro y siete de gastos siguientes:
a) Transferencia Corriente a la sociedad municipal EUSAB,S.A., por los siguientes
importes y conceptos:
1. Aportación de 145.000 €, por el concepto de Servicios Parque Móvil Municipal,
que se realizará trimestralmente, con cargo a la aplicación 100.9200.44900.
2. Aportación de 270.000 €, por el concepto de Servicio de Depósito Vehículos
Municipal, que se realizará trimestralmente, con cargo a la aplicación
060.1330.44901.
3. Aportación de 60.000 €, por el concepto de Servicio de Grua Municipal, que se
realizará trimestralmente, con cargo a la aplicación 060.1330.44903.
4. Aportación de 42.000 €, por el concepto de Servicio de Aguas Freáticas Municipal, que se realizará trimestralmente, con cargo a la aplicación
060.1600.44904.
b) Transferencia a la sociedad municipal PLA DE BESÒS,S.A., por importe de 73.678 €,
por el concepto de prestación de servicios, con cargo a la aplicación 080.1521.44902.
c) Transferencia a la Generalitat por el Convenio SIP, por importe que figure en
aplicación presupuestaria, con cargo a la aplicación 100.1300.45000.
d) Transferencia Corriente al Área Metropolitana de Barcelona, por los siguientes
conceptos:
1. Transferencia al Área Metropolitana de Barcelona, aplicación presupuestaria
100.9430.46400, que constituye un porcentaje sobre la Base imponible del
I.B.I. y que se abonará de acuerdo con la aportación que corresponda, que se
justificará documentalmente. Para el ejercicio 2015 la dotación presupuestaria
prevista es de 425.286,00 €. Se delega su aprobación en el Alcalde o concejal
competente en la materia.
2. Transferencia al Área Metropolitana de Barcelona, aplicación 100.9430.46401,
que constituye la aportación al Área Metropolitana de Barcelona como cuota de
miembro de la misma del Ayuntamiento de Sant Adrià, y que se establece en el
9 % de la participación en los Tributos del Estado del Ayuntamiento. Las aportaciones a realizar serán las que se correspondan con los ingresos realizados
por el Estado por el mismo concepto en la partida de ingresos 420.00. Se delega su aprobación en el Alcalde o concejal competente en la materia.
e) Las Transferencias al Consell Comarcal por los siguientes conceptos:
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Aportación para Becas, aplicación 030.3260.46500;
Aportación para el Centro de Acogida de Animales, aplicación 040.3110.46500;
Aportación para al Polideportivo La Colina, aplicación 090.3423.46500;
Aportación para el Mantenimiento de la Ronda del Litoral, aplicación
100.9430.46500.

f) Transferencias a entidades que agrupen a municipios por el importe máximo de
consignación que se apruebe para las aplicaciones presupuestarias y por los siguientes
conceptos:
1. Aportaciones a entidades que agrupen a municipios, aplicación presupuestaria
040.1721.46600;
2. Aportaciones a Asociaciones de Municipios (FEMP, FMC, AMC, etc), aplicación
presupuestaria 100.9430.46603.
g) Transferencias a los Consorcios que se indican por el importe máximo de
consignación que se apruebe para las aplicaciones presupuestarias, y por los conceptos
siguientes:
1. Al Consorci del Besòs, aplicación 060.1621.46700, por el mantenimiento y
prestación del servicio de Recogida Pneumática.
2. Al Consorci del Besòs, aplicación 060.1710.46700, para el mantenimiento y
conservación del Parc de la Pau y del C3. La aportación a que se refiere esta
aplicación presupuestaria se delega la competencia en el Alcalde o Teniente Alcalde delegado en la materia, para su aprobación.
3. Al Consroci del Besòs, aplicación 100.9430.46700, que constituye la aportación ordinaria del Ayuntamiento para el ejercicio 2015 por ser miembro de dicho
consorcio.
4. Al Consorcio de Defensa de la Conca del Riu Besòs, aplicación
040.1721.46702, que constituye la aportación ordinaria del Ayuntamiento como
miembro de dicho consorcio para el año 2015.
5. Al Consorci Local Ret TV per cable, aplicación 020.9202.46703, por el importe
que se apruebe como aportación del Ayuntamiento a dicho consorcio.
6. Al Consorci Forum del Barceloès Nord, aplicación 100.9430.46704, por el importe que se apruebe como aportación del Ayuntamiento a dicho consorcio.
7. Al Consorci de Normalització Llingüistica, aplicación 020.2310.46705, por el importe que se apruebe como aportación del Ayuntamiento a dicho consorcio, y
también por el importe que se reciba de otras administraciones públicas o entes públicos o privados para dicho consocio y para los programas a que se refiere la aplicación presupuestaria entre los que se encuentran los “Cursos de catalán programa Inmigración”.
8. Al Consorcio de Normalización Lingüistica, partida 030.3262.46705, que constituye la aportación a dicho Consorcio por parte del Ayuntamiento. La aportación a realizar se corresponderá con la aportación que apruebe dicho consorcio
para este Ayuntamiento, que se justificará documentalmente.
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9. Al Consorci Xarxa Local Promoció i Foment Econòmic, aplicación
050.2410.46706; por el importe que se apruebe como aportación del Ayuntamiento a dicho consorcio.
10. Al Consorcio del Campus Interuniversitario de Diagonal-Besos (llevant), partida
030.3262.46707, que constituye la aportación a dicho Consorcio por parte del
Ayuntamiento para el ejercicio 2015. La aportación a realizar se corresponderá
con la aportación que apruebe el Ayuntamiento a dicho consorcio para este
Ayuntamiento, que se justificará documentalmente.
11. Al Consorci de la Mina: Al Consorci de la Mina, partida 100.9430.46708, que
constituye la aportación a dicho Consorcio por parte del Ayuntamiento para el
ejercicio 2015 por Aportación anualidad 2015 al Plan de Transformación del
Barrio de la Mina 2011-2015. La aportación a realizar se corresponderá con la
aportación que apruebe el Ayuntamiento a dicho consorcio para este Ayuntamiento, que se justificará documentalmente.
12. A otros Consorcios, aplicación presupuestaria 020.2310.46799, por las consignaciones que apruebe el Ayuntamiento.
Las aportaciones a los Consorcios que se han indicado se realizara de acuerdo con los
Estatutos, Convenios o Acuerdos que los rijan y regulen.
h) Subvenciones a las empresas privadas que se indican, por el importe máximo de
consignación que se aprueben para las aplicaciones presupuestarias y por los conceptos
siguientes:
1. Subvenciones para las concesiones de quioscos, parques y jardines, aplicación presupuestaria 060.1710.47000, de conformidad con los acuerdos,
compromisos y contratos adquiridos por el Ayuntamiento. Se delega la
competencia de aprobación en el Alcalde o concejal que tenga delegada la
competencia en la materia.
2. Subvenciones para las concesiones de Llars de Jubilats, aplicación
010.3370.47900, de conformidad con los acuerdos, compromisos y contratos adquiridos por el Ayuntamiento. Se delega la competencia de aprobación en el Alcalde o concejal que tenga delegada la competencia en la materia.
3. Indemnizaciones a concesionarios del Mercado Municipal, aplicación presupuestaria 070.4312.47900, por la extinción de las concesiones del Mercado Municipal, de conformidad con las normas y acuerdos que se establezca
en los correspondientes expedientes de indemnizaciones.
4. Otras subvenciones corrientes a empresas, aplicación presupuestaria
090.3423.47900, para atender a posibles desequilibrios económicos o
aportaciones de las concesiones municipales, de conformidad con las normas y acuerdos que se establezca en los correspondientes expedientes
administrativos.
i) Transferencias y Subvenciones a las Familias e Instituciones sin ánimo de lucro que se
indican, por el importe máximo de consignación que se aprueben para las aplicaciones
presupuestarias y por los conceptos siguientes:
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1. Aportación a la Agrupación Local de Protección Civil, aplicación presupuestaria
100.1350.48001.
2. Aportaciones para Atenciones individualizada y domiciliaria, aplicación presupuestaria 020.2310.48002. Contra esta aplicación se podrán otorgar justificadamente ayudas individuales y singulares para atender el concepto a que se
refiere la partida, así como ayudas de subsistencia y ayudas para atender las
necesidades y gastos de personas o familias con pocos recursos económicos.
Contra esta aplicación presupuestaria se podrá aprobar Anticipos de Caja Fija
y Gastos a Justificar por el Ayuntamiento, y se podrán aprobar gastos hasta el
límite máximo del saldo de las partidas vinculadas. Se delega en el Teniente Alcalde de Gobernación, Servicios Centrales, Promoción y Educación, o en el
concejal que en cada momento tenga otorgada la delegación de competencias
de estos conceptos de gasto, la aprobación y concesión de estas ayudas individuales y singulares.
3. Aportación a la Fundació Formació i Treball, aplicación presupuestaria
020.2310.48003.
4. Aportación al Convenio Pacto Local Fomento de la Ocupación, aplicación presupuestaria 050.2410.48006.
5. Aportación de la cuota a la Asociación Internacional Ciudades Educadoras,
aplicación 030.3262.48007.
6. Transferencia a la Cruz Roja de la aplicación presupuestaria 090.3380.48011,
de conformidad con los Convenios que apruebe la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento con la Cruz Roja de asistencia a acontecimientos y actos que se
celebren en el municipio, y por los conceptos que se recogen en la aplicación
presupuestaria.
7. Aportación al Consell Esportiu Barcelonés Nord, aplicación 090.3410.48013.
8. Transferencia a los Grupos Políticos Municipales, aplicación presupuestaria
000.9120.48014, de conformidad con los acuerdos y cantidades aprobadas por
el Ayuntamiento Pleno. Se delega su aprobación en el Alcalde, o concejal delegado en la materia.
9. Aportación a la Xarxa europea de ciudades mediadoras, aplicación
020.9251.48017.
10. A Campañas Emergencias, guerras, catástrofes, aplicación 030.9291.48019.
11. Aportación al Fons Català de Cooperació, aplicación 030.9291.48020.
12. Aportación al pacto industrial metropolitano, aplicación 100.9430.48021.
13. Aportación a la Creu Roja para el proyecto “Aliments Solidaris”, aplicación
020.2310.48024.
14. Aportación a la Fundación Aldees Infantils para el proyecto “Institucions Asistencia Familia Infancia i Adolescència”, aplicación 020.2311.48025, y de acuerdo con el Convenio de Centre Obert que se apruebe y la aportación que se reciba de otras administraciones o entes públicos o privados.
15. Aportación a la entidad Salesians Sant Jordi, amb NIF R-0800885F, para el
proyecto “Institucions Asistencia Familia Infancia i Adolescència”, aplicación
020.2311.48026, y de acuerdo con el Convenio de Centre Obert que se apruebe y la aportación que se reciba de otras administraciones o entes públicos o
privados.
16. Aportación a la Associació Juvenil Barnabitas para el proyecto “Institucions
Asistencia Familia Infancia i Adolescència”, aplicación 020.2311.48027, y de
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acuerdo con el Convenio de Centre Obert que se apruebe y la aportación que
se reciba de otras administraciones o entes públicos o privados.
17. Aportación al AMPA del Instituto Manuel Vazquez Montalbal, aplicación presupuestaria 030.3260.48028.
18. Aportación municipal a la Associació Juvenil Barnabitas para el proyecto “Institucions Asistencia Familia Infancia i Adolescència”, aplicación 020.2311.48029,
y de acuerdo con el Convenio de Centre Obert que se apruebe.
19. Aportación municipal al Grupo Unión para el proyecto “Institucions Asistencia
Familia Infancia i Adolescència”, aplicación 020.2311.48030, y de acuerdo con
el Convenio de Centre Obert que se apruebe.
20. Aportación municipal a la Fundación IPSS para el proyecto “El local Drogues”,
aplicación presupuestaria 020.2312.48031.
21. Aportación municipal a l’Escola Mediterrània, para libros, material escolar y actividades pedagógicas, aplicación presupuestaria 030.3260.48032, y de acuerdo con el convenio que se apruebe.
22. Aportación municipal a l’Escola Catalunya, para libros, material escolar y actividades pedagógicas, aplicación presupuestaria 030.3260.48033, y de acuerdo
con el convenio que se apruebe.
23. Aportación municipal a l’Escola Cascabel, para libros, material escolar y actividades pedagógicas, aplicación presupuestaria 030.3260.48034, y de acuerdo
con el convenio que se apruebe.
24. Aportación municipal a l’Escola Pompeu Fabra, para libros, material escolar y
actividades pedagógicas, aplicación presupuestaria 030.3260.48035, y de acuerdo con el convenio que se apruebe.
25. Aportación municipal a l’Escola Instituto Vazquez Montalvan, para libros, material escolar y actividades pedagógicas, aplicación presupuestaria
030.3260.48036, y de acuerdo con el convenio que se apruebe.
26. Aportación municipal a l’Escola Instituto Forum, para libros, material escolar y
actividades pedagógicas, aplicación presupuestaria 030.3260.48037, y de acuerdo con el convenio que se apruebe.
Las aportaciones que se aprueben y a las entidades que se recogen en los
números 21 a 26 anteriores se destinaran a paliar las dificultades económicas producidas por el impago a los centros escolares de los libros, material
escolar y actividades pedagógicas por parte de las familias adrianencas
con hijos escolares que se encuentran en grave situación económica y que
no pueden hacer frente al pago total señalado, y todo ello de acuerdo con
los convenios de concesión de la aportación que se apruebe y se firme entre el Ayuntamiento y los centros escolares citados.
27. Aportación la Associació Plataforma AP para el proyecto “Vida Independiente”,
aplicación presupuestaria 020.2315.48038.
Las anteriores transferencias y subvenciones se realizarán de acuerdo con los
Estatutos, Convenios o Acuerdos que los rijan y regulen, o de acuerdo con los
convenios y acuerdos que adopte y apruebe el Ayuntamiento al respecto,
entendiéndose que se consideran como subvenciones individualizadas en el
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presupuesto por lo que se pueden otorgar y aprobar directamente por el
Ayuntamiento.
j) Subvención tarjeta rosa de transporte a favor de la Entidad Metropolitana del
Transporte, con cargo a la partida 020.2316.48200. Se autoriza al Alcalde para que
mediante Decreto apruebe el coste de la tarjeta rosa del transporte metropolitano con la
Entidad del Transporte, dentro de los límites de la consignación presupuestaria que se
apruebe, y para colectivos de personas de la tercera edad y personas más
desfavorecidas. En el supuesto de que durante el ejercicio 2015 no se conozca la
liquidación del importe de la aportación municipal, por Decreto de la Alcaldía o Teniente
Alcalde delegado se podrán aprobar entregas a cuenta del ejercicio 2015 que se
regularizarán una vez que se conozca la liquidación definitiva.
2. La concesión de las subvenciones por el procedimiento de publicidad,
concurrencia y publicidad se ajustarán a los procedimientos establecidos en la legislación
vigente.
3. A los efectos de lo establecido en el número anterior, por las áreas
correspondientes se elaborarán, caso de no existir, juntamente con la autorización de
créditos, y previamente a la disposición de créditos, las oportunas bases reguladoras de
la concesión. Las citadas bases se aprobarán por la Junta de Gobierno Local y
contendrán, como mínimo, los siguientes extremos:
a) El objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la
subvención o ayuda y forma de acreditarlos.
c) Indicación del órgano y órganos competentes para la instrucción y resolución
de los procedimientos.
d) Plazo de presentación de peticiones.
e) Plazo de resolución del procedimientos.
f) Criterios de valoración de las peticiones.
g) Las condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas
jurídicas beneficiarias.
h) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario, del cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos
percibidos.
i) En el supuesto de contemplarse la posibilidad de efectuar anticipos de pago
sobre la subvención concedida, la forma y cuantía de las garantías que, en su
caso, habrán de aportar los beneficiarios.
j) Las medidas de garantía en favor de los intereses públicos, que puedan
considerarse precisas, así como la posibilidad, en los casos que expresamente
se prevean, de revisión de subvenciones concedidas.
k) Forma de conceder la subvención.
l) Obligación del beneficiario a facilitar cuanta información le sea requerida.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta por la concesión de la
subvención, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
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internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión. Esta
circunstancia se deberá hacer constar en las bases reguladoras de las subvenciones.
4. El importe de las subvenciones reguladas en esta base en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con otras subvenciones,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. Tampoco podrán superar
nunca el importe de la partida o partidas presupuestarias disponible.
5. Tendrá la consideración de beneficiario de la subvención el destinatario
de los fondos públicos que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento
o que se encuentre en la situación que le legítima su concesión.
Son obligaciones del beneficiario:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Acreditar ante la Corporación la realización de la actividad, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinan la concesión o
disfrute de la ayuda.
c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación que correspondan en
relación con las subvenciones y ayudas concedidas.
d) Comunicar a la Corporación la obtención de otras subvenciones o ayudas para
la misma finalidad.
e) Aportar el N.I.F. en el momento de solicitar la subvención o ayuda.
6. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la
subvención.
e) Concurrencia del supuesto contemplado en el número 3 de esta base.
7. Los casos señalados en el número anterior podrán ser constitutivos de
infracciones administrativas cuando en ellos intervenga dolo, culpa o simple negligencia.
Serán responsables de dichas infracciones los beneficiarios.
Las infracciones se sancionaran con multa de hasta el triple de la cantidad
indebidamente obtenida, aplicada o no justificada. Así mismo, podrá acordarse la pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones públicas en un plazo de hasta 5 años, y/o la
prohibición de celebrar contratos con la Corporación por un plazo de hasta 5 años.
La multa será independiente de la obligación de reintegro citada en el
número anterior.
8. Serán responsables subsidiarios de la obligación de reintegrar y de la
sanción, en su caso, los administradores de las personas jurídicas, que no realizaran los
actos necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones
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incumplidas, adoptasen acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o
consintieran el de quienes de ellos dependan. Asimismo serán responsables, en todo
caso, los administradores de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividad.”
“BASE 39ª.- Estado del Remanente de Tesorería. Para el cálculo el Estado de
Remanente de Tesorería del ejercicio de 2015, se establece como saldos de dudoso
cobro, las siguientes cuantías:
a) El 10 % de los derechos pendientes de cobro del ejercicio corriente de 2015,
cuando se proceda a su liquidación.
b) El 30 % de los derechos pendientes de cobro del ejercicio de 2014.
c) El 60 % de los derechos pendientes de cobro del ejercicio de 2013.
d) El 90 % de los derechos pendientes de cobro del ejercicio de 2012.
e) El 100 % de los derechos pendientes de cobro del ejercicio de 2011 y
anteriores a él.
Se faculta a la Alcaldía para que en la confección de la Cuenta General del ejercicio
2015 y siguientes pueda decretar otras deudas individualizadas como de dudoso
cobro por importe superior al que se aprueba en las presentes bases, e incluso por el
importe total de las deudas, cuando estas sean de importe relevante, se justifique
suficientemente la medida, y siempre de acuerdo con la aplicación del principio de
prudencia y demás principios contables. Por la Intervención municipal se emitirá
informe al respecto previo a la aprobación por la Alcaldía.
La Contabilidad de la Corporación incluida la del ejercicio 2015 y siguientes, donde se
incluye Las Cuentas Generales; las Liquidaciones de los Presupuestos del
Ayuntamiento, Los Libros de Contabilidad correspondientes y cualquier otra
documentación contable y presupuestaria se realizará en soportes y ficheros
informáticos, teniendo el mismo valor estos soportes informáticos que el soporte
papel. De dichos soportes informáticas se garantizará su conservación, seguridad,
protección e inalterabilidad de los datos.”
3. Exposar al públic els presents acords durant quinze dies hàbils, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la corporació,
conforme al previst a l’article 177,2 del RDL 2/2004, de 5 de març, que
aprova el TR de la LRHL.
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 del ple de l’Ajuntament.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Isabel Marcuello (regidora no adscrita) diu:
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Que el comunicat que va fer l'alcalde fent por a la ciutadania quedarà en
un no res, perquè avui s'aprovarà el retorn dels diners als
cooperativistes, equips informàtics, etc.

Menchu Martí (PxC) manifesta:
–

Que està a favor de les modificacions de crèdit per a la renovació dels
equips informàtics municipals, per atorgar la subvenció per l'Associació
Plataforma per l'Autonomia Personal i per a la devolució de les quotes
d'urbanització que van pagar les 39 sofertes famílies de cooperativistes
de la parcel·la de la Catalana en què considera que és una estafa per
part de la promotora i de la seva gestora.

–

Que també vol felicitar l'interventor per la seva professionalitat per tota
la feina que ha hagut de fer en tan poc temps i amb tan pocs mitjans
disponibles.

Mireia Hernández (CiU) diu que, després del Ple dels pressupostos, els
regidors que són a l'oposició van ser objecte d'algunes afirmacions que, com
s'ha demostrat i demostra aquesta modificació de crèdits, no eren certes.
L'alcalde manifesta:
–

Que, per molt que es vulgui vendre bou per bèstia grossa, no és el
mateix aprovar un pressupost i treballar-hi, que haver d'anar a contra
corrent.

–

Que, a més a més, l'acord amb aquestes partides que creen una
diferència substancial entre el pressupost 2015 i 2014, demostra que el
vot negatiu als pressupostos va ser per demostrar que després de molts
anys l'equip de govern es quedava en minoria.

–

Que, amb tot això, l'interventor no hagués tingut tanta feina i tot hagués
anat més suau.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – PSC (7), ICV-EUiA (3), CiU (2), PxC (1) i els
regidors no adscrits (5) Óscar Marjalizo, Isabel Marcuello, Josefa López,
Josefa Pérez i M. Dolores Ocaña.
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Abstencions: tres (3) - PP
6.4 Donar compte del decret d'Alcaldia, de data 2 de gener de 2015,
d'aprovació de la pròrroga automàtica per a l'exercici 2015 del
pressupost de 2014.
Tot seguit, els assistents resten assabentats del decret de l'Alcaldia, de data
2 de gener de 2015, d'aprovació de la pròrroga automàtica per a l'exercici
2015 del pressupost de 2014.
6.5 Donar compte de les dades trameses al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques relatives al 4t trimestre d'execució del
pressupost de 2014.
A continuació, els assistents resten assabentats de les dades trameses al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques relatives al 4t trimestre
d'execució del pressupost de 2014.
6.6 Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre el compliment
dels terminis de pagament de les obligacions de l'Ajuntament, de
conformitat amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que correspon al
quart trimestre de 2014.
Tot seguit, els assistents resten assabentats de l'informe del quart trimestre
de 2014 de la Intervenció de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, sobre el
compliment dels terminis de pagament de les obligacions d'aquesta
corporació, de conformitat amb la Llei 15/2010, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en els operacions comercials (LLCM).
6.7 Donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors de
l'Ajuntament, que correspon al quart trimestre de 2014
A continuació, els assistents resten assabentats del període mitjà de
pagament a proveïdors de l'Ajuntament, que correspon al quart trimestre de
2014.
6.8 Dictamen relatiu a la bonificació de l'ICIO a la Llar d'Infants El
Garbí
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“Vist l’escrit presentat per Montserrat Llobet Bach com a Directora dels
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya en el que en relació a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres de l’expedient de llicència d’obres menors de substitució de tanca,
reparació de tancaments i claraboies i canvi de vidrieres dutes a terme a la
llar d’infants El GARBÍ, Núm. Exp. d’Obres 37/2010, c/ Cristòfol de Moura
(parcel·la cadastral 4557502 DF3845H 0001 IQ), sol·licita la bonificació de
la quota de l’impost de conformitat amb el que disposa l’article 103.2 del
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i les ordenances municipals, al
poder declarar les obres d’especial interès o utilitat municipal pel Ple de
l’Ajuntament.
Atès que a l’article 2 Bis.4 de la Ordenança Fiscal reguladora, en relació amb
l’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
s’estableix:
“Es concedirà una bonificació de fins al 95 per cent de la quota d’Impost a
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin
aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria dels seus membres.”
Atès que del contingut de l’article es desprèn que, per pogué gaudir del
meritat benefici fiscal, deurà ser declarada l’obra d’especial interès o utilitat
municipal amb la concurrència, i així mateix, de que ho sigui per
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’atur
que justifiquin tal declaració. En tal sentit, es té que tenir en compte el que
determina l’article 23 de la Llei General Tributària sobre el criteri restrictiu a
seguir en matèria de concessions d’exempcions o bonificacions tributàries.
Atès que de la documentació que obra a l’expedient es desprèn que
l’atorgament de la llicència es per a la realització de les obres d’arranjament
d’una sèrie de patologies existents al centre, i que afecten al bon
funcionament.
Qüestió a tenir en compte per a una possible declaració d’especial interès
municipal, en ordre a lo determinat al article 2 Bis.4 de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’Impost, i que atès l’exposat es pot entendre que la sol·licitud
formulada s’ajusta a l’esmentada normativa.
La superfície de la reforma es la de 16 ml d’establiment de tanca, i 145 m2
de reforma interior, i el pressupost de les obres ascendeix a 35.250,09€.
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Atès que, en tot cas, l’article 2. Bis.4, exigeix l’acord sobre declaració
d’especial interès o utilitat municipal, a adoptar pel Ple de la Corporació per
vot favorable de la majoria dels seus membres.
Es proposa al Ple de lacCorporació l’adopció del següent acord:
1. Aprovar que les obres d’arranjament d’una sèrie de patologies existents
al centre llar d’infants El Garbí, Exp. d’obres 37/2010, ubicat al c/
Cristòfol de Moura (parcel·la cadastral 4557502 DF3845H 0001 IQ),
reuneixen els requisits exigits en l’article 2n bis.4, de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per
declarar-les d’especial interès o utilitat municipal i, en conseqüència,
procedeix la concessió de bonificació en l’esmentat Impost, concretada
en el percentatge d’un 50 per cent.
2. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
S'aprova per unanimitat.
6.9 Dictamen relatiu a la modificació de l'article 19 de l'Acord de
condicions de treball
“Desprès d'analitzar les problemàtiques i funcionament del model retributiu
de les situacions d'IT sorgit de l'aplicació del Real decret llei 20/2012, la
mesa de negociació en data 26 de gener de 2015 va acordar modificar
l'article 19 de l'Acord de condicions de treball en el sentit que ara es
proposa.
Per tot l'exposat, el regidor delegat que subscriu proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció del següents
ACORDS:
1. Modificar l'Acord de condicions de treball en el sentit de canviar la taula
de l'article 19 que passa a ser substituïda per la següent:
SUPÒSIT

JUSTIFICACIÓ

Les que siguin conseqüència directa d'una situació Qualsevol de les proves admeses en dret per
de violència de genere, d'acord amb l'establert a la justificar aquesta circumstància en els termes
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recollits en la norma legal o desenvolupament de la
mateixa

La causa del procés ha requerit hospitalització Justificant de
(ingrés hospitalari amb una duració superior a 24 hospitalari
hores)

l'hospital

acreditatiu

de

l'ingrés

La causa del procés ha requerit intervenció quirúrgica Informe del metge que ha emès la baixa o del centre
hospitalari
acreditatiu
d'haver-se
intervingut
quirúrgicament
La causa del procés està originada per un embaras

Informe del metge que ha emès la baixa en el que
s'especifiqui que la causa ha estat originada per la
situació d'embaràs o presenta risc pel mateix

El primer procés d'IT desprès d'un període continuat Pel comput d'aquests processos no es tindran en
de 6 mesos sense que s'hagi tingut cap procés d'IT compte les baixes originades pels supòsits dels
comptadors des de la finalització de l'últim procés d'IT punts anteriors
o de l'inici de la relació de servei

2. Aquest acord serà d'aplicació als processos d'IT iniciats des del dia
següent a la seva aprovació pel ple municipal, mantenint-se l'actual
model pels processos iniciats abans d'aquesta data. Pel comput dels 6
mesos, no computaran les baixes iniciades amb l'anterior model i que
van ser tractades com supòsit excepcional.
3. Passat un any d'aplicació del nou model es tornarà a fer una anàlisi del
seu funcionament i, si escau, es podran realitzar les modificacions que
s'estimin adients.”
Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
S'aprova per unanimitat.
6.10 Dictamen relatiu a l'aplicació de la disposició addicional 12 de
la Llei de pressupostos generals per a 2015
“Com sigui que la disposició addicional 12 de la Llei 36/2014, de 26 de
desembre, de pressupostos de l'Estat per l'any 2015, diu que cada
administració podrà aprovar l'abonament de quantitats en concepte de
recuperació dels imports no percebuts com a conseqüència de la supressió
de la paga extraordinària de desembre del 2012 en la part proporcional
corresponent als primers 44 dies de la paga, tot interpretant que la
recuperació legal sol pot fer referència a allò que legalment va ser suprimit,
la mesa de negociació en data 26 de gener de 2015 va acordar el que ara es
proposa.
Per tot l'exposat, el regidor delegat que subscriu proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció del següents
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ACORDS:
1. L'Ajuntament, en concepte d'aplicació de la disposició addicional 12 de la
Llei de pressupostos generals de l'Estat pel 2015, abonarà a tots els
empleats afectats per la supressió de la paga extra de 2012, un 25% del
que hagués estat la paga extra que es va suprimir. El pagament es farà
efectiu en la nòmina d'abril de 2015.
2. L'Ajuntament explicita el seu compromís que per a l'exercici 2016,
d'acord amb la legalitat vigent, es determinarà la forma de procedir a
l'abonament de les quantitats pendents de retornar de la paga extra
suprimida, tot tenint en compte les mesures retributives que s'han
materialitzat fins ara per tal de minvar els efectes de la supressió.”
Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
Menchu Martí (PxC) diu:
–

Que fa 2 anys ja va presentar una moció en contra que el Govern
suprimís aquesta paga extraordinària.

–

Que, a més, aquest punt es basa en l'acord per a la devolució que es va
prendre a la mesa de negociació municipal entre els sindicats i
l'Ajuntament el passat 26 de gener i que, per descomptat, té tot el
suport de PxC.

–

Que no és amb aquesta política ultraliberal de retallades als drets socials
dels treballadors com s'arreglarà la situació econòmica, mentre alhora es
destinen diners públics per rescatar bancs i empreses mal gestionades i
amb actuacions immorals i fins i tot delictives dels seus directius.

–

Que, malgrat les declaracions catastrofistes que va fer l'alcalde el dia 6
als mitjans de comunicació i xarxes socials alarmant els funcionaris, s'ha
aprovat aquest punt.

S'aprova per unanimitat.
6.11 Dictamen relatiu a la modificació de la plantilla i de la relació
de llocs de treball
“L’article 4.1, a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local reconeix la potestat d’autoorganització a les entitats locals.
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L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya,
estableix que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del
pressupost durant l’any de la seva vigència per criteris d’organització
interna, i més, quan, com es el cas, no hi ha augment de despesa
pressupostària.
L’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic estableix que les administracions públiques estructuraran la seva
organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments
organitzatius similars.
La modificació de la relació de llocs de treball es fonamenta en l'article 31.3
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya on s’estableix com a
requisits addicionals la memòria justificativa de les modificacions.
Vista la memòria elaborada pel Servei de Recursos Humans referent a la
necessitat i abast de modificar la plantilla i la relació de llocs de treball per
l’exercici 2015:.
El regidor delegat que subscriu proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següents
ACORDS:
1. Modificar la vigent plantilla municipal en el següent sentit:
PLACES (grup)

NUMERO

Sergent (C1)

1

Agent policia local (C2)

1

Subescala/règim
Serveis especials, administració especial
(funcionarial)
Serveis especials, administració especial
(funcionarial)

MODIFICACIÓ
AMORTITZACIÓ
CREACIÓ

2. Modificar la relació de llocs de treball, en el sentit de modificar el número
de dotacions dels següents llocs de treball:
LLOC DE TREBALL
Sergent
Agent

SERVEI
Policia local
Policia local

Dotacions
1
1

MODIFICACIÓ
DISMINUCIÓ
AUGMENT

3. Modificar la relació de llocs de treball, en el sentit de modificar les
característiques d’adscripció dels següents llocs de treball:
LLOC DE TREBALL Dot. UNITAT D’ORIGEN
NOVA ADSCRIPCIÓ
CANVI CONDICIONS
Serveis Socials – Primària Règim
horari
comú
Educador/a social
2 Centre Obert
educadors socials d'atenció
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Administratiu/va

1

Estadística i Padró

Serveis Generals

42

primària
Canvi d'adscripció temporal
dins la mateixa àrea

4. Exposar al públic, pel termini de quinze dies hàbils, aquests acords. Un
cop transcorregut aquest termini per presentar reclamacions, si no se
n’han presentat, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord sense
necessitat d’adoptar-ne un altre de nou, tot realitzant els tràmits de
publicitat previstos en la normativa vigent
5. Donar a aquest
preceptius.”

acord

els

tràmits

de

publicitat

normativament

Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
Jesús A. García (PP) pregunta si se trata de una oferta o de una
convocatoria de plazas.
Filomena Cañete (PSC) li contesta que ha parlat de les dues coses: de
l'oferta pública i de poder convocar, encara que a hores d'ara sigui molt
limitat.
S'aprova per unanimitat.
6.12 Dictamen relatiu a la sol.licitud d'autorització de reposició de
les places vacants de la Policia Local
“El articulo 21.2. C) de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
presupuestos del Estado para el año 2015 establece lo siguiente:
“En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la policía
local, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de
efectivos siempre que se trate de Entidades Locales que cumplan o no
superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas
Locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado,
en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además
deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo
11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del
presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto
vigente. En relación con este último, la Entidad deberá adoptar un
Acuerdo del Pleno u órgano competente en el que se solicite la
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reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto
que aplicando esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente
párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente Entidad Local
ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas.”
Visto el informe de la Jefatura de la Policía Local referente a la actual
situación de la plantilla policial, así como la situación económica y
presupuestaria del Ayuntamiento prevista para el ejercicio 2015.
El concejal delegado que suscribe propone al Pleno del Ayuntamiento la
adopción del siguiente
ACUERDO:
Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en aplicación
de lo dispuesto en el articulo 21.2. C) de la Ley 36/2014, de 26 de
diciembre, de presupuestos del Estado para el año 2015, la reposición de las
plazas vacantes de la policía local mediante su convocatoria en el presente
ejercicio, teniendo en cuenta que la medida no pone en riesgo el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.”
Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
Óscar Marjalizo (regidor no adscrit) manifesta:
–

Que demana que, sempre que sigui possible, es pugui tirar endavant la
partida de 10.000 € per al vestuari, sobretot les armilles antibales.

Menchu Martí (PxC) diu:
–

Que ella és l'única regidora que ha demanat aquesta ampliació des de fa
gairebé 4 anys, que, fins i tot, ha presentat mocions al Ple per reposar
les places vacants i ampliar la plantilla de la Policia Local.

–

Que, curiosament, l'equip de govern sempre s'hi havia negat, al.legant
que no hi havia diners, que no era una prioritat per a ells i que no es
podia fer, quan ella va demostrar que sí que es podia fer cobrint les
vacants i traslladant a policia local places vacants de la funció pública
d'altres àmbits de gestió de l'Ajuntament.
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–

Que, per desgràcia, aquestes 5 places noves de policia només serveixen
només cobrir les 5 baixes ocorregudes l'any passat, per tant, aquesta
reposició és només una operació de màrqueting per maquillar el menjat
pel servit.

–

Que calen força més places d'agents. Que ja fa 8 anys el cap de la policia
deia que en aquesta ciutat es necessiten 15 agents més i que ho deia
quan la plantilla estava integrada per 69 funcionaris i avui n'hi ha 62, 7
menys que llavors. Que facin comptes de com està de disminuïda
d'efectius la plantilla de policia local per poder afrontar amb operativitat i
eficàcia la seva difícil i poc agraïda tasca. Que, com a mínim, podien
haver reposat les places que quedaven vacants cada any en comptes
d'amortitzar-les.

Mireia Hernández (CiU) diu:
–

Que avui s'ha aprovat tot allò que l'alcalde deia que no es podria fer,
però que no serà així, perquè no tot ho aprovaran.

–

Que vol que quedi clar que moltes coses arribaran per modificació de
crèdits i que ells no les aprovaran en aquesta sala de plens.

–

Que no s'haurien trobat en aquesta situació si hi hagués hagut una
capacitat per negociar.

–

Que tampoc està malament que es portin modificacions de crèdit i que
els ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià puguin estar millor informats de
com gestionen els seus diners.

Jesús A. García (PP) dice que con este punto se está cumpliendo un
requisito, però aún falta lo más importante que es demostrar que se cumple
con el plan de estabilidad presupostaria.
Filomena Cañete (PSC) contesta:
–

Que no tenen potestat per poder crear noves places, només poden cobrir
les vacants fins al 2015, ja que amb la la Llei de pressupostos no es
poden reposar al 100%.

–

Que el Ministeri demana diversos requisits i l'Ajuntament intentarà
argumentar tot allò que els demanin i apostar perquè pugui tirar
endavant.
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Menchu Martí (PxC) diu que no ha parlat de places noves sinó que l'equip de
govern, durant anys, ha estat amortitzant places enlloc de cobrir-les.
Mireia Hernández (CiU) no ha parlat de crear noves places, sinó que s'ha
referit a les declaracions de l'alcalde als mitjans de comunicació on acabava
dient que no es podien crear 5 noves places de policia local.
S'aprova per unanimitat.
Mireia Hernández (CiU) argumenta la urgència de la moció següent:
–

Que presenten aquesta moció a petició de la Plataforma d'Associació de
Veïns i de la Comissió de Rehallotjament, ja que el Consorci del barri de
la Mina està duent a terme tot un seguit d'actuacions, com és l'encàrrec
a l'Agència Catalana de l'Habitatge, la comercialització d'uns habitatges
que ,segons el PERM, la seva construcció estava destinada al
reallotjament de l'edifici Venus i que a és el mateix Consorci va fer una
oferta als veïns que implícitament ja recollia el no-enderrocament de
l'edifici que és contrari a allò que recull el PERM.

–

Que l'equip de govern no han tingut cap imput en relació a allò que ha
de ser la modificació del PERM, consideren que es fa necessari aclarir
quina és la posició d'aquest Ajuntament i quines actuacions està fent el
Consorci i que encara no han passat per aquesta sala de plens.

S'aprova la urgència amb el resultat següent:
Vots a favor: onze (11) – CiU (2), PP (3), PxC (1) i els regidors no adscrits
(5) Óscar Marjalizo, Isabel Marcuello, Josefa López, Josefa Pérez i M.
Dolores Ocaña.
Abstencions: deu (10) – PSC (7) i ICV-EUiA (3)
6.13 Moció de CiU per instar al Consorci del barri de la Mina
l'execució íntegra de les actuacions previstes en el Pla Especial de
Reordenació i Millora del barri de La Mina
“L’any 2002, amb el suport de totes les administracions que formen part del
Consorci, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va aprovar definitivament el
Pla Especial de Reordenació i Millora (PERM) del Barri de La Mina, un
projecte que fou consensuat amb les diferents entitats del barri, i que fou
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finançat, entre d’altres, pel Fons Europeu de Desenvolupament regional
(FEDER) en el marc de la iniciativa comunitària URBAN II (període 20002006)
El PERM introduïa actuacions socials per a fomentar el desenvolupament
social i econòmic i la cohesió social, amb intervencions urbanístiques,
accions de microcirurgia per a trencar la marginalitat física i connectar el
barri amb la resta de la ciutat.
En aquest sentit, es planejaven dues actuacions urbanístiques que donarien
una nova estructura al barri i modificarien les distribucions dels equipaments
i els espais lliures: la creació d’una rambla que travessés el barri i la
demolició de la Mina industrial (polígon industrial ubicat entre l’avinguda
Manuel Fernández Márquez i el carrer de Ramon Llull) per a ampliar la zona
residencial del barri i fomentar la barreja de diferents estrats socials.
D’aquesta manera, el projecte de reparcel·lació de sòl urbà abraçava una
extensió de 140.460 m² (entre l’àrea central del barri i les parcel·les
industrials) i afectava 75 titularitats, tant públiques (el 53%) com privades
(47%). Aquest projecte va ser aprovat definitivament el 14 d’abril de 2005 i
preveia la desaparició de l’edifici del carrer Venus i talls transversals als
blocs més grans del carrer Mart, Llevant i Estrelles.
Es planificava també la promoció d’habitatge públic i privat que aniria ubicat
a banda i banda de la nova rambla, així com a l’antic sòl industrial. Es
planejaven 417 habitatges de règim protegit, 350 dels quals anirien
destinats al reallotjament dels afectats per les actuacions urbanístiques.
L’abril de 2006, el Consorci de la Mina va signar un conveni amb l’Institut
Català del Sòl (Incasòl) amb el qual establien les bases per a treballar
conjuntament en la construcció de les set promocions d’habitatge públic.
L’any 2007, l’Ajuntament va aprovar inicialment i provisional la Modificació
puntual del Pla general metropolità (PGM) i del PERM del barri de la Mina de
la densitat de les illes d’habitatge protegit. La idea era facilitar les condicions
del reallotjament tot ajustant la superfície de sostre de les noves
edificacions amb la mida dels habitatges protegits.
El 14 de desembre de 2009, el Consorci del Barri de La Mina va aprovar
inicialment els projectes d’expropiació per taxació conjunta com estava
previst al PERM, i l’any següent es va aprovar definitivament la modificació
puntual del Pla general metropolità i del PERM, per la qual es modificaven
les afectacions previstes inicialment als blocs Mart, Llevant i Estrelles. Tot
mantenint l’afectació del Bloc Venus.
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Al llarg d'aquests darrers anys s'han dut a terme totes les promocions
d'habitatge públic previstes en aquell conveni i des de fa més de 4 anys, es
troben ja finalitzades i pendents d'adjudicació.
L’1 de juliol de 2014, el Consorci del barri de La Mina, al·legant problemes
de finançament, va fer públic que, finalment s’havia optat per rehabilitar
l’edifici Venus, contradient el previst en el Pla Especial de Reordenació i
Millora (PERM) aprovat definitivament l’any 2005, així com la modificació
puntual de Pla general Metropolità (PGM) aprovada l’any 2007.
Aquest canvi d'orientació en relació al manteniment de l'edifici Venus sobre
les previsions establertes inicialment pel PERM, suposarien iniciar la
tramitació de la modificació urbanística corresponent del PERM d'acord amb
la legislació urbanística vigent.
En relació a aquest edifici afectat pel Pla, el 17 de desembre de 2014, el
Síndic de Greuges emet resolució referent a la Queixa plantejada (exp. Q05260/2014) en la que acaba reconeixent que "(...) l’edifici Venus ha de ser
enderrocat, com així estava previst. Si fa dotze anys que aquest edifici no
tenia viabilitat per aconseguir la transformació del barri, després de dotze
anys sense cap actuació per adequar i dignificar l’edifici, encara és més clar
que no hi hagi cap alternativa a l’enderroc".
Per tot l'exposat i a petició de la COMISIÓN REALOJOS EDIFICIO VENUS,
L’AVV DEL BARRI DE LA MINA, I LA PLATAFORMA D’ENTITATS I VEÏNS DE
LA MINA, el Grup Municipal de CiU proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció
del següents
ACORDS:
1. Exigir al Consorci del barri de la Mina l'execució íntegra de les actuacions
previstes en el Pla Especial de Reordenació i Millora del barri de La Mina,
entre d'altres la de l'enderroc de l'edifici Venus.
2. Exigir al Consorci del Barri de La Mina, que en el termini màxim de 15
dies, presenti una proposta i un calendari per concloure el reallotjament
de les famílies que hi tinguin dret de l'edifici Venus en els edificis
d'habitatges ja construïts i la previsió del seu posterior enderroc.
3. Exigir al Consorci del Barri de La Mina la paralització de qualsevol
actuació, no recollida en el Pla Especial de Reordenació i Millora (PERM)
del Barri de La Mina, que pugui condicionar l'execució efectiva del
compliment del Pla referent a l'enderroc de Venus.
4. Traslladar aquests acords als membres de la Comissió Executiva del
Consorci del Barri de La Mina, a les institucions i membres del Consell de
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Govern del Consorci del Barri de La Mina, al Síndic de Greuges de
Catalunya, a l’AV del barri de la Mina i a la Plataforma d’Entitats i Veïns
de La Mina.”
Defensa la moció un representant de la Plataforma d'Entitats i Veïns de la
Mina:
El dia 23 de maig de 2002, quan el Ple Municipal va aprovar el Pla especial
de la Mina, que s’havia pactat amb la Plataforma i els veïns, van ser
convidats a parlar en el Ple.
Van acceptar la invitació amb molta il.lusió. Estaven contents, perquè
s’havia acordat també que el model de gestió del Pla es fonamentaria en
tres eixos que per a ells eren fonamentals.
Ell mateix, en la intervenció que va fer, els vaig llegir en aquell moment.
Per això, ara, recuperant aquell document escrit, avui vol començar la seva
intervenció, com la van acabar al 2002; llegint els tres eixos que havien de
configurar la gestió del projecte:
“El lideratge del Consorci de la Mina, per donar credibilitat al propi projecte,
comptarà amb la participació veïnal mitjançant noves formes de
participació, durant tot el procés d’execució del Pla.
Aportarà recursos a les entitats per fer-ho possible. Disposarà d’elements
d’observació i avaluació dels projectes, que permetin mesurar l’impacte, i
plantejar canvis d’estratègia, quan siguin necessaris”
Ara tornen, però amb un altre tarannà molt diferent. Ara entenen que tots
aquells compromisos de transparència i participació eren bàsicament per
seduir Europa i que així, a través del URBAN, enviessin molts milions d’euros
cap a la Mina. I que quan es van tenir els diners, la transparència i la
participació va ser només nominal.
Ells mai han volgut renunciar a aquests compromisos acordats. I ho han
demostrat treballant pel barri i exigint a les administracions que no canviïn
les regles de joc.
I per això estan avui tan ofesos, indignats i farts, de veure com s’han
utilitzat les seves majories absolutes per imposar el que els ha interessat,
prescindint dels acords pactats.
Per posar només un exemple, i li recorda a l'alcalde que, sense faltar-li al
respecte i amb tota la educació que li van ensenyar els seus mestres
escolapis del Camp de la Bota, que quan debatien amb el conseller Santi

27.02.2015

49

Vila el futur de Venus, basant-se amb la majoria absoluta que controlava, li
va garantir que l’Ajuntament de Sant Adrià aprovaria que Venus no
s’enderroqués, en contra dels acords presos anteriorment i de la petició dels
veïns.
Massa vegades s’han canviat acords en funció d’altres interessos diferents
als del barri.
Malgrat tot tornen amb una mica d’esperança, perquè creuen que ara ha
arribat l’hora de donar el “cop de timó” que tantes vegades han demanat i
no se’ls ha fet mai cas.
Han passat anys tristos, decebuts i una mica amargats, en constatar, per
una part, com aquesta oportunitat que ha tingut el barri, s’anava tornant
fum; i per altra, en veure com, qui estava al davant, no volia assumir les
seves responsabilitats.
Mai havien corregut tants diners per la Mina. Tots han constatat el poder del
diner i del clientelisme que s’ha practicat massa sovint, a l’hora de voler
transformar el barri.
Tothom coneix el dictamen que d’aquest procés ha fet el Síndic de Greuges.
És cert, com algú del Consorci, amb un petit somrís bastant cínic, els ha
volgut fer saber, que el seu dictamen no té valor jurídic. Segur que no té
valor legal, però, per a la gent que creu més en la moral i en l'ètica que en
les lleis, aquest document té molt de pes i els dona molta força.
Per acabar demana que els regidors donin suport a aquestes quatre
propostes:
1. Que el Consorci de La Mina executi íntegrament les actuacions previstes i
pactades en el Pla de Reordenació i Millora de La Mina, i molt
especialment l’enderroc del bloc de Venus, no duent a terme cap canvi
del PERM.
2. Que el Consorci de la Mina, presenti en un termini de 15 dies, una
proposta i un calendari per concloure el reallotjament de les famílies de
l’Edifici Venus als habitatges ja construïts.
3. Exigir al Consorci de la Mina la paralització de qualsevol actuació no
recollida en el Pla de Reordenació i Millora (PERM) del barri de La Mina,
que pugui condicionar l’execució efectiva del Pla, referent a l’enderroc de
Venus.
4. Traslladar aquests acords als membres de la Comissió Executiva del
Consorci de la Mina, a les institucions i membres del Consell de Govern
del Consorci, al Síndic de Greuges de Catalunya, a l’Associació de Veïns
de La Mina i a la Plataforma d’Entitats i Veïns del mateix barri.
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A partir d’això, els agradarà presentar-los la seva proposta per poder
treballar junts i escoltar atentament tots els suggeriments que el vulguin fer.
Isabel Marcuello (regidora no adscrita) manifesta:
–

Que la Mina era un barri marginal, incomunicat, que vivia d'esquenes al
món i al 2002 es va aprovar el PERM.

–

Que no pot ni vol desmerèixer el treball de l'equip de govern i dels
socialistes d'aquesta ciutat quan es va emprendre aquest projecte.

–

Que va ser una aposta valenta i gens fàcil per obrir la Mina a Sant Adrià i
a la resta de ciutats del món per normalitzar i integrar el barri. Que es va
començar a dibuixar l'escenari per arribar a l'objectiu de la veritable
transformació. Que havia d'apostar per una major seguretat per això la
Comissaria del Mossos d'Esquadra amb un important número d'efectius;
acostant la cultura, l'esport, educació (biblioteca, poliesportiu, centres
educatius), nous CAP, compatibilitat de creences religioses, la separació
de les escales, la posada en marxa d'ascensors. Que començaven a
parlar de la futura universitat, una referència positiva tant per a la Mina
com per a la resta de la ciutat. Que hi va haver un moment que es va
parlar de reconvertir alguna escala del carrer Saturn en residència per a
pisos compartits amb l'arribada de nous estudiants i que es pogués
compaginar voluntariat, treball i estudi.

–

Que volien que la Mina deixés de ser el gueto de sempre.

–

Que per primera vegada hi havia un compromís ferm de totes les forces
polítiques, de la mà del govern local, amb el suport d'entitats del barri,
de les administracions que conformen el Consorci i amb finançament
extern.

–

Que aquest PERM es va aprovar perquè creien en l'oportunitat que tenia
el barri, però aquesta transformació havia d'anar lligada a
l'enderrocament de l'edifici Venus, dels talls de Mart, Estrelles i Llevant,
per la construcció de la Rambla i de la zona residencial.

–

Que al 2005 es va aprovar el projecte de reparcel·lació que era el que
permetia la veritable transformació social: construcció de nous
habitatges per al reallotjament dels veïns, regenerar, convivència,
civisme, dignificar, normalitzar, donar l'oportunitat als veïns del barri,
aquesta era la gran aporta d'aquesta ciutat.
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–

Que estava orgullosa de formar part en una època que s'apostava per la
dignificació d'un barri que tantes i tantes vegades va ser atropellat per
tots.

–

Que l'escenari canvia: la crisi, la gestió, no afrontar amb valentia la
problemàtica dels veïns que van quedar atrapats, la sortida per alguns
que s'ho van poder permetre i es van traslladar als nous habitatges i
altres nous. Que les característiques d'aquestes famílies eren
vulnerables, que no podien afrontar la hipoteca privada, les que tenien
càrregues familiars, l'atur, la dependència, el PIRMI, etc., per això una
hipoteca era condemnar-los de per vida. Que ja sabien que no seria fàcil
però que els corresponia a ells buscar solucions flexibles. Que tenen la
responsabilitat i han de buscar alternatives, permetre que els veïns
poguessin marxar a habitatges nous.

–

Que aquest equip de govern s'ha caracteritzat per buscar alternatives i,
fins i tot, situant-se en línies vermelles, però sempre tenint en compte
les persones. Que sempre han buscat solucions per a la resta dels
ciutadans, per exemple Via Trajana, Can Baurier, la Catalana, amb el
reallotjament dels primers veïns els pisos socials adaptats per a les
persones amb discapacitats.

–

Que a l'edifici Venus la convivència, la salubritat, la seguretat s'ha fet
insostenible, s'ha trencat el diàleg i els veïns reclamen que compleixin
amb allò que es va aprovar al seu dia.

–

Que creu que han d'entomar el
responsabilitats polítiques i tècniques.

–

Que es pregunta si han contestat com es mereixien els veïns, si han
esgotat totes les possibilitats, si no hi ha més alternatives que les que
s'han ofert, s¡ s'han quedat amb aquella opinió més còmode per a
l'administració.

–

Que l'única solució sembla la rehabilitació que és la proposta de la
Generalitat, la qual no té diners per enderrocar. Que la solució la va
trobar la Generalitat.

–

Que l'equip de govern en alguna reunió es va donar molta pressa a
tancar el tema i que la seva posició era la solució donada per la
Generalitat.

–

Que ella ha viscut a la Mina, per tant, sap de què parla, l'edifici està
degradat, rehabilitar l'edifici és condemnar a la marginalitat.

mea

culpa

i

fer

autocrítica,
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–

Que l'edifici té un problema més greu que és la seguretat, cal més
actuació dels Mossos d'Esquadra i no permetre més entrades a més
habitatges de Venus als que arriben d'altres ciutats i plantar cara a
d'altres administracions.

–

Que la Mina no és un problema dels veïns de Venus, ni del barri ni tan
sols de la ciutat, sinó de Catalunya, de l'Estat, d'Europa, de Drets
Humans.

–

Que per rehabilitar l'edifici es necessita la desafectació del PERM i això
hauria per passar per un Ple.

–

Que l'alcalde hauria d'exigir als que tenen responsabilitats que governin.

–

Que no sap d'on podria venir la injecció econòmica que cal per
l'enderrocament de Venus, els 27 milions, però només que es compleixi
el PERM tal i com es va aprovar, s'ha de tenir imaginació i buscar
recursos i tenir coratge. Que potser s'haurien de plantejar fer menys
inversions en altres infrarestructures i prioritzar la part humana, que això
també és infraestructura social.

Menchu Martí (PxC) diu:
–

Que està totalment a favor dels 4 punts exposats.

–

Que els membres de les entitats i col·lectius de la Mina ja saben la seva
posició sempre ha estat al seu favor i els ha donat suport total, és de
justícia.

–

Que no es pot desfer el camí fet fins ara, ni les administracions que
conformen el Consorci de la Mina tirant-se els trastos a cap: que si la
culpa és de la Generalitat de CiU: que si de l'equip de govern municipal
del PSC i d'iICV-EUiA.

–

Que s'ha perdut molt temps a llançar pilotes fora per part de les
administracions en comptes d'haver-lo empleat a trobar solucions dignes
per als veïns de l'edifici Venus.

–

Que haurien de complir d'una vegada amb allò que l'equip de govern va
aprovar: el PERM el 2005 i amb el PGM del 2007. Que, fins i tot, el Síndic
de Greuges ha donat la raó als veïns.

–

Que no entén com es pot rehabilitar l'edifici Venus, que és un símbol de
com no han de ser les polítiques urbanístiques, quan porta 12 anys
degradant-se estructuralment.
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–

Que l'edifici Venus ha de ser enderrocat com més aviat millor i les
famílies que hi viuen han de ser reallotjades en els habitatges públics
que es van construir per a aquest motiu, ja que aquests habitatges són
per reallotjar els veïns de Venus, no per especular.

–

Que ja n'hi ha prou que el Consorci de la Mina, des d'una posició de
prepotència, faci i desfaci al seu gust sense escoltar els veïns,
menyspreant-los i gallejant-los.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) contesta:
–

Que la modificació del PERM es va aprovar al 2002 i, entre d'altres, coses
s''havia d'enderrocar l'edifici de Venus i reallotjar les famílies afectades.

–

Que entre el 2002 i 2011 la situació de moltes famílies ha canviat, ja que
la crisi econòmica n'ha deixat moltes en una situació molt més
complicada de la que tenien al 2002 o de la que podien preveure en
aquell moment. Que la crisi ha fet que moltes de les famílies que podien
tenir una feina ara són a l'atur o es troben en en situació econòmica molt
més complicada.

–

Que la crisi també ha afectat les administracions. Que el Consorci del
barri de la Mina tenia pensat fer la subhasta de sòl per a habitatge privat
però que no es va poder realitzar a causa de la crisi.

–

Que, davant d'aquest canvi de situació econòmica i social, l'equip de
govern i el Consorci intenten, juntament amb la Generalitat, buscar
solucions, sortides flexibles i consensuades per trobar la millor sortida
per poder reallotjar totes les famílies.

–

Que l'única solució que sempre ha tingut pes ha estat la de poder fer un
crèdit públic a les famílies que volguessin anar als pisos nous, és a dir,
aquella diferència que s'havia de pagar entre el pis de Venus i el nou,
enlloc de pagar-lo a una entitat financera privada fer-ho a una entitat
pública. Que això significava un crèdit públic que s'ha d'imputar en els
pressupostos de la Generalitat, però que tothom inclosos els membres
de CiU i els de l'equip de govern saben que aquesta possibilitat no
existeix, que la Generalitat no té la possibilitat de permetre un crèdit a
les famílies per sortir de Venus.

–

Que la moció d'avui diu que en quinzes dies el Consorci plantegi una
solució i l'equip de govern ja hi està d'acord, ja que és el que han
demanat sempre, que s'enderroqui Venus des de l'any 2002, que
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l'objectiu era això i continuen estant-hi d'acord, i també estan d'acord
amb el Síndic de Greuges.
–

Que en el Departament de Territori amb Santi Vila i la consellera de
Benestar i Família els comuniquen a la Comissió de Reallotjaments i a la
Plataforma que l'1 de juliol no hi havia una sortida, no hi havia la
capacitat financera per plantejar el reallotjament dels veïns de Venus i, a
més la Generalitat, comunica que en un escenari econòmic que pugui
permetre aquell crèdit o alguna altra sortida no es donarà en els pròxims
temps, mesos i anys.

–

Que a partir de l'1 de juliol i fins al 15 de desembre, que hi va haver
Comissió Executiva pren un acord, el diàleg va continuar obert. Que fins i
tot hi ha documents que s'han intercanviat, en què ja es veu i es
planteja fer una intervenció social i que, encara que l'edifici Venus no
s'enderroqui es permeti i es busquin unes altres solucions per als qui
vulguin marxar.

–

Que l'acord del 15 de desembre és continuar perpetuant l'edifici de
Venus tal com està, que es continuï degradant en el pròxim mesos i
anys, perquè no es veu un escenari econòmic diferent i, per tant, la
millor opció és la de rehabilitar i, evidentment, aquest Ple municipal
haurà de modificar el PERM per permetre la desafectació de l'edifici
Venus, que quan això passi, els regidors que hi hagi en aquell moment ja
prendran la decisió que hagin de prendre.

–

Que, a dia d'avui, no hi ha una proposta alternativa econòmica, no hi ha
una sortida flexible, no hi ha una proposta que permeti dir que Venus es
pot tirar i, per tant, no hi ha proposta.

–

Que aquest moció és igual que la que fa tres anys, poden dir el que sigui
però que no hi ha pla, que ningú s'il.lusioni en què hi ha una alternativa,
que no sap si CiU, Mireia Hernández que és qui ha presentat la moció,
sap si la Generalitat té una pla per això, perquè sinó aquesta moció és
fum, que s'aprovarà, arribarà al Consorci, però avui per avui, la
Generalitat no preveu una mesura alternativa per poder finançar la
sortida dels veïns i veïnes de l'edifici, i no creu que en els pròxims 15
dies hi hagi aquesta proposició, perquè han passat 3 anys en què dos
consellers i diferents persones han treballat en la busca d'aquesta
proposta alternativa.

Jesús A. García (PP) dice:
–

Que la posición del PP siempre ha sido favorable al derribo, puesto que
forma parte del Plan de Transformación de la Mina.
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–

Que el derribo, si algún día se consigue, cumpliría con un objetivo doble:
el cumplimiento del PERM y por tanto lo que pretende esta moción es
rechazar su modificación que es lo que puede suceder en el futuro,
modificación que ya ha sucedido en el caso de los cortes, en Marte, en
Levante, y que por tanto, ha paralizado parte de ese Plan de
transformación de la Mina y que va a favor de dignificar las condiciones
en la que viven muchos vecinos, y que con esta política de indefinición se
está condenando a un sector de la población a la exclusión social.

–

Que el Consorcio fue concebido como un instrumento para desarrollar
este Plan de transformación, es decir que no se le puede ver como algo
negativo sino positivo, pero lo que ha sucedido es evidente que a día de
hoy este plan de transformación está inacabado y todos tienen montones
de ejemplos, por tanto, necesita una apuesta decidida y valiente por
terminar de completarlo.

–

Que la otra apuesta sería erradicar el gran problema que es la droga y
sus consecuencias.

–

Que votarán a favor siempre que el punto dos quede claro en cuanto a la
hora de referirse al realojo de las familias que especificado que es el
realojo de aquellas personas con derecho al realojo.

Joan Callau manifesta:
–

Que el Pla la la Mina arrenca perquè l'alcalde Sito en el seu moment
quan s'estava planificant el Fòrum, els veïns de la Mina deien que els
farien fora per especular amb els terrenys, quan la realitat era una altra.
Que Barcelona, amb els primers documents urbanístics no volien saber
res de la Mina, ho volien deixar igual, per això la posició de l'alcalde Sito
va ser dir que o en 18 mesos hi havia un pla o ell plegava perquè no
podia enganyar els veïns i així va néixer el Pla de transformació de la
Mina.

–

Que aquest Pla és va dissenyar com una actuació integral de diversos
àmbits dins dels quals no hi havia ni la Comissaria dels Mossos ni el Cap
de la Mina, són actuacions de les conselleries posteriors del Pla de
transformació i preveia els problemes socials, urbanístics, educatius,
etc., ascensors.

–

Que, des del primer moment, es va fer amb l'absoluta participació dels
veïns i dels del començament es va dotar a la Plataforma de recursos
econòmics del mateix pla perquè pogués contractar dos tècnics que
ajudessin els veïns a fer el seguiment del Pla.
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–

Que en tot moment, la Plataforma d'Associacions de Veïns de la Mina ha
tingut tota la documentació i la mà estesa perquè valoressin quins
programes creien que hi faltaven i quins no funcionaven.

–

Que s'han fet jornades a la Mina on les entitats i els tècnics que
implementaven i feien aquests programes debatien amb els veïns i
explicaven què feien i quins eren els seus resultats.

–

Que l'eix principal del Pla de transformació era connectar el barri amb
l'entorn, perquè era un barri marginal envoltat de descampats, amb una
barreja social molt important, perquè a la Mina original hi havia 2.800
habitatges tots procedents del barraquisme i de protecció de règim
especial i l'objectiu era arribar al 70% de veïns d'aquest origen i del 30%
de veïns en capacitat de comprar habitatges lliure.

–

Que, després de l'aprovació inicial, apareix la Universitat que s'està
construint.

–

Que el gran tema del Consorci de la Mina és que les administracions
l'Ajuntament de Sant Adrià, el de Barcelona, EMT, Generalitat de
Catalunya, donen els seus terrenys,i per tant, les plusvàlues al Consorci
de la Mina perquè tiri endavant, i això es complementa amb programes
europeus com URBAN i que són inspeccionats i auditats tant pel Ministeri
d'Economia com per la Comunitat Europea.

–

Que tot el procés d'urbanització preveu fer carrers, fer ascensors,
indemnitzar empreses, etc., des del seu projecte de pressupost inicial
fins a la liquidació final al cap de 10-12 anys, la variació és el 3,5%
només, i això s'ha de tenir en compte quan de forma frívola es
qüestionen les capacitats dels tècnics que han desenvolupat i que s'han
responsabilitzat de tirar endavant el Pla de la Mina.

–

Que, quan arriba la crisi, el Consorci de la Mina vol agafar els solars que
ara hi ha buits, que eren per fer habitatge lliure, i fer subhastes i així
tenir diners, però que només aconsegueix subhastar un solar que és
destinat a hotel i que els que el van comprar no l'han fet.

–

Que, per tirar endavant la construcció d'habitatges, el gerent gestiona
que la Caixa doni al Consorci un crèdit de 43 milions per poder arribar a
temps i en el termini previst els habitatges estaven construïts.

–

Que que els 30.000 €. de què es parla surt de valorar per sobre del preu
real els habitatges que tenien i fins al 2007 aquesta quantitat es traduïa
en 150 € al mes, que com que hi havia feina no hi havia problema,
perquè quan ells feien els plans ocupacionals, tant de l'Ajuntament com
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del barri de la Mina, tenien problemes a omplir-los perquè molta gent
treballava. Que si es mira la corba del deute dels veïns a Pla de Besòs en
el pagament de lloguers, de manteniment d'escales, etc. al 2007 és quan
hi ha menys deute, però que des d'aquell moment el deute arriba a 1
milió dos-cents mil euros que està suportant l'empresa Pla de Besòs.
–

Que la situació canvia, se'ls informa, se'ls diu sempre el mateix que
s'haurà de pagar una quantitat i al final, després de fer les valoracions,
la quantitat queda en 34.000 €.

–

Que quan es produeix el canvi de Govern del tripartit a CiU hi ha una
visita del consell Cleries, que és de Benestar i el de Territori, que diuen
als veïns que ja els donaran una resposta, que aquesta ha tardat quatre
anys, i que aquí s'han donat solucions, s'han fet propostes per veure si
podia ser que hi hagués una entitat de la Generalitat, sigui l'Agència
Catalana de l'Habitatge, l'INCASÒL que pogués aguantar que els veïns
que es traslladessin paguessin entre 50 i 60 € al mes, una quota mòdica,
però que la resposta ha estat que no.

–

Que sempre els han qüestionat que no ensenyaven els números i que els
amagaven, que ara que ho han fet d'ensenyar-los tant a l'equip de
govern com a la resta, el gerent s'ha fet un fart d'explicar-ho.

–

Que cal aclarir que en la Comissió Executiva hi ha 5 membres de CiU i un
d'ICV-EUiA, que representa l'Ajuntament i aquesta és la correlació de
forces partidàries en el si de l'executiva que és qui porta el dia a dia i
que sempre, independentment del partit que hi ha hagut s'han fet les
coses per consens, però que a nivell de partit, la correlació és aquesta.

–

Que dubta molt que Gregorio Belmonte tingui capacitat suficient com per
enredar o manipular tots els alts càrrecs de la Generalitat de Territori,
Habitatge i Economia.

–

Que els números famosos els han vist el secretari general d'Habitatge, el
director general de l'INCASÒL, el director general d'Economia i han
valorat i han fet el seu informe.

–

Que a la famosa reunió del juliol la paraula textual era: o a Venus es fa
una remodelació o es queda així 5, 10 o 15 anys, i del què parlen és del
benestar de les famílies. Que és molt fàcil fer proclames i manifestacions
de valentia i de jugar-se-la quan el qui viu enmig de la porqueria és un
altre, així sí que és fàcil.

–

Que el grup socialista s'abstindrà perquè estan cansats de ser sac dels
cops i que el Consorci es manifesti i expressi si hi ha solució o no, perquè
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si tot això s'atura hi ha pendent la qualitat de vida de més de 200
famílies de Venus i totes les persones que estan esperant els pisos de
Venus que els han de remodelar i de Mart i Llevant que o tenen
problemes de desnonament o de desdoblament o de necessitat social, si
això es bloqueja cadascú ha d'assumir què fa amb el seu vot.
–

Que l'origen de tot això és un compromís personal de CiU en les
eleccions municipals de 2011.

Mireia Hernández (CiU) diu:
–

Que la història s'ha debatut moltes vegades en aquesta sala de plens.
Que Gregorio Belmonte i ella ho han debatut en moltes ocasions però
que avui no tornarà a debatre-ho, perquè la majoria d'aquest ple
aprovarà una altra cosa.

–

Que aquestes divergències que tenen ells dos sobre Venus i el Consorci
del barri de la Mina no són objecte que avui estableixin una conversa.

–

Que Gregorio Belmonte fa 4 anys es va quedar en el passadís i allà
segueix, i ella afortunadament se'n van sortir.

–

Que el Ple de l'Ajuntament va aprovar el PERM i fins a dia d'avui aquest
Pla no s'ha modificat, per tant, s'ha de complir i aquest pla preveia el
reallotjament de Venus.

–

Que l'obligació dels regidors és defensar els ciutadans i no les sigles que
representen.

–

Que tant és que la Comissió Executiva estigui formada per 5 membres de
CiU, que ella ha defensat sempre el que li dictava el sentit comú i el que
era en benefici dels ciutadans de Sant Adrià.

–

Que una moció que aprova el Ple d'aquest Ajuntament és la voluntat
majoritària d'aquest Ajuntament i el que ara ha de fer l'alcalde és anar a
la Comissió Executiva del Consorci i dir que la posició majoritària de
l'Ajuntament és que s'enderroqui l'edifici Venus i que es busquin les
fórmules i si finalment els veïns han de pagar entre 12 i 18 mil euros, hi
ha un milió vuit-cents mil euros per rehabilitar Venus, també es pot
destinar a pagar el reallotjament.

–

Que solucions n'hi ha moltes. Que cap dels dos membres de CiU, ni els
regidors de l'oposició ni fins i tot alguns dels seus companys de govern
han han vist cap número d'aquests 27 milions de què parla l'alcalde.
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–

Que el pla és defensar el PERM, defensar l'acord de la majoria d'aquest
Ple

–

Que si l'equip de govern no té prou capacitat per proposar fórmules, que
s'asseguin els 21 regidors i potser alguna en trobaran.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) contesta:
–

Que anirà a la Comissió Executiva amb aquest acord de Ple i el
defensarà, és a dir, que es compleixi el PERM, que s'enderroqui Venus i
que es reallotgin els veïns afectats.

–

Que si en aquella Comissió Executiva no hi ha un pla i s'ha de continuar
en els propers anys com estan, aquesta no és la posició de l'equip de
govern.

–

Que l'equip de govern, entre deixar que Venus es degradi o rehabilitar-lo
ha triat la segona opció, perquè no se sap quan es podrà enderrocar
Venus.

–

Que Mireia Hernández al 2011 va prometre que es tiraria Venus, que en
aquella campanya electoral va mentir i després de 4 anys l'únic que ha
fet és enredar uns veïns amb necessitats.

L'alcalde diu que el gerent ha vingut a explicar els números a l'equip de
govern i a tots els partits de l'oposició els ha ofert la possibilitat de quedar
amb ell i veure'ls i que alguns ho han fet, per tant, els números s'han
explicat.
Isabel Marcuello (regidora no adscrita) diu:
–

Que demana a l'alcalde que quan es dirigeixi a ella no l'assenya-li.

–

Que els números del Consorci no els entén. Que ja sap que li dirà que el
gerent ha vingut quan quan se l'ha requerit, però que a ella el gerent no
li dóna els mateixos números que a l'alcalde.

Mireia Hernández (CiU) diu:
–

Que avui s'aprova aquesta moció i la posició de l'Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs per majoria és ben clara, aposten perquè es compleixi el
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PERM perquè s'enderroqui Venus i perquè es reallotgi els veïns, que
aposten per buscar solucions.
–

Que en aquesta sala de plens és la regidora portaveu de CiU, però per
damunt de tot és regidora dels ciutadans de Sant Adrià.

L'alcalde contesta que els números són els mateixos per a tothom.
Se sotmet la moció a votació i s'aprova per majoria absoluta amb el resultat
següent:
Vots a favor: onze (11) – CiU (2), PP (3), PxC (1), i els regidors no adscrits
(5) Óscar Marjalizo, Isabel Marcuello, Josefa Pérez, Josefa López i M.
Dolores Jiménez
Abstencions: deu (10) – PSC (7) i ICV-EUiA (3)
7. Precs i preguntes
Isabel Marcuello (regidora no adscrita) diu:
–

Que vol saber què hi ha amb aquest creuament d'acusacions entre
l'empresa TUGSAL i l'Ajuntament, ja que acusen l'equip de govern de
mentiders, deslleials, que no han complert pactes, i si han fet aquestes
acusacions li agradaria saber quins pactes hi havia. Que vol saber si
l'Ajuntament ha incomplert algun acord, si hi havia algun compromís.
Que creu que han volgut ocultar alguna cosa per això creu que l'alcalde
menteix.

L'alcalde li contesta:
–

Que quan era regidor d'Urbanisme va rebre una trucada de l'empresa
perquè buscaven un solar per posar-hi les cotxeres. Que van anar a la
Catalana, però no els va agradar, és a dir, que va ser l'empresa qui va
venir a buscar-los i no a l'inrevés.

–

Que se'ls va dir que hi havia aquest terreny a precari, que necessitaven
que la Junta de Compensació els cedís el terreny, que el 25 d'agost van
dir a l'arquitecta municipal que el volien per a un concurs, i l'arquitecta
els va dir que l'únic document que podria fer un ajuntament era tramitar
una llicència i que mai se'ls va dir que estaria feta i donada abans del 16.
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–

Que sí que van tenir reunions ells amb els seus advocats i l'equip de
govern amb els seus on ells demanen que l'Ajuntament firmi un
document però que els advocats de l'Ajuntament no ho aconsellen.

–

Que ell té bàsicament dues preocupacions que si de bona fe s'han posat
en un embolic no vol posar l'Ajuntament en un de més gros i aquest és
el que li mou a no posar l'Ajuntament en malpassos.

–

Que qui ha de saber quina és la documentació que necessita no és
l'Ajuntament sinó l'empresa.

–

Que els treballadors no han de patir perquè l'empresa guanyadora té
l'obligació de subrogar-los amb les mateixes condicions laborals.

Menchu Martí (PxC) diu:
–

Que vol demanar disculpes al secretari si es va sentir ofès o al·ludit al Ple
de la setmana passada quan va fer un comentari sobre el sorteig dels
horts urbans, que li acabaven de passar una informació i no havia tingut
temps per contrastar-la. Que la seva intenció no era posar en dubte la
irreprotxable honradesa i professionalitat del secretari de la corporació
municipal., per tant li demana disculpes i que la perdoni.

El secretari li contesta que és un tema oblidat i sense importància.
Menchu Martí (PxC) continua i diu:
–

Que demana que es tot el possible per ajudar a l'equip femení de futbol
del Sant Gabriel que està passant per serioses dificultats econòmiques
per acabar la temporada i que poden implicar la seva desaparició. Que
milita a primera divisió, la màxima categoria del futbol femení espanyol, i
actuen com a ambaixadores esportives de la ciutat. Que demana que
busquin fórmules perquè no se'ls cobrin els subministraments (aigua,
llum, gas, internet, ferreteria, personal de manteniment del camp,
personal de neteja) el que resta de temporada ni l'any que ve i que
pensi que la temporada passada cobrir el pagament dels
subministraments va ascendir a uns 60.000 €. Que pregunta si no es
podria ajudar amb part dels 55.000 € que ha donat la Federació Catalana
de Futbol i els 11.632 € que ha posat l'equip de govern per canviar la
gespa de l'estadi municipal Ruiz Casado. Que mentre destinen 113.556 €
dels diners de tots els adrianencs a prioritats com una escola de joves
per la pau a l'Argentina, a un sindicat amiguet de Comissions Obreres a
Guatemala, o a mares solteres de la ciutat marroquina de Tànger, hi ha
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un equip de futbol femení punter d'una entitat esportiva amb arrelament
a la ciutat a punt de desaparèixer per 15.000 €. Que s'haurien de
replantejar quines són les seves prioritats i ajudar i subvencionar les
entitats adrianencs amb dificultats.
L'alcalde li contesta:
–

Que el Sant Gabriel està en dificultats perquè la persona que ho
aguantava ja no posa més diners.

–

Que l'equip de govern té el compromís del regidor d'Esports d'ajudar-los,
i està mirant si poden assumir o no els consums .

–

Que estan col.laborant amb la Junta perquè acabi la temporada amb
dignitat i l'any vinent en lloc de ser a la divisió d'honor estigui a la
categoria que puguin aguantar.

Mireia Hernández (CiU) diu:
–

Que voldrien saber quines són les entitats i quin és la fórmula que utilitza
l'Ajuntament per als patrocinis que TERSA i altres empreses fan amb
entitats de la ciutat i quines quantitats aporta. Que saben que no és un
ingrés a caixa de Tersa i després una convocatòria de concurrència
competitiva en diferents àmbits.

–

Que sobre la web, és urgent reunir una comissió amb la gent de
comunicació perquè la web ha passat totes les línies vermelles. Que
s'han gastat 10.000 € de diners públics en una web que hauria de ser
dels adrianencs i no de l'alcalde.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22.45
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari, tots els assistents. Certifico.

