Sant Adrià de Besòs, 27 de juliol 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 accidental de la corporació, Enric Padrós Torra. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

Pedro Rivero Hidalgo
Filomena Cañete Carrillo
Ruth Soto García
José Luís Martínez Cardoso

Regidors:

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

S'ha excusat d'assistir-hi Juan Carlos Ramos Sánchez.
Vist que s’ha assolit la majoria absoluta del nombre de membres del Ple de
l’Ajuntament, el president obre la sessió.
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
extraordinària que va tenir lloc el dia 13 de juny de 2015
S’aprova, sense esmenes, l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària
que va tenir lloc el dia 13 de juny de 2015.
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ALCALDIA
2. Proposta relativa a la constitució d'una comissió informativa
especial de seguiment de l'expedient de concessió de domini públic
per a l'ús privatiu dels terrenys del sector Marina-Besòs, destinats a
ús lúdic recreatiu
“Fets
1. És d'interès per a l'Ajuntament la creació d'una comissió informativa
especial que tingui per objectiu proporcionar als diferents grups
municipals la informació adient i efectuar una anàlisi de l'actuació
municipal i de la tramitació de l'expedient de “Concessió de domini públic
per a l'ús privatiu dels terrenys del sector Marina-Besòs, destinats a ús
lúdic recreatiu”, així com efectuar la valoració de les conclusions del
procediments judicials que s'instrueixin relatius a aquest expedient.
Fonaments de dret
1. 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
Article 60
Comissions d'estudi, d'informe o de consulta
60.1 En tots els municipis de més de cinc mil habitants s'han de
constituir comissions d'estudi, d'informe o de consulta. Als altres
municipis poden haver-hi aquestes comissions, sempre que les hagi
previst el reglament orgànic o ho acordi el ple de l'ajuntament. En
qualsevol cas, als municipis que són capital de comarca s'han de
constituir les esmentades comissions, amb independència del nombre
d'habitants del municipi.
60.2 Corresponen a aquestes comissions l'estudi i el dictamen previs
dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió de ple o de la
comissió de govern quan actuï per delegació d'aquest. També poden
intervenir en relació amb els assumptes que s'han de sotmetre a la
comissió de govern quan aquest òrgan els demani dictamen.
60.3 Correspon al ple de determinar el nombre i la denominació
de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta, i llurs
modificacions.
60.4 Aquestes comissions es poden també constituir amb
caràcter temporal per tractar de temes específics.
60.5 Les comissions són integrades pels membres que designin
els diferents grups polítics que formen part de la corporació,
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d'acord amb els mateixos criteris de l'article 58.3

(58.3 La comissió és
integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de
membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En
aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat. Article regulador de la Comissió Especial de
Comptes).

Article 100
Sessions de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta
La periodicitat de les sessions ordinàries de les comissions
d'estudi, d'informe o de consulta i dels òrgans de participació ha
d'ésser determinada pel ple. Poden, no obstant això, tenir sessions
extraordinàries quan llur president ho decideix o quan ho demana la
quarta part, almenys, del nombre legal de membres.
2. 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.
Art. 124
1. Las Comisiones informativas pueden ser permanentes y especiales.
2. Son Comisiones informativas permanentes las que se constituyen con
carácter general, distribuyendo entre ellas las materias que han de
someterse al Pleno. Su número y denominación iniciales, así como cualquier
variación de las mismas durante el mandato corporativo, se decidirá
mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del Alcalde o
Presidente, procurando, en lo posible, su correspondencia con el número y
denominación de las grandes áreas en que se estructuren los servicios
corporativos.
3. Son Comisiones informativas especiales las que el Pleno acuerde
constituir para un asunto concreto, en consideración a sus
características especiales de cualquier tipo.
Estas Comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan
dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto,
salvo que el acuerdo plenario que las creo dispusiera otra cosa.
Art. 125
En el acuerdo de creación de las Comisiones informativas se determinará la
composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes
reglas:
a) El Alcalde o Presidente de la Corporación, es el Presidente nato
de todas ellas; sin embargo, la Presidencia efectiva podrá delegarla
en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia
Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno.
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b) Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se
acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos
políticos representados en la Corporación.
c) La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la
Corporación que deban formar parte de la misma en representación
de cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del mismo
dirigido al Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno.
Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular.
3. Reglament Orgànic Municipal: articles 45 a 51, equivalents als ja
transcrits.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
1. Aprovar la constitució d'una comissió informativa especial de seguiment
de l'actuació municipal relacionada amb l'expedient de concessió de
domini públic per a l'ús privatiu dels terrenys del sector Marina-Besòs,
destinats a ús lúdic recreatiu, adjudicada a l'empresa GIMESPORT,
comissió que estarà presidida per l'alcalde o el regidor en qui delegui i
estarà composada per un regidor en representació de cada grup
municipal. Actuarà com a secretari el de la corporació o el funcionari en
qui delegui. El portaveu de cada grup polític haurà de comunicar per
escrit a l'Alcaldia quin és el representant del seu grup que formarà part
de la comissió i designarà, també un membre suplent. D'aquestes
designacions es donarà compte en el proper ple ordinari que tingui lloc.
2. El seu funcionament serà el que regeix les comissions informatives tot i
que amb una periodicitat diferent. La comissió es constituirà en les dates
compreses entre el 21 i el 29 de setembre i en aquesta reunió s'establirà
el calendari de les reunions següents i la proposta de compareixences
dels responsables polítics i tècnics que hagin d'informar sobre els
aspectes a tractar. El calendari de la comissió i de les propostes de les
compareixences es fixarà tenint sempre en compte que no s'entorpeixin
els procediments judicials i que aquests no es puguin veure alterats o
distorsionats. En aquest sentit, els membres que composin aquesta
comissió només podran fer ús de la informació que s'hi faciliti en
l'exercici del seu càrrec de membre electe de l'Ajuntament.
3. Aquesta comissió informativa especial es caracteritzarà per la
transparència i la imparcialitat en el seu desenvolupament. En aquest
sentit, les actes redactades i aprovades es publicaran a la pàgina web de
l''Ajuntament en un espai habilitat específicament per aquesta comissió,
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un cop hi hagi resolucions i conclusions judicials en un termini de set
dies hàbils.
4. Facultar indistintament l’alcalde i el regidor delegat perquè realitzin tants
actes i gestions com calguin per executar el present acord.
Defensa la proposa l'alcalde.
S'aprova per unanimitat.
HISENDA I RECURSOS GENERALS
3. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de la liquidació del pressupost de 2014
de l'Ajuntament, d'EUSAB, SAU, i de Pla de Besòs, SA
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de la liquidació del pressupost de
2015 de l'Ajuntament, d'EUSAB, SAU, i de Pla de Besòs, SA.
4. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'execució del primer trimestre de
2015 del pressupost municipal
A continuació, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució del primer trimestre de
2015 del pressupost municipal.
5. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'informe de morositat i del període
mitjà de pagament del primer trimestre de 2015
Tot seguit, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de l'informe de morositat i del període
mitjà de pagament del primer trimestre de 2015.
6. Dictamen relatiu a la modificació de la plantilla i de la relació de
llocs de treball
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“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.
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.
Atès que el contingut d’aquesta modificació ha estat exposat a la
representació sindical en la reunió de la mesa de negociació del dia 9 de
juliol de 2015, sense que es formulés desacord al respecte.
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:
-

Amortitzar 1 plaça d’educador/a social (temps parcial), grup A2, règim
laboral
Amortitzar 1 plaça de TM Educació, grup A2, règim funcionarial
Augmentar 1 plaça d’Educador Escola bressol, grup B, règim funcionarial
Modificar el règim d’1 plaça de treballador social, grup A2, de laboral a
funcionarial

2. Modificar la relació de llocs de treball en el següent sentit:
LLOC DE TREBALL

Codi

Modificació
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Educador/a social (temps parcial)
(Serveis Socials)

00107

Amortització

Treballador social
(Serveis Socials)

00807

Modificació del règim i passi a règim funcionarial

Coordinador/a
(Educació)

escola

bressol 00407

Educador/a escola bressol
(Educació)

00594

Augment en un el número de dotacions i assignació a una
dotació de forma rotatòria un complement especific variable per
les funcions de coordinació de l’escola bressol de 2.125,20 €

Secretaria administrativa

00630

Amortització

Administratiu/va
(Participació)

Amortització

Creació d’un lloc d’administratiu base amb nivell 16 i
complement especific de 7.430,87 €, adscrit al Servei de
Participació Ciutadana amb règim de jornada partida dues tardes
per setmana i un complement específic variable de 1.426,72 €

3. 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.
4. Donar a aquest
preceptius.”

acord

els

tràmits

de

publicitat

normativament

Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – PSC (5), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), ERC
(2), MES (2) i CiU (1)
Abstencions: dues (2) – PP
7. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte.
Abans de precs i preguntes, l'alcalde manifesta que per consens de tots els
grups s'iniciaran els tràmits oportuns per declarar BCIL les tres xemeneies.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) vol saber què es farà amb el tub de captació
que és de l'any 1913.
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Ruth Soto (PSC) contesta:
–

Que l'estat dels pantalans no està en condicions per mantenir-ne la
conservació tal i com està ara i que la proposta que es va fer és que
quan hi hagi la nova platja reestructurada amb el nou col.lector fet i amb
els espigons nous potser en algun d'ells es podria mantenir algun símbol
que representi que allà va existir un col.lector.

8. Precs i preguntes
Xavier Soley (CiU) demana que al proper ple s'informi sobre les gestions
jurídiques i dels recursos administratius i judicials que s'hagin pogut
interposar davant d'ADIF per obligar aquesta empresa a retirar els
abocaments que hi ha al costat de les vies de l'avinguda Maristany, costat
muntanya. I que si no compleixen poder saber quines actuacions es poden
dur a terme.
L'alcalde diu que se n'informarà a la comissió informativa corresponent.
Andreu Marín (PP) vol fer unes puntualitzacions sobre la comissió
informativa especial i diu:
–

Que este grupo municipal ha presentado una propuesta que se encamina
hacia 2 ejes bien conectados: la transparencia para que se pueda
conocer la verdad y no acabe siendo llamada la Comisión de la
Vergüenza o La Tapadera, y que, gracias a ello, han logrado que todas
las actuaciones que tengan lugar en la comisión se publiquen en la
página web del Ayuntamiento, en el plazo máximo de 7 días hábiles, en
un espacio específicamente habilitado para ello.

–

Que, no obstante, el gobierno municipal se ha negado de lleno a aceptar
otra propuesta que era muy importante en aras de garantizar la
transparencia y la independencia de esta comisión que era que el alcalde
delegase la presidencia de la comisión en un concejal de la oposición que
no hubiera formado parte del consistorio en la última legislatura: hasta 8
concejales (de un total de 20) cumplen con ese requisito. Y quieren
saber cuáles son los motivos por los que se ha negado a aceptar esta
iniciativa.

–

Que este no es un asunto baladí. Que se trata de una empresa que no
pagaba su correspondiente canon; que se trata Sito Canga, ex alcalde de
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esta ciudad durante más de 15 años, imputado por presuntos delitos de
estafa y prevaricación, es decir, de actuar arbitrariamente e
injustamente a sabiendas de ello. Y que todos los concejales del PSC que
están ahí sentados formaron parte de esos gobiernos; que también se
trata de subarrendamientos ilegales, de otorgar una concesión de forma
irregular por parte del Ayuntamiento cuando la competencia pertenecía
al Consell Comarcal, etc. En definitiva, uno de los mayores escándalos de
esta ciudad, con irregularidades en la concesión y gestión y, a falta de lo
que dictaminen obviamente los tribunales, unas actuaciones con posibles
responsabilidades de tipo penal. Por lo tanto, quieren saber si están
dispuestos a esclarecer la verdad y porque se que siguen ninguneando a
los los vecinos de San Juan Bautista, que son los mas perjudicados, ya
que durante muchos veranos han visto menguado su descanso por
ruidos hasta altas horas de la madrugada, botellones, peleas, etc.
–

Que por respeto y dignidad hacia los que viven en esa zona, les emplaza
a tomarse en serio este asunto.

–

Que su voto ha sido favorable, porque es esencial que se cree una
comisión especial sobre este asunto, pero que debe entenderse como un
sí muy crítico con el procedimiento empleado y algunas cláusulas de
dicha propuesta.

–

Que este grupo municipal estará a la expectativa para denunciar
cualquier tipo de irregularidad o encubrimiento de la verdad en dicha
comisión.

–

Que també pregunta a l'alcalde sobre els poliesportius de la ciutat i la
futura viabilitat de les instal.lacions i dels llocs de treball.

L'alcalde li contesta:
–

Que aquest treball s'ha fet amb consens i considerar que el grup
socialista domina i controla tots els altres grups és enganyar la
ciutadania. Que, a més a més, el PP no ha vingut a totes les reunions i
justament a la que més hi van treballar no hi eren.

–

Que la llei permet a un ajuntament constituir comissions informatives
especials per a qualsevol tema, totes les comissions informatives les
presideix l'alcalde o el regidor en qui delegui.

–

Que hi ha dos processos judicials en marxa. Un és Gimesport, que va
posar un contenciós administratiu a l'Ajuntament i un al Consell
Comarcal. De l'Ajuntament va dir que se li havia retirat la concessió
malament i del Consell Comarcal que s'havia adjudicat malament. Que el
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contenciós del Consell Comarcal ja té sentència que desestima el recurs i
el de l'Ajuntament està en fase de valoracions finals i està pendent de
sortir sentència.
–

Que tot expedient ha anat a la Comissió Jurídica Assessora, amb un
dictamen concloent sobre el qual es va fonamentar la retirada de la
concessió.

–

Que, pel que fa a les acusacions contra l'exalcalde, també està en el lloc
de màxima transparència que és en un tribunal i allà es podrà defensar,
podrà explicar-se, cosa que en una campanya per internet és difícil de
fer, per tant, la transparència hi és tota.

–

Que tos els grups municipals, independentment de l'existència o no de la
comissió i des del primer dia, saben que tenen els expedients a la seva
disposició.

–

Que, pel que fa als veïns i la discoteca, aquest equip de govern, ara i
abans, està treballant perquè es compleixi la llei.

–

Que a l'Associació de Veïns sempre se'ls ha ensenyat tot allò que
l'Ajuntament ha fet i està fent, és a dir, que de transparència n'hi ha.

–

Que l'Ajuntament té les eines administratives per fer complir la llei i la
normativa pertinent.

Filomena Cañete (PSC) diu:
–

Que creu que hi ha hagut una manca de respecte cap als altres grups
municipals sobre els acords i el consens.

–

Que en política hi ha una ètica important i és que quan s'acorda un tema
aquest tira endavant i això és el que s'ha acordat al matí en Junta de
Portaveus.

–

Que, sobre la negació rotunda per part de l'equip de govern respecte al
primer punt, hi ha hagut diferents reunions en què s'ha treballat aquest
tema en concret i justament la proposta del PP ha arribat aquest matí a
la Junta de Portaveus, que aquesta negació rotunda seria falsejar la
realitat, perquè van ser la resta de grups municipals que van demanar
que fos l'equip de govern qui liderés aquesta comissió informativa i, per
tant, l'havia de presidir el màxim representant d'aquest consistori que és
l'alcalde, és a dir, va ser a proposta dels grups de l'oposició i que creu
que ells, en aquest sentit han tingut un tarannà prou proactiu, de la línia

27.07.2015

11

de consensuar i fins i tot, que ha estat proposta d'aquest matí, i han fet
tot l'esforç per incorporar aquest punt del PP.
–

Que no és la primera vegada que el grup municipal del PP fa una cosa
així, perquè en la legislatura anterior sobre un tema en què van arribar
al consens, en el Ple es van tirar endarrere, i que si aquest serà la seva
línia ja estaran a la perspectiva del tarannà d'aquest grup.

Jesús A. García (PP) li respon que va ser una reunió informal sense acta
igual que han fet amb les reunions per crear la comissió, però que de totes
maneres no entén quin hagués estat és el problema, si hagués mantingut la
mateixa postura en una informativa.
Andreu Marín (PP) diu:
–
–
–

–

Que els acusen que no són constructius però que més constructius no
han pogut ser quan el que han fet ha estat presentar aquesta proposta.
Que la llei atorga a l'alcalde el fet de ser president nat de totes les
comissions però ell delega en altres regidors, per tant, si no vol delegar
en ningú és perquè no vol. I que encara no els han explicat perquè es
neguen que un regidor independent, que no estigui contaminat per la
legislatura anterior, s'encarregui de presidir aquesta comissió.
Que, sobre la manca de respecte, ells l'únic que han fet ha estat explicar
el sentit del seu vot i com ha funcionat la creació d'aquesta comissió.

Rubèn Arenas (ERC) diu:
–

Que els veïns continuen queixant-se sobre la plaga xinxes, ja que el
problema continua. Que voldrien que els fessin arribar per escrit quines
són les mesures que ha pres l'Ajuntament, quina periodicitat tindrà el
tractament i quan es podrà garantir als veïns que poden estar segurs i
tranquils.

Antoni Vélez (ERC) diu:
–

Que voldrien saber si, en els dos macroconcerts que hi ha hagut aquests
caps de setmanes anteriors, s'ha pres alguna mesura especial per
controlar la contaminació acústica i si s'ha fet un estudi de l'impacte
acústic de tots els concerts. Que si aquestes mesures no s'han realitzat,
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demana que s'elabori un mapa de sorolls a tot Sant Adrià per lluitar
contra la contaminació acústica.
–

Que els veïns de la Mina van presentar escrit perquè havien detectat una
casuística de robatori de gossos per utilitzar-los en activitats il.licites i
encara no se'ls ha respost, volen saber si se n'ha tingut alguna notícia o
si hi ha alguna altra via en què també hagi arribat aquesta casuística a la
regidoria competent.

Ruth Soto (PSC) contesta:
–

Que l'actuació sobre les plagues de xinxes als plataners i palmeres va
començar el 20 de juliol als barris de Trajana, Besòs i la Mina, a partir de
les 10 de la nit, la següent fase va ser el 22. Que totes aquestes
explicacions les ha donades per escrit i estan explicades a la pàgina web.

–

Que, sobre el gossos, el departament de Salut Pública no ha rebut cap
instància ni queixa. Que si un veí fa un enregistrament ho ha de
presentar als Mossos i són aquests els que es posen en contacte amb
l'Ajuntament.

–

Que els concerts tenen la seva pròpia llicència, han de complir la ECA i
unes mesures de volums, si això no és correcte no s'atorga la llicència.

–

Que el mapa de sorolls existeix i el poden veure. Que a l'octubre, en una
comissió informativa., faran una valoració dels dos esdeveniments

Isabel Marcuello (MES) diu:
–

Que, sobre la recaptació de l'euro per entrada dels concerts, voldrien
saber quina és la quantitat i a quines entitats socials està previst
atorgar-la.

–

Que també volen saber quantes entrades ha rebut l'Ajuntament per a
aquests festivals i on s'han repartit.

–

Que volen saber la situació real dels equipaments esportius, la seva
viabilitat i la situació dels treballadors, i també sobre el poliesportiu
Ricart.

–

Que tornen a demanar la incorporació dels diferents grups municipals als
Consorcis on no tenen la representació democràtica que els han atorgat
les urnes, amb l’objectiu que tots els grups municipals tinguin veu i vot,
per a l’exercici de transparència que es van comprometre tots.
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–

Que en el ple del 30 de juny es va aprovar la modificació de la RLT dels
llocs de treball eventuals, i un dels punts és publicar l'acord i fer la
modificació pressupostària. Que el decret es va fer amb caràcter
retroactiu i no s'ha esperat la que sortís publicat al BOP, ja que hi podien
haver al·legacions.

–

Que també demana que es compleixi capítol II, article 6è, punt 1 capítol
II, article 6e, punt 1 de la Llei de transparència, que diu: publicar
l’organigrama; perfil i trajectòria professional d’assessors i polítics i
publicació a la web de forma clara i concisa, i de fàcil accés.

L'alcalde contesta:
–

Que a la propera comissió s'explicarà bé com es van repartir les
entrades.

–

Que les entitats que rebran les quantitats del concert són les mateixes
de l'any passat ASSA, APRODISA, Casal Infantil, Salesians Sant Jordi i
Barnabitas que s'hauran de repartir 27.100 €.

–

Que sobre els poliesportius han encarregat als tècnics que facin un
document i ja ho discutiran amb els grups.

–

Que, sobre els consorcis, els que depenen d'ells com és el cas Pla de
Besòs al setembre ho faran, però que els altres creu que serà difícil.

–

Que sobre la llei de transparència a nivell intern hi ha un responsable
que és el cap del Servei de Serveis Generals que s'encarregarà d'aplicar
la llei.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:
–

Que volen saber si els Serveis Tècnics tenen previst fer algun espai per
portar els gossos sense lligar.

–

Que l'Ajuntament ha donat suport a un club animalista en relació a la
cura dels animals i en contra del maltractament i això ha posat a entitats
de Sant Adrià en alerta, ja que ha aparegut amb el logo de l'Ajuntament,
ja que aquest club es dedica gairebé a la venda d'animals i això els
preocupa. Que si això no és així vol dir que algú ha utilitzat sense
autorització el logo de l'Ajuntament cosa que encara és més greu i per
tant se li hauria de donar un toc d'atenció.
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Ruth Soto (PSC) li contesta que no han donat cap autorització i que si té
algun cartell li faci arribar.
Pedro Sánchez (C's) manifesta:
–

Que volen saber quins ingressos ha rebut l'Ajuntament pels concerts.

–

Que ja que aquestes activitats ha representant un perjudici per als veïns
demana que una part d'aquests ingressos es dediquin per a aquests
barris per compensar-los.

Ruth Soto (PSC) contesta:
–

Que del Beach Festival van ser 12.995 € de taxa d'activitats; 20.755 de
taxa d'ocupació de domini public, i un cànon de la concessió de 25.000
€.

–

Que de Harrod Reacing una taxa d'activitats de 25.990 € per als dos
dies, taxa d'ocupació de domini públic 20.547 per cada dia i el cànon de
la concessió 25.000 per a cada dia, per tant, dels tres dies de concerts la
quantitat és de 176.256 €. Que tot això és independent de les quantitats
que aniran a les entitats.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 19.50
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.

