Sant Adrià de Besòs, 28 de setembre 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, Joan Antoni Pérez Vila. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

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

Regidors:

Pedro Sánchez Álvarez
Óscar Marjalizo Hernández
Francisco Navarro Castellón
Joan Josep Belda Montes
Basilio Perona Cortés
Gregorio 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 Gregorio Belmonte Ferrer.
Vist que s’ha assolit la majoria absoluta del nombre de membres del Ple de
l’Ajuntament, el president obre la sessió.
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1. Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de la sessions
que va tenir lloc els dies 30 de juny, 27 de juliol i 31 d'agost de
2015
A petició d'Isabel Marcuello (MES), en l'esborrany de l'acta de 30 de juny, a
la pàgina 23, en la seva intervenció s'hi afegeix:


“Que volen aprofitar aquest moment per fer una reflexió a tots els presents.



Que els veïns i veïnes de la Mina volen gestos, és a dir, prendre decisions
seriosament i que tinguin en compte la seva veu.



Que els veïns es troben en una situació lamentable, estan angoixats i amb pèrdua
de confiança de cara a la administració més propera, l’Ajuntament.



Que els veïns volen veure la figura que representa l’interlocutor entre
administració i veïns i que aquesta figura s’ha esgotat.



Que porten molts anys en plena transformació urbanística i social, les figures que
intervenen de proximitat amb els veïns s’esgoten, es lògic, han de tornar a escoltar
i recuperar la confiança dels veïns.



Que demanem que resolguin, que tornin al diàleg i que fins que això no es
produeixi i es resolgui des de on s’ha de fer, el seu vot serà en contra.

S’aproven els esborranys de les actes de les sessions que van tenir lloc els
dies 30 de juny, 27 de juliol i 31 d'agost de 2015.
ALCALDIA
2. Moció per a l'adhesió
Independència

a l'Associació

de Municipis

per

la

“Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, els grups
municipals d'ERC i CDC proposen al Ple de l'Ajuntament que adopti ens
següents
ACORDS:
1. Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a
Vic en data 14 de desembre de 2011.
2. Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
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3. Facultar l'alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat
dels precedents acords.
4. Delegar en l'alcalde o regidor/a per representar aquest Ajuntament
davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
5. Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis
per la Independència, domiciliada al carrer Ciutat, 1 - 08500 Vic i també
a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.”
Defensa la moció Rubèn Arenas (ERC) i manifesta:


Que agraeixen a Convergència que s'hagi adherit a aquesta moció.



Que l'han presentada perquè era el punt núm. 1 del seu programa
electoral i perquè van arribar a un acord amb l'ANC per fer-ho així.



Que ho han fet al setembre perquè no trobaven del tot correcte fer-ho al
juliol enmig d'una campanya electoral.



Que l'escenari després de les eleccions del 27 de setembre és molt clar i
contundent, Catalunya vol la independència, potser no tant ràpidament
com alguns voldrien, però és evident que Catalunya ha votat
independència.



Que Junts pel Sí ha tret el triple d'escons que la segona força, per tant,
això vol dir que és un suport incondicional a un programa.



Que no acceptaran lliçons de democràcia d'aquells que els han negat
poder exercir-la, ni d'aquells que no els han deixat fer un autèntic
plebiscit, no els han deixat fer un referèndum, per això consideren que
això eren unes eleccions, on es voten partits i els partits porten un
programa i aquest programa de la candidatura guanyadora i de les
candidatures que probablement formaran govern és un programa
nítidament independentista, per tant, ningú no pot negar la realitat,
ningú no pot negar que ahir Catalunya, els ciutadans en massa, amb una
participació rècord, amb el 77,5% de participació van decidir que volien
que Catalunya avanci cap a la llibertat, cap a la independència.



Que l'AMI és l'eina per aprovar aquest procés constituent que tots els
que defensen aquesta moció entenen que és l'eina per obrir el procés
constituent que volen, el procés constituent per constituir la república
catalana que imaginen com a eina per millorar la vida dels ciutadans que
per això els han escollit.
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Que el que es va fer el dia 27 de setembre és democràtic i ningú no ho
pot posar en dubte. Que ells han de defensar allò que les persones han
dit a les urnes i per això demana als grups que es posin al costat de la
democràcia, al costat d'allò que vol la majoria de la ciutadania d'aquest
país.

Andreu Marín (PP) diu:


Que esta moción es un insulto a la inteligencia, tanto en sus argumentos
históricos como políticos. Que la tergiversación de la historia y el
adoctrinamiento representan uno de los males endémicos del
nacionalismo.



Que si los representantes de ERC se dedicaran a hacer un repaso a la
historia de España encontrarían que Catalunya no es una nación
milenaria, sino que durante siglos fue un territorio más de la Corona de
Aragón, cuya parte más importante era el condado de Barcelona, o que
la Guerra de Sucesión no era una guerra de Catalunya contra España,
sino una simple guerra de dos dinastías entre Austrias y Borbones.



Que él no les culpa, todo es fruto de un sistema educativo basado en la
sumisión lingüística y en adoctrinamiento nacionalista que lleva
funcionando desde hace 35 años, sin que nadie haya tenido la osadía de
hacer cumplir las sentencias de los tribunales.



Que en cualquier estado los asuntos de integridad territorial requieren
normalmente de mayorías cualificadas, de dos tercios o tres cuartas
partes incluso, pero ellos que dicen ser los defensores de la causa de la
mayoría social, es curioso que ni tan siquiera son capaces de reunir el
apoyo del 51% de los ciudadanos de una región.



Que siente truncar el optimismo de ERC, pero en 2012 CiU y ERC
sumaron 71 escaños y a día de hoy presentándose juntos de la mano
suman 62.



Que quiere recordar a los que hablan de plebiscito que no llegan a
representar ni a convencer a 4 de cada 10 catalanes.



Que los catalanes han hablado muy claro, han dicho en las urnas que no
quieren división, que no quieren ser una república bananera fuera de la
UE y que no quieren poner en riesgo su futuro.



Que los catalanes y por extensión los adrianenses quieren formar parte
de un futuro mejor, que es una España fuerte y unida, quieren ser parte
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activa de la resolución de los problemas que azotan al país, el paro, la
corrupción, la crisis económica.


Que todos los presentes conocen perfectamente los argumentos jurídicos
contra los que choca cualquier tipo de quimera secesionista, pero toda
argumentación jurídica por impecable que sea debe ir siempre
acompañada de una batalla de las ideas como antídoto al nacionalismo.



Que España lleva tres años pagando las nóminas de los funcionarios en
una Catalunya quebrada, el Gobierno español es quien transfiere
partidas para que las farmacias puedan pagar sus deudas pendientes con
la Generalitat, es el que ha permitido que la Generalitat se haya podido
financiar este año con 10.000 millones procedentes del FLA, es decir, una
Catalunya con una calificación de bono basura no podría subsistir fuera
de este entorno proteccionista.



Que hoy los compañeros de ERC presentan una moción en una ciudad
que no tiene ninguna tradición nacionalista.



Que Sant Adrià ha sido y es tierra de acogida, de personas de diferentes
partes de España.



Que muchos de los asistentes a este pleno tendrán familiares andaluces,
gallegos, murcianos o extremeños y, él como adrianense reivindica el
orgullo de pertenecer a una ciudad plural y abierta, y no a la ciudad
provinciana y excluyente que algunos quieren vender.



Que de la misma forma reivindica el orgullo de ser y nacer español. Que
es más lo que une que lo que separa, el PP se opone a esta moción, se
opone por defender el honor de la libertad de aquellos que viven en
Catalunya que no comulgan con el pensamiento único del nacionalismo,
que están hartos de las manipulaciones que llevan a cabo los
separatistas, ya sea desde las escuelas o discriminando al castellano en
las mismas. Que también están en contra de las manipulaciones por
parte de los medios de comunicación públicos y además no toleran ser
tratados como ciudadanos de segunda en nuestra propia región.



Que los que han planteado un golpe de estado al orden constitucional no
lo han logrado. España no está rota, es Catalunya la que está fracturada
política y socialmente gracias a los compañeros de Artur Mas y a los
herederos políticos de Terra Lliure, de los cuales no acepta ningún tipo
de lección sobre democracia.

Isabel Marcuello (MES) diu:
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Que el seu grup va néixer amb objectius municipalistes i adrianencs i
està formada per gent molt diversa.



Que defensen el dret a decidir des de l'espai socialista, que estaran
sempre a favor de tot allò que afavoreixi l'exercici d'aquest dret, ara i en
el futur, i que són defensors màxims de les consultes i dels processos
participatius, però mai van afirmar que entrava en el seu programa
electoral l'adscripció a l'AMI.



Que una cosa és parlar d'un procés cap a la independència, pactat,
dialogat i reconegut internacionalment, i l'altra una declaració unilateral,
així és que per ser fidels al mandat del conjunt de l'Assemblea Local,
d'allò que pensen els seus militants, els amics i els seus electors
adrianencs, els que van dipositar la confiança en aquest grup,
s'abstindran.



Que volia recordar que en el 9N ella i les seves companyes van trencar la
disciplina de vot del PSC i s'hi van posicionar a favor.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) manifesta:


Que ahir un sol poble es va pronunciar en diferents opcions.



Que totes les formacions són democràtiques fins i tot algunes que a ell
no li agraden gens.



Que el més gran fabricant de gent independent precisament és el PP, fins
i tot, federalistes convençuts com ell, i creu que la manera de canviar la
relació Catalunya-Espanya és a través d'una consulta acordada, per això,
ICV-EUiA intentarà amb el conjunt de l'Estat modificar aquesta
Constitució que sembla que és inamovible i ha de ser movible del tot i no
veure una cosa insignificant.



Que ells volien parlar d'allò que sempre els ha interessat que és el
contingut: què passa amb els catalans i les catalanes després del 28,
sobre retallades, sobre la pobresa, l'atur, etc. i és amb això que ells
continuaran i faran tot el que calgui per intentar assolir la millor de les
condicions de la vida de les persones, sobretot, la gent més feble, la
gent treballadora que és a la que ells representen.



Que davant de tot això, la seva posició serà d'abstenció.

Joan Belda (SAeC) manifesta:
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Que creu que l’ultima paraula respecte a l’adhesió a l'AMI l’han de tenir
els ciutadans i ciutadanes en un referèndum popular i així ho van fer
saber en resposta al document inicial que els va fer arribar la ANC, i que
es comprometen a donar tot el suport a iniciatives basades en la
democràcia participativa.



Que, des de la seva posició, reivindiquen que l’equip de govern se sumi a
la iniciativa de ciutats com Badalona i Barcelona i puguin realitzar-ho
conjuntament, que creuen que estan en la mateixa línia, encara que amb
diferències, que hi ha un mandat clar, que continua sent l'opció
majoritària i que, per això, mereix el respecte que es posin les urnes al
carrer.



Que aquest referèndum no ha de ser llegit únicament en clau
independentista, reclamen que s’informi de què implica l’adhesió a la
xarxa d’una forma clara , permetent l'opinió i sense caure en el discurs
de la por.



Que aquest referèndum donaria l’oportunitat als defensors del No de
contribuir al seu compromís amb la participació ciutadana com van
defensar al seu programa electoral i que a, a més, consideren que és
una gran oportunitat perquè puguin explicar el seu projecte d’estat més
enllà de la negació constant i la lliure interpretació dels resultats
electorals.



Que com que creuen que la decisió final pertany al poble és el moment
de sentir la voluntat popular, per això s'abstindran.

Pedro Sánchez (C's) diu:


Que aquesta moció tracta de si Sant Adrià s'ha d'unir a l'AMI i que ells
creuen que els resultats de les eleccions a Sant Adrià deixen ben clar
que la majoria de ciutadans no volen la independència, per tant, no
creuen que es pugui extrapolar els resultats de tota Catalunya.



Que avui tenen 4.233 raons per votar no a aquesta moció, per això el
seu vot serà negatiu.

Filomena Cañete (PSC) manifesta:


Que agraeixen que hagin portat aquesta moció fora de la campanya
electoral, encara que no entenen, vistos els resultats a Sant Adrià i amb
l'expectativa que no s'aprovarà, la seva insistència a presentar-la, però
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que ja entenen que és una moció partidista i de clar fonament ideològic i
que, a més, que es tracta d'un compromís de programa.


Que no els agradaria que aquest tema, que si mateix ja crea
confrontació, trenqués el diàleg entre tots els grups municipals en pro
d'assolir el millor per a Sant Adrià i és per això que, a banda dels
resultats, els interessos particulars no han de sobrepassar els generals ni
destorbar el camí iniciat, perquè, més enllà de les prioritats de cada
partit, segurament tots coincidiran a voler continuar construint un millor
Sant Adrià alhora que anhelen una Catalunya més lliure, plena, més
justa, solidària i honesta.



Que no hi votaran a favor, encara que la seva intenció no és generar
confrontació sinó senzillament exposar els seus motius des del respecte
a altres posicionaments.



Que aquest Ajuntament avui està sent utilitzat i es força a regidors i
regidores a un debat que no els pertoca, no és de la seva competència i
no forma part dels objectius i les raons per les quals els ciutadans i
ciutadanes de Sant Adrià fa poc els han votat a les passades eleccions
municipals.



Que no han d'oblidar les veritables raons: la creació d'ocupació, la
desigualtat, la millora dels serveis, els espais públics, l'exploració dels
potencials de la ciutat.



Que l'Ajuntament ni és ni ha de ser independentista o no, ni federalista,
ni defensor de l'immobilisme, una posició individual no pot ser mai
institucional, aquesta posició li pertoca a cadascú i cadascuna dels
ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià i de la resta de Catalunya que ha de
ser expressada d'acord amb el marc legal adequat.



Que des de les institucions tenen les responsabilitats de vetllar per no
propiciar la divisió entre la ciutadania, sinó potenciar la cohesió com a
ciutat integradora i no sumar a la ciutat més barreres de les que ja té
arquitectòniques.



Que l'AMI no té finalitats municipalistes, el seu únic objectiu és portar el
poble de Catalunya cap a la independència, però que més enllà de la
institució, votaran no perquè el seu grup es defineix com a no
independentista, sí federalista perquè aposten per una reforma de la
Constitució, volen representar la força del catalanisme que ha estat
capaç de representar la nació sencera més enllà dels sentiments
d'identitat individuals, aquesta capacitat inclusiva amb un doble valor:
d'una banda la que ha permès l'establiment d'un ampli consens social
entorn de qüestions cabdals de la construcció nacional, autonomia
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política, règim estatutari, la llengua, l'educació, la cultura i la cohesió
social.


Que són gent que representen el diàleg, el pacte i volen fugir de la
ruptura.



Que està clar que una part del catalanisme ha renunciat a representar la
nació completament i d'això n'ha resultat una fractura que, amb
independència dels resultants debilita Catalunya tot abocant-la
perillosament a una política de fronts.



Que la seva posició ni tan sols pot passar per una abstenció, perquè
aquesta postura és donar l'esquena a la gent que ha dipositat la
confiança en ells i d'una responsabilitat per no posicionar-se davant
d'una situació crítica i sense aportar solucions.



Que ells tenen solucions possibles que no passen pel trencament, són
federalistes, federalistes espanyols i federalistes europeus perquè creuen
en la col.laboració entre els pobles i no en una confrontació.



Que aposten per una reforma constitucional, fruit del diàleg i del pacte, i
que els porti a avançar cap a uns millors estatuts, que volen sumar,
treballar per eliminar fronteres sota el marc d'un pacte fiscal més just,
acord i diàleg són les seves premisses.

Rubèn Arenas (ERC) respon:


Que sentir la portaveu del PSC dient que no poden prendre posició
perquè no és una qüestió municipal, és allunyar-ser de la realitat, ja que
la independència pot ser una eina, que s'hi pot estar d'acord o no, per
millorar la vida dels ciutadans i, en conseqüència, el posicionament que
tots tinguin anirà acord amb això.



Que votant en contra d'aquesta moció es deixa Sant Adrià fora del tren
del canvi, perquè la revolta democràtica que viu Catalunya és la
independència i no és pas una altra cosa.



Que els grups han parlat de reformes constitucionals, de referèndums,
de voluntat popular, però que davant hi ha un mur que no deixarà que
això sigui possible, per tant, davant d'aquesta negativa els grups
municipals continuen insistint a donar cops al mur.



Que el que s'ha de fer és saltar el mur, que ha arribat el moment de no
xocar, després de 30 o 40 anys de democràcia, de no continuar xocant
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contra un mur i aprendre a saltar-lo i l'eina per aconseguir-ho és la
independència.


Que no hi ha prou majories per aconseguir una reforma constitucional,
per tant, tot el que s'ha dit és una excusa, és voler posar-se una bena
als ulls per no afrontar la realitat que és continuisme, amenaça, insults
por o saltar el mur.



Que també li sobta que hi hagi candidatures, per molt municipalistes que
siguin i per molt origen municipalista que tingui, que s'adscriuen a un
partit que han portat sigles que tenen una representació a tot Catalunya
nítidament independentistes, i que no es pot justificar, per la via del
municipalisme allò que un partit defensa.



Que li fa gràcia totes les lliçons que vol donar el representant del PP
quan aquest grup i el Govern de Rajoy té el rècord d'incomplir sentències
al TC.



Que s'hauria de fixar més en tot allò que fa el Govern del PP i després
podrà parlar amb arguments i raons.

Xavier Soley (CDC) diu:


Que el compromís d'ERC i Convergència era de presentar aquesta moció
en el Ple i per tant, que hi hagués un posicionament del Ple.



Que agraeix el to d'algunes postures contràries i discrepants amb les
seves, com per exemple C's, que entén perfectament els seus
arguments ja que els seus electors no hi poden estar d'acord, però
lamenta profundament i agrairia al representant del PP que no els insulti
perquè els ha agredit verbalment.



Que si el to seu fos un altre potser el seu cap de llista no hagués tingut
els resultats que ha tingut. Que han de poder defensar allò al qual es van
comprometre amb els seus electors, i demana que no els agredeixin ni
els tractin amb aquest to d'un feixisme desfasat.

Andreu Marín (PP) li pregunta quin és l'insult que ha dit.
Xavier Soley (CDC) li contesta que l'acta ja recollirà tot el to de la seva
intervenció.
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Andreu Marín (PP) contesta:
A Xavier Soley:


Que, en relació amb els resultats electorals, a Sant Adrià han obtingut
més vots que al 2012, per tant, el resultat no és dolent.

A Rubèn Arenas:


Que també la Generalitat té un rècord de sentències incomplertes tant
del Tribunal Suprem i com del Constitucional que estant reconeixent que
el castellà sigui llengua vehicular en l'ensenyament.



Que ja que tots parlen de llibertat, li agradaria que estiguessin a favor de
la llibertat dels pares d'elegir la llengua en que volen escolaritzar els seus
fills.

Isabel Marcuello (MES) diu:


Que Moviment d'Esquerres està integrat dins de Junts pel Sí i MES Sant
Adrià forma part de Moviment d'Esquerres, i ells mai han tingut en el seu
programa electoral l'adscripció a l'AMI.



Que això no vol dir ambigüitat sinó conseqüent i coherent amb el seu
programa electoral.

Joan Belda (SAeC) diu:


Que l'alcaldessa de Badalona és independentista, va a la Via Lliure, és
d'Òmnium Cultural i sotmetrà l'adhesió a l'AMI a referèndum popular, és
el que té l'independentisme que és transversal i n'existeixen opinions
diferents.



Que hi ha pobles on la CUP que ha votat en contra de l'AMI, perquè en
els seus estatuts nacionalistes, que no independentistes, no fan cap
esment a la classe social que és l'única que genera canvi de veritat, que
és la classe treballadora.

Es desestima la moció amb el resultat següent:
Vots a favor: tres (3) – ERC (2) i CDC (1)
Abstencions: sis (6) – SAeC (3), ICV-EUiA (1) i MES (2)
Vots en contra: onze (11) – PSC (6), C's (3) i PP (2)
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3. Moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima de
conflictes armats a la Mediterrània
“El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària
en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la
guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la
violència i la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A
més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers
vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï
augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització
formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar
accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles
dels països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels
esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació
d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar
suport a la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat
treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,








Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el
seu article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de
ser respectada i protegida.
Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en
l’article 14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar
asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre
l’Estatut del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat
espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els
drets que aquest estatut preveu.
Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis
catalans per la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de
rang superior.
Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya van passar de 484 a 786
peticions d'asil i només 28 places d'acollida.
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Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre
solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el
dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau,
els drets humans i el desenvolupament.
Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis
per a què donin resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, tots els grups municipals PSC, ICV-EUiA, C's, SAeC, MES, ERC,
PP i CDC proposen al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Instar el Govern espanyol a:
•

•

•

•

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic,
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes
perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la
gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació
pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de
l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període
d'acollida de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la
vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es
concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la
cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o
indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
•

•

•
•

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional
a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la
situació actual i assegurar-ne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i
en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis
que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones
sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es
concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la
cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o
indirecta, garantint els drets de totes les persones.

3. Adaptar el Pla d'acollida municipal al
supramunicipals competents en la matèria.

d'altres

administracions
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4. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.
5. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per
acollir les persones sol·licitants.
6. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat
de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
7. Endegar
i
garantir
polítiques
municipals
desenvolupament amb vocació transformadora.

de

cooperació

al

8. Oferir Sant Adrià de Besòs com a territori d’acollida.
9. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió
en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu
del Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena
d’ajuntaments. Aquestes són:
•
•
•
•

Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

10. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les
entitats municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti
amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
11. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al
Govern de l’Estat espanyol.”
Defensa la moció Anna Palau representant de Stop Mare Mortum i
manifesta:


Que aquesta Plataforma va néixer a finals d'abril quan van morir gairebé
900 persones en un naufragi a la mar Mediterrània i des de llavors han
estat treballant en la mobilització ciutadana, fent concentracions i
manifestacions.



Que agraeixen que s'aprovi aquesta moció per unanimitat, que és la que
va aprovar el Fons Català de Cooperació, i que va estar elaborada i feta
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per la Plataforma Stop Mare Mortum, i que el Fons Català pels seus
equilibris polítics va haver de modificar.


Que els punts modificats eren cabdals, el primer era instar el Govern
espanyol a treballar per ampliar el concepte de persona refugiada a tota
persona que es vegi obligada a abandonar el seu país, no només per
persecució política, bèl.lica, per motius d'orientació sexual sinó també
per motius econòmics que és el que està passant ara, perquè no pot
menjar, per qüestions de la conjuntura estructural del país, i per tant,
volen que aquest estatut de refugiat pugui ser també per persones
afectades de medi ambient i víctimes de vulneració de drets econòmics,
socials i culturals. I que el segon i més fonamental és facilitar
l'empadronament d'aquestes persones i que tinguin els drets socials
garantits, és a dir, que tinguin accés als serveis socials, a la sanitat, a
l'educació, etc. Per això demanen que s'inclogui aquest punt.



Que també volen cridar a la calma, ja que molts volen acollir gent a
casa, però que l'acollida no ha de ser familiar sinó planificada amb els
recursos econòmics personals i estructurals adequats i en funció de la
realitat de cada municipi.



Que, per tant, insta que la societat es mobilitzi i pressioni els polítics
perquè continuïn lluitant per un dret tan bàsic com és el de cercar asil.

S'aprova per unanimitat.
4. Moció de suport a l'activitat industrial a la planta de Valeo –
Martorelles
“Atès que la multinacional francesa ha iniciat un pla pel trasllat de l'activitat
industrial de la planta de Martorelles a Saragossa, que afecta a la totalitat
de la plantilla a partir de l'1 de gener de 2016 deixa la planta catalana sense
activitat.
Atès que des de l'any 2009 la planta de Valeo-Martorelles ha patit diversos
Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació, fent que la plantilla hagi
passat de 422 persones a 257 actuals.
Atès que al juliol del 2014 es va arribar a un acord amb la direcció que
garantia la producció fins al 2019 amb possibilitats d'arribar al 2024.
Atès que la situació de Valeo-Martorelles és una mostra més del greu
empitjorament de les condicions laborals i de vida de la població, a causa de
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la nefasta reforma laboral, ja que amb l'anterior marc legislatiu aquesta
mesura no hagués estat possible.
Entenent que no estan davant d'una mesura de caràcter econòmic, ja que al
cost final del producte fet a la planta catalana només el 10% és relatiu al
personal de producció i incloent-hi tècnics i direcció el 22,5%. Que el 70%
del cost és imputable al propi grup que és qui fixa el preu de la matèria
primera més el tant per cent que descompta la matriu.
Atès que la gran majoria de la producció és comprada per clients situats a
Catalunya (NISSAN 18%, VW-SEAT 54%) i la resta es distribueix en PSA5,
RECANVIS 13%, INJECCIÓ 3%, d'altres 6%. Pel que fins i tot a nivell logístic
és injustificable la mesura. Tot això quan la matriu anuncia que al primer
semestre de 2015 ha augmentat els beneficis en un 34%
Atès que la plantilla de Valeo-Martorelles està en situació de vaga indefinida,
en defensa de l'activitat industrial a la planta, des del 31 de juliol del 2015.
Atès que l'Ajuntament de Sant Adrià ha donat suport a les iniciatives que
permetin generar activitat econòmica i el manteniment dels llocs de treball i
que la ciutat ha patit també la pèrdua d'ocupació a causa de la
deslocalització d'empreses com en el cas del grup Schott Ibèrica.
Els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, C's, SAeC, MES, ERC, PP i CDC.
proposen al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Reclamar a la direcció de la multinacional francesa que garanteixi la
continuïtat de la planta martorellesenca amb un pla industrial de
recorregut negociat amb la representació dels treballadors/es.
2. Demanar al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat que
intercedeixi a favor de la planta martorellesenca i faciliti el diàleg entre
les parts.
3. Demanar a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi
davant la matriu francesa.
4. Donar el suport a la plantilla de Valeo Martorelles i a la representació
sindical en defensa de l'activitat a l'empresa i pel manteniment dels llocs
de treball.
5. Demanar als parlamentaris europeus catalans que realitzin accions per
protegir la producció a Valeo-Martorelles.
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6. Donar trasllat d'aquests acords al Comitè d'Empresa de ValeoMartorelles, a les representacions al territori de CCOO, UGT i CGT, a la
direcció de Valeo, al Departament d'Empresa i Ocupació i a la Presidència
de la Generalitat Catalunya.”
Defensa la moció un representant del Comitè d'Empresa de Valeo i
manifesta:


Que Valeo Martorelles és l'última empresa d'aquesta multinacional que
queda a Barcelona. Que la seva planta era de 1.000 treballadors i ara en
són 257 i l'empresa els ha posat una mesura de trasllat que és un
tancament encobert, perquè no han vist cap argument que justifiqui el
trasllat, ja que principalment la seva matèria prima ve a Barcelona i els
seus clients són Seat, Volkswagen i Nissan, per tant, és una mesura per
fer fora els treballadors de Valeo Martorelles, que té una plantilla de 44
anys de mitjana, tots amb famílies, i per estalviar-se el màxim
d'indemnització possible, perquè no veuen que tinguin cap intenció de
dur a terme el trasllat. Que la planta que hi ha a Saragossa encariria
molt més el producte perquè s'hi haurien d'afegir 300 Km de transport.



Que, en principi, l'empresa no els ha donat cap sortida, que ara estan en
vaga indefinida des de fa dos mesos, que no tenen dret a atur i això els
pot portar a un any fins que tinguin una resolució del jutge i demanen
que els ajuntaments es coordinin per ajudar a la plantilla a mantenir-se
en la vaga indefinida i amb uns serveis mínims, ja que ara que ve
l'hivern, puguin tenir uns mòduls per protegir-se, aigua potable, alguna
cosa per escalfar-se, perquè no saben quan tindran una solució.



Que volen continuar treballant i que no poden acceptar el trasllat perquè
la majoria de persones o bé tenen familiars depenents o bé fills en edat
escolar, o bé són persones separades que haurien de renunciar a la
custòdia dels seus fills i amb les condicions econòmiques que els han
presentat no hi ha cap garantia que l'empresa que pogués fer un ERE
d'extinció de contractes i fer-los fora, perquè aquella planta quedaria en
pèrdues econòmiques.

L'alcalde diu que vehicularan la relació a través de l'Àrea de Promoció
Econòmica i Serveis Socials i els faran arribar a tos el que necessitin.
S'aprova per unanimitat.
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5. Moció per demanar que les invitacions a espectacles públics
rebudes per l'Ajuntament siguin distribuïdes entre la ciutadania
“Els darrers anys el nostre municipi ha estat capaç d’acollir diferents
espectacles, principalment festivals de música, com el Hard Rock Rising
Music Festival o el Barcelona Beach Festival, gràcies a disposar d’espais con
el Parc de la Pau i unes bones connexions amb Barcelona.
Aquests espectacles són una oportunitat per donar a conèixer nostre
municipi i també aporten uns diners que de ben segur les arques del nostre
ajuntament celebraran. Però hem de ser conscient que acollir festivals on
l’afluència massiva de persones, comporta una sèrie d’inconvenients al
nostre municipi i en especial als nostres veïns i veïnes: problemes de soroll,
de mobilitat, de neteja, etc. Tard o d’hora el govern municipal i la resta de
forces polítiques del municipi haurem d’asseure’ns per parlar sobre el model
de ciutat que volem tenir i quin tipus d’espectacles hi volem que aculli la
nostra ciutat, una ciutat que ha d’aspirar a ser moderna i avantguardista
però a la vegada necessita que la convivència ciutadana sigui el seu valor
més important.
Tornant als espectacles que s’han organitzat, i en especial el Hard Rock
Rising Music Festival, celebrat al Parc de la Pau, els passats dies 24 i 25 de
juliol i com el Barcelona Beach Festival del 18 de juliol, sabem que el
consistori ha rebut uns ingressos importants, al voltant de 150.000€ segons
va informar l’alcalde Sr. Callau al ple de Juliol, però desconeixíem quines
despeses extres han recaigut sobre el municipi, ja que segurament hem
hagut de fer front a unes despeses que segur faran reduir la xifra de
beneficis de forma notòria.
A banda dels ingressos directes, el consistori també va rebre un paquet
d’entrades o invitacions per poder assistir als festivals. El que no esperàvem
dels nostres governants és que aquestes entrades o invitacions no hagin
anat a la ciutadania i hagin estat repartides entre els representants polítics.
A Sant Adrià en Comú ens van comunicar que disposàvem de 4 entrades i
posteriorment, en el ple de Juliol, l’alcalde Sr. Callau ens va informar,
contestant a una pregunta del grup municipal MES, que les entrades van ser
repartides entre tots els grups polítics municipals. Sant Adrià en Comú, i en
especial els seus 3 regidors, representant als 1631 votants de Sant Adrià,
complint el punt 3.1 del nostre codi ètic que implica renunciar als regals i
privilegis que se’ls puguin oferir per la seva condició i que puguin significar
un tracte de favor, va decidir no recollir les entrades.
Des de Sant Adrià en Comú no volem imposar el nostre codi ètic a cap altre
partit, però creiem que és molt necessari començar a introduir una altra
forma de fer política, sense CAP MENA de privilegis als representats polítics.
Entenem que en aquest tipus d’espectacles, l’Ajuntament pot estar
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representat per la seva màxima autoritat i fins i tot pel regidor de Cultura,
però en cap cas, la resta de regidors, fent ús d’uns privilegis que
perfectament podria recaure directament a la ciutadania.
Per tot això,el grup municipal de SAeC proposa al Ple de l'Ajuntament que
adopti els següents
ACORDS:
1. Compromís per part del govern municipal, de fer públiques totes les
invitacions o entrades que rebi aquest consistori per qualsevol tipus
d’espectacle cultural i esportiu.
2. Compromís per part del govern municipal, d’elaborar un procediment per
garantir que les invitacions i/o entrades rebudes vagin directament a la
ciutadania, on totes les persones del nostre municipi tinguin les mateixes
possibilitats de gaudir-ne d’elles i prioritzant els col.lectius cap on
estiguin destinades.
3. Compromís per part del govern municipal, de fer públiques els ingressos
i les despeses (directes i indirectes) de forma detallada, de tots els
espectacles multitudinaris que es portin a terme al nostre municipi, a la
pàgina web municipal.”
Joan Belda (SAeC) manifesta:


Que els darrers anys el municipi ha estat capaç d’acollir diferents
espectacles, principalment festivals de música, com el Hard Rock Rising
Music Festival o el Barcelona Beach Festival, gràcies a disposar d’espais
con el Parc de la Pau i unes bones connexions amb Barcelona.



Que aquests espectacles són una oportunitat per donar a conèixer el
municipi i també aporten uns diners que de ben segur les arques del
l'Ajuntament celebraran, però que han de ser conscients que acollir
festivals on l’afluència massiva de persones comporta una sèrie
d’inconvenients i, en especial, als veïns i veïnes: soroll, mobilitat, de
neteja, etc.



Que tard o d’hora el govern municipal i la resta de forces polítiques del
municipi hauran d’asseure’ns per parlar sobre el model de ciutat que
volen tenir i quin tipus d’espectacles volen que aculli la ciutat, una ciutat
que ha d’aspirar a ser moderna i avantguardista, però a la vegada
necessita que la convivència ciutadana sigui el seu valor més important.
Que del Hard Rock Rising Music Festival, celebrat al Parc de la Pau, els
passats dies 24 i 25 de juliol i com el Barcelona Beach Festival del 18 de
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juliol, el consistori ha rebut uns ingressos al voltant de 150.000€, però
que desconeixen quines despeses extres han recaigut sobre el municipi,
ja que segurament han hagut de fer front a unes despeses que segur
faran reduir la xifra de beneficis de forma notòria.


Que, a banda dels ingressos directes, el consistori també va rebre un
paquet d’entrades o invitacions per poder assistir als festivals.



Que a ells els van comunicar que disposaven de 4 entrades i
posteriorment, en el ple de juliol, l’alcalde, contestant una pregunta
MES, va informar que les entrades van ser repartides entre tots els grups
polítics municipals.



Que els tres regidors de Sant Adrià en Comú representen a 1.631
votants de Sant Adrià i que, complint el punt 3.1 del seu codi ètic que
implica renunciar a regals i privilegis que els puguin oferir per la seva
condició i que puguin significar un tracte de favor, van decidir no recollir
les entrades.



Que des de l’Ajuntament sí que es van sortejar una sèrie d’entrades a
través dels departaments de Participació i Joventut i, a més, es va
publicitar tant en mitjans de comunicació locals com als perfils
institucionals a les xarxes socials.



Que ells proposen ampliar aquesta part o permetre als partits que ho
desitgin entregar les seves entrades i similars per sortejar-les en les
mateixes condicions.



Que no volen imposar el seu codi ètic a cap altre partit, però creuen que
és molt necessari començar a introduir una altra forma de fer política,
sense cap mena de privilegis als representats polítics.



Que en aquest tipus d’espectacles, l’Ajuntament pot estar representat
per la seva màxima autoritat i, fins i tot, pel regidor de Cultura, però en
cap cas per la resta de regidors, fent ús d’uns privilegis que
perfectament podria recaure directament a la ciutadania.

Xavier Soley (CDC) diu:


Que no creu que sigui una moció cabdal o prioritària per debatre en el
ple, que s'abstindrà perquè és un tema de comportament dels regidors.



Que considera que hi ha altres privilegis que són més censurables i que
la ciutadania té tot el dret del món a recriminar-los-ho.
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Que potser no es parlaria d'aquest tema si en comptes de ser aquests
espectacles a la platja parlessin d'un festival de corals infantils o un
concert de música clàssica.

Jesús A. García (PP) manifiesta:


Que encuentra esta moción absolutamente demagógica y si hubiera la
representante de PxC, como en la legislatura pasada, creería que la
presentó ella.



Que siempre es la ciudadanía quien pregunta si los grupos tienen acceso
a entradas, que él nunca ha hecho uso personal de estas entradas y, por
tanto, las ha repartido entre la ciudadanía.



Que el uso que se quiera dar a las entradas es una opción de cada uno
de los concejales si así decide la corporación que las siga distribuyendo
entre sus miembros.



Que deben estar informados de primera mano de como se celebran estos
eventos, y que a veces pude ser importante estar en el evento para
saber si hay algún tipo de actuación que no les parece correcta.

Rubèn Arenas (ERC) diu que hi votaran a favor, ja que el repartiments de les
entrades s'ha de democratitzar i per tant s'han de posar a disposició de la
ciutadania.
Isabel Marcuello (MES) manifesta:


Que ni els regidors de MES ni la seva formació política ha recollit cap
entrada i que tampoc entra dins del seu codi ètic i que així ho van fer
saber al càrrec de confiança de l'alcalde, Hugo Sáez, quan els va oferir
les entrades i ells li van dir que no les recollirien.



Que han parlat moltes vegades de les maneres de fer i de la bona
política, que alguns n'han après i d'altres potser començaran ara.



Que tampoc pretenen que tots se sumin a aquests codis, però que ells
ho van determinar així a les assemblees.



Que en el ple anterior van preguntar: 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. I també saber quantes entrades
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havia rebut l'Ajuntament per a aquests festivals i on s'havien repartit. I
que l'alcalde els va contestar que a la propera comissió els explicaria bé
com s'havien repartit les entrades.


Que després de 100 dies de govern haurien d'haver vist un tarannà
diferent en transparència, en explicacions, en contestar preguntes
contínuament en plens i comissions i això no s'ha donat.



Que els agradaria saber quants carnets vips del Barça i de l'Espanyol té
l'Ajuntament i quins regidors els tenen, ja que la representació màxima
de l'Ajuntament és l'alcalde i té passi directe, que si parlen d'esports, el
regidor d'Esports també té passi directe, perquè representa l'àmbit que
té delegat, però que el que no pot ser és que hi hagi carnets vips i que
l'utilitzin el qui no els correspon.



Que feliciten a SAeC per la presentació d'aquesta moció.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:


Que no acaba de veure que s'hagi de fer una moció per unes entrades.



Que diu que si hi ha alguna praxis d'algú amb nom i cognoms doncs s'ha
de dir en un ple perquè la gent ho sàpiga i aquesta persona haurà de
contestar a les acusacions.



Que, per tant, com a grup municipal, en la part que parla de com
haurien de ser els actes, quina ciutat volen, etc., els sembla bé, però que
sobre el repartiment de les entrades, s'abstindran.

Pedro Sánchez (C's) diu:


Que lamenta que aquesta moció s'hagi presentat d'aquesta manera, ja
que hi ha coses barrejades, perquè la part de la transparència hi estarien
totalment a favor, però que els altres dos punts tenen a veure amb
qüestions que ells consideren que si enlloc de parlar d'uns concerts que
han anat bé i que s'han repartit unes entrades, parlessin d'uns concerts
en què els regidors no hi haguessin pogut entrar i hi hagués hagut algun
problema, ara estarien parlant de la necessitat que els regidors hi
poguessin accedir , per tant, hi votaran en contra.

Filomena Cañete (PSC) diu:
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Que s'abstindran i agraeix a Joan Belda que hagi refet la part expositiva,
ja que trobava a faltar la bona praxis, que potser es podria millorar, però
el que s'hauria de debatre és que hi va haver un paquet important
d'aquestes entrades que es van sortejar, es va comunicar a través dels
mitjans de comunicació, fins i tot, a la ràdio, a les xarxes, i sobretot
adreçat al col.lectiu de joves del municipi.



Que creu que ha estat un encert important la iniciativa que es va dur a
terme des del departament de Joventut i de Cultura de poder posar-ho
en marxa.



Que, malgrat això, no li ha agradat el to que s'ha utilitzat perquè no calia
portar una moció per poder treballar la millora d'aquesta dinàmica.



Que és una moció populista i demagògica i que semblava que dóna
lliçons d'ètica.



Que li hagués agradat més que es poguessin fer propostes concretes de
com podria ser una bona metodologia, per això hagués estat millor
treballar-ho en una comissió de treball.

Isabel Marcuello (MES) diu:


Que quan ella estava dins l'equip de govern i els arribaven entrades, les
posaven a disposició de les entitats més vulnerables, Unesco, centres
d'infància, casals infantils, etc. Que no hi ha cap problema que les coses
es poden fer bé i ara, en aquest camí que han decidit tots iniciar és
aquest el to, però que propostes se s'han fet i es podrien incorporar.



Que des de Macdonalds es van rebre tiquets de berenars i l'equip de
govern els va fer arribar a tots els casals infantils, aquestes són les
transparències.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: set (7) – SAeC (3), MES (2) i ERC (2)
Abstencions: vuit (8) – PSC (6), ICV-EUiA (1) i CDC (1)
Vots en contra: cinc (5) – C's (3) i PP (2)
6. Moció per crear una comissió per a la revisió i modificació del
Reglament orgànic municipal
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“El Reglament orgànic municipal (ROM) esdevé un instrument juridic
necessari per organitzar el funcionament dels ens locals. A Sant Adrià de
Besòs encara es troba vigent el Reglament orgànic municipal que va ser
aprovat per un Ple extraordinari de 5 de desembre de 1987.
Des d’aleshores, és a dir des de fa 28 anys, aquest Reglament no ha estat
objecte de la revisió i les modificacions necessàries per actualitzar-lo i
adequar-lo a la legislació vigent, i adaptar-lo al nou context de
transparència i participació que la ciutadania reclama.
El Reglament orgànic municipal ha de ser una eina que faciliti tant la tasca
que es fa des del govern, com des dels grups municipals que no formen part
del govern, que faci més transparent l'acció municipal i que millori els
mecanismes de participació dels veïns i veïnes, i de les entitats ciutadanes
en la dinàmica municipal.
Aixi, s'entén que el seu contingut ha de tenir com a premissa bàsica facilitar
l'actuació i el funcionament del tots els òrgans municipals; articular els drets
i els deures dels membres de la corporació, els drets d'informació i de
participació ciutadana dels veïns i de les veïnes així com la de les entitats
d’aquest municipi i simplificar determinades dinàmiques que, moltes
vegades, no responen al mandat de la ciutadania que exigeix a les
institucions democràtiques i a llurs representants majors índex de
transparència i maduresa.
Per tot l’exposat, i atès que a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en
l’exercici de la potestat d’autoorganització que li confereixen els articles
4.1.a), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; 8.1. a), de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (text refós
aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril), i 6 de la Carta europea d’autonomia
local, li cal proveir-se d'un nou reglament orgànic municipal.
Els grups municipals de MES, PSC, ICV-EUiA, C's, SAeC, ERC, PP i CDC
proposen al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
1. La creació d’una comissió tècnica i que inclogui un representant de cada
grup municipal perquè dugui a terme els treballs de revisió i redacció de
la proposta de modificació del Reglament orgànic municipal de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, que haurà de ser aprovat pel Ple
de la corporació d’acord amb el procediment i el quòrum establerts en
els articles 178 i 114. 3 a) de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, respectivament.
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2. La durada màxima dels treballs de la comissió serà de tres mesos des de
la seva constitució.
3. Per tal de garantir la presència efectiva de la part tècnica i tenint en
compte que en el darrer trimestre de l‘any hi ha processos d’implicació
tècnica importants, com són els pressupostos, les taxes, i diversos
concursos que s’han de posar en marxa, marcar l’inici de febrer del
2016, com la data idònia per fer la primera convocatòria de la comissió.“
S'aprova per unanimitat.
7. Proposta relativa a esmenar l'acord de nomenament dels
representants de la corporació al Consorci del barri de la Mina
“Fets
El 30 de juny de 2015, el Ple de l'Ajuntament va aprovar nomenar els
representants de la corporació al Consorci del barri de la Mina i s'hi ha
detectat un error material que cal esmenar.
Per tant, proposo al Ple de l'Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
Esmenar l'acord de nomenament dels representants de la corporació al
Consorci del barri de la Mina en el sentit que on diu “en substitució de Joan
Callau Bartolí” ha de dir “en substitució de Gregorio Belmonte Ferrer”.
S'aprova per unanimitat.
TERRITORI
8. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació puntual del
Pla general metropolità en l'àmbit de la 4a fase del sector Grup
d'habitatges Via Trajana
“Fets
1. Introducció.
L’àmbit de la modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit de la
4a fase del sector Grup d'habitatges Via Trajana (d'ara endavant MpPGM)
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constitueix l’extrem sud est del barri de Via Trajana, en el terme municipal
de Sant Adrià de Besòs, un barri situat a cavall dels municipis de Barcelona i
Sant Adrià de Besòs, que té el seu origen en les operacions d’habitatge
públic que amb caràcter d’emergència va construir el règim franquista amb
motiu del Congrés Eucarístic de l’any 1952.
A partir de la seva fundació l’evolució del barri va venir marcat pel
desenvolupament de l’entorn, que va contribuir a l’aïllament del barri, al
qual es va sumar la conflictivitat i marginalització social i la degradació física
final del barri: L’existència de la via del tren, l’elevació dels carrers
Santander i Guipúscoa per a millorar l’accessibilitat del polígon industrial de
la Verneda per sobre les vies del tren van deprimir el barri respecte els dos
viaris importants que el limitaven; El desenvolupament de les grans peces
industrials al sud-oest, sense preveure solucions de permeabilitat, que van
separar el barri respecte la Rambla Prim; El fet que els carrers d’accés al
barri (Passeig de la Verneda – Avinguda del Ferrocarril i Via Trajana)
esdevinguessin carrers de servei deficientment urbanitzats, són factors
d’aquesta evolució.
Al context urbà s’hi va sumar la degradació social: els primers habitants del
barri vinguts de lloguer als anys 50 del centre i sud d’Espanya, atrets pel
boom industrial van ser substituïts per d’altres habitants de classes socials
més humils i amb problemàtiques de desestructuració social i familiar.
Aquest procés es va accelerar amb la venda dels habitatges, promoguda als
anys 60 pel règim franquista que decidia deixar d’assumir el cost de
manteniment del barri i amb l’arribada de nous habitants provinents del
reallotjament del barri de La Perona, entre d’altres, promogut pel Patronat
Municipal de l’Habitatge. I va arribar al punt àlgid de degradació social als
anys 80, en què el barri s’havia convertit en un reducte de marginalitat amb
problemes de seguretat ciutadana, venda i consum de drogues, conflictivitat
social i degradació del parc construït.
Als anys 90 s’inicia l’etapa de remodelació del barri, època en que
s’engegaren les primeres operacions públiques de remodelació de barris,
amb l’arribada de la democràcia. Al barri de Via Trajana la remodelació
passava per preveure la urbanització dels vials i de l’espai lliure i
l’expropiació, enderroc i construcció de nous edificis, en substitució dels
existents, que presentaven un estat de degradació irreversible. El model
d’ordenació finalment acordat fou el recollit al Pla especial de reforma
interior del barri de Via Trajana, aprovat el 1998 (PERI-98). Des de 1993
fins al 2004, l’Oficina de Gestió i Remodelació de Barris va gestionar la
construcció de 548 nous habitatges, repartits en 11 blocs. A mitjans de
2004, amb el lliurament dels darrers habitatges, es va donar per assolit
l’objectiu de substituir els antics habitatges per habitatges nous, quedant
pendent de desenvolupament els terrenys de la present MpPGM.
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L’ordenació del PERI-98 i la implementació del programa de gestió de la
remodelació del barri, condicionades per la seqüència d’enderroc i
reconstrucció d’edificacions al mateix àmbit, van portar a acumular 13.485
m² de sostre en l’illa tocant a Rambla Guipúscoa. Aquest sostre ha estat
objecte d’ordenació en diversos planejaments, sense que s’hagi arribat a
materialitzar mai.
2. Objecte.
Els objectius d’aquesta MpPGM són:
a) Delimitar un polígon d’actuació urbanística que permeti el
desenvolupament de la darrera fase de l’actuació de remodelació urbana,
Grup d’habitatges Via Trajana de Sant Adrià de Besòs, engegada al
1993, amb els següents objectius específics:
b) Definir l’ordenació detallada de l’àmbit, que ha de possibilitar l’execució
urbanística immediata, contemplant la modificació de l’ordenació prevista
al planejament vigent amb la finalitat de facilitar el desenvolupament
efectiu de l’àmbit, en el context econòmic i immobiliari actual.
c) Mantenir les qualificacions previstes al planejament anterior, el sostre
global, els usos principals de l’àmbit relatius a la creació d’habitatge de
protecció pública, el nombre màxim d’habitatges de l’actuació i el seu
destí a protecció pública i fixar la resta de determinacions que
corresponen al Pla, relatives a la gestió, la urbanització i a les cessions
de sòl obligatòries.
d) Tot l’anterior en concordança amb els objectius i les directrius que va
establir Pla especial de reforma interior del Grup d’habitatges de la Via
Trajana, les quals van ser continuades pels planejaments i les seves
modificacions posteriors.
3. Justificació.
Per a promoure el desenvolupament de l’actuació, considerant els
condicionants existents, és necessari redactar una MpPGM, per tal
d’adequar les determinacions de la modificació puntual del Pla general
metropolità al sector Grup d'habitatges Via Trajana (MpPGM-2010) i
l’ordenació prevista al Pla de millora urbana (PMU-2010), als objectius que
es proposen. Atesa la reduïda dimensió de l’àmbit a desenvolupar, que
inclou terrenys amb classificació d’urbà no consolidat, la MpPGM conté
l’ordenació detallada del sòl, defineix els paràmetres urbanístics necessaris
per a l’atorgament de llicències d’edificació i n’assenyala les alineacions. Pel
que fa a l’ordenació de volums especifica gràficament diverses alternatives
possibles. Per a la gestió de l’àmbit, i per a l’execució de la urbanització
pendent de completar, delimita un polígon d’actuació. La inclusió de
l’ordenació detallada de l’àmbit per la via d’una modificació del Pla general
metropolità d’acord amb les previsions de l’article 58.3 del Text refós de la
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Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós
de la Llei d’urbanisme, i per la Llei 7/2011, de 27 juliol, de mesures fiscals i
financeres (DL 1/2010, d’ara endavant), fa innecessària la redacció del pla
especial que preveuen els articles 189.1.5 de les ordenances metropolitanes
d’edificació i 336 de les normes urbanístiques del PGM, en el supòsit de
modificació de l’ordenació preexistent en sòls amb qualificació 18 del PGM
(zona subjecta a ordenació volumètrica).
4. Conveni.
L’11 de maig de 2015 l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs, han subscrit la modificació del conveni de 23 de gener de 2009,
per a fixar les bases de col·laboració que han de permetre el
desenvolupament definitiu de l’àmbit, d’acord amb el context econòmic i
immobiliari actual. Aquest conveni constitueix la base de referència per a la
redacció de la present MpPGM.
5. Iniciativa.
La iniciativa del planejament és pública i es formula per l'Institut Català del
Sòl. El document de planejament ha estat elaborat pels arquitectes de
l'Institut Català del Sòl següents: Gonçal Marquès Sagnier (director del
projecte), Jordi Gaju Diaz (coordinador del projecte) i Marta Casas Santoyo
(tècnica de l'equip de projectes).
6. Documentació.
El document de planejament conté la documentació següent: memòria,
normes urbanístiques, plànols, informe ambiental, memòria social, agenda i
avaluació econòmica.
7. Informes interns.
La cap de Servei de Territori i el cap de Secció Jurídica de Territori han
informat favorablement sobre la modificació puntual del Pla general
metropolità esmentada.
Fonaments jurídics
Procediment i competència
1. D’acord amb l’article 94 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el planejament
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urbanístic, atès que és una disposició administrativa de caràcter general,
té vigència indefinida i és susceptible de suspensió, modificació i revisió.
D’acord amb l’article 96.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la modificació de
qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb
les excepcions que s'estableixin per reglament i les particularitats
següents: en el cas de les modificacions dels plans urbanístics
plurimunicipals la incidència territorial de les quals quedi limitada a un
únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la modificació
d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional.
D’acord amb l’article 85.4.5.7 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, els plans
d’ordenació urbanística municipal i els plans urbanístics derivats, un cop
se n’ha acordat l’aprovació inicial, s’han de posar a informació pública,
per un termini d’un mes. Els edictes de convocatòria de la informació
pública s’han de trametre en el termini de deu dies des de l’adopció de
l’acord d’aprovació inicial. Simultàniament al tràmit d’informació pública
d’un pla d’ordenació urbanística municipal o d’un pla urbanístic derivat,
s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes,
llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. Simultàniament al
tràmit d’informació pública d’un pla d’ordenació urbanística municipal,
s’ha de concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals
confini amb el del municipi que és objecte del pla.
D'acord amb l'article 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, en cas de modificació de
planejament no són obligatòries les actuacions assenyalades en els punts
b i c de l'article 101 sobre participació ciutadana i avanç de l'instrument
de planejament.
D'acord amb l'article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, la convocatòria
d’informació pública en els procediments urbanístics es realitza de la
manera següent:
➢ 23.1. La informació pública en la tramitació de procediments de
planejament i de gestió urbanístics s’ha de convocar mitjançant
edictes d’acord amb les següents regles:
b) Quan es tracti de la tramitació de modificacions puntuals de les
figures de planejament objecte de l’apartat anterior així com de
tramitar plans urbanístics derivats, instruments de gestió urbanística i
de procediments per a l’aprovació de projectes en sòl no urbanitzable,
els edictes s’han de publicar al diari oficial o Butlletí Oficial que
correspongui i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació
en l’àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte
en tramitació.
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➢ 23.2. A més del que estableix l’apartat anterior, l’Administració de la
Generalitat i els ajuntaments de més de 10.000 habitants han de
donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació
pública en els procediments de planejament i gestió urbanístics que
tramitin i, en el cas d’instruments de planejament, també han de
garantir la consulta del projecte per aquests mitjans.
➢ 23.3. Els edictes han d’indicar:
a) L’instrument o expedient sotmès a informació pública.
b) El termini d’exposició al públic del projecte o de l’instrument de
què es tracti.
c) L’adreça i l’horari de l’oficina o dependència en la qual es pot
exercitar el dret d’informació.
d) Si s’escau, el mitjà telemàtic on pot consultar-se l’instrument o
expedient.
➢ 23.4. El termini d’informació pública es computa des de la darrera
publicació obligatòria, d’entre les regulades en l’apartat 1; quan a
més a més, es practiqui la notificació individualitzada, el còmput, per
a cadascuna de les persones interessades, es fa des de la notificació
llevat del cas en què la darrera publicació obligatòria sigui posterior.
➢ 23.5. Durant el període d’informació pública totes les persones,
físiques o jurídiques, poden:
a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra
l’instrument o expedient i obtenir-ne còpia. A aquests efectes les
administracions competents estan obligades a garantir, des de l’inici
del període d’informació pública, la consulta i l’obtenció de còpies de
la documentació.
b) Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o
documents que considerin oportú aportar en relació amb l’instrument
o expedient sotmès a informació pública.
6. D’acord amb el que disposa l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, correspon al Ple
l’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la
tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos
en la legislació urbanística.
7. 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 i l'article 114.3.k) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 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.
8. 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 competent en matèria d'urbanisme, previ informe
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de la comissió territorial d’urbanisme corresponent, l’aprovació definitiva
dels plans i dels programes urbanístics plurimunicipals.
9. D'acord amb l'article 5.1.b) del Estatuts del Consorci del Besòs, el
Consorci tindrà com a finalitat garantir una unitat d’acció pública en
l’àmbit del sector d’actuació, orientada especialment a la formació del
planejament urbanístic, la seva execució i conservació, així com a la
prestació dels diversos serveis als ciutadans. A aquest efecte gaudirà de
les següents competències: b) L’elaboració, formulació i proposta de
tramitació dels instruments urbanístics de desenvolupament i modificació
del planejament en l’àmbit territorial del sector d’actuació, corresponent
l’aprovació inicial i provisional als Ajuntaments respectius en funció del
territori que afectin.
Contingut
10.D’acord amb l’article 97.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, les propostes de
modificació d'una figura de planejament han de raonar i justificar la
necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als
interessos públics i privats concurrents.
11.D’acord amb l'article 59 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el document de
planejament que s'aprova inicialment conté la documentació preceptiva.
Suspensió
12.D'acord amb l'article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, els
òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del planejament
urbanístic poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la
reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats
concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també
de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
13.D'acord amb l'article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya,
l'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga
l'administració competent a acordar les mesures enunciades per l'apartat
1, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una
modificació del règim urbanístic. L'administració competent també pot
acordar les dites mesures en el cas que es pretengui assolir altres
objectius urbanístics concrets, els quals han d'ésser explicitats i
justificats.
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14.D'acord amb l'article 73.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, els
acords de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan referència
els apartats 1 i 2 s’han de publicar en el butlletí oficial corresponent, i
s’han de referir, en qualsevol cas, a àmbits identificats gràficament. En la
informació pública de l’instrument de planejament urbanístic a què es
refereixen les suspensions acordades, s’ha de donar compliment al que
estableix l’article 8.5.a.
15.D'acord amb l'article 8.5.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, la
ciutadania té dret a consultar i ser informada sobre el contingut dels
instruments de planejament i gestió urbanístics i, a aquests efectes:
a) En la informació pública dels instruments de planejament urbanístic, cal
que, conjuntament amb el pla, s’exposi un document comprensiu dels
extrems següents:
Primer. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i
de tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de
l’abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.
Segon. Un resum de l’abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti
de la revisió o modificació d’un instrument de planejament urbanístic, plànol
d’identificació dels àmbits en els que l’ordenació proposada altera la vigent i
resum de l’abast d’aquesta alteració.
16.D'acord amb l'article 74.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, els
efectes de la suspensió de tramitacions i de llicències per a àmbits
determinats no poden durar més d’un any en el cas regulat per l’apartat
1 de l’article 73, o de dos anys en cas d’acumulació dels supòsits
regulats pels apartats 1 i 2 de l’article 73.
17.D'acord amb l'article 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, els acords de suspensió
previstos en l’article 71 de la Llei d’urbanisme han de concretar els
àmbits afectats i han d’incorporar un plànol de delimitació dels àmbits
subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, en el
qual aquests es grafiaran a l’escala adequada i amb detall i claredat
suficients. Els acords de suspensió han de precisar també l’abast de les
llicències i tramitacions que suspenen. El plànol ha de restar a disposició
del públic en les oficines de l’administració actuant al llarg del termini de
suspensió. En el cas que l’administració actuant no sigui l’ajuntament, el
plànol també s’ha de poder consultar a les oficines municipals.
Dictamen
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Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els Següents
ACORDS:
1. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general metropolità en
l'àmbit de la 4a fase del sector Grup d'habitatges Via Trajana.
2. Sotmetre a informació pública, per un termini d'un mes, el document de
modificació de planejament, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació en l'àmbit municipal, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la
web municipal.
3. Sol·licitar informes als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials i concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels
quals confini amb el del municipi que és objecte del pla.
4. La suspensió de l'atorgament i tramitació de llicències i comunicacions
prèvies d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions dins l'àmbit de la 4a fase del sector Grup d'habitatges Via
Trajana, la instal·lació d'activitats compreses en l'àmbit esmentat que
s'estableixin en una edificació preexistent destinada a uns usos diferents,
de qualsevol procediment d'intervenció d'activitats compreses en l'àmbit
esmentat inclòs el de comunicació prèvia, i d'altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
La suspensió fa referència a la superfície que s'inclou en l'àmbit de la 4a
fase del sector Grup d'habitatges Via Trajana, segons s'identifica en el plànol
annex.
Aquesta suspensió de llicències es publicarà al BOP.
Els efectes de la suspensió de llicències duraran dos anys a partir de la
publicació.
La Comissió Informativa de Territori actuarà com a Comissió de Seguiment
d'aquest acord.
Facultar indistintament l'alcalde i el regidor delegat perquè realitzin tants
actes i gestions com calguin per executar el present acord.
5. Notificar aquest acord al Consorci del Besòs.”
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
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S'aprova per unanimitat.
9. Dictamen relatiu a l'inici de l'expedient de declaració de bé
cultural d'interès local de les construccions de les tres xemeneies i
l'edifici de la sala de turbines de l'antiga central tèrmica
“Fets
1. La Plataforma per la conservació de les tres xemeneies va presentar, en
data 30 de juny de 2015, sol·licitud per a què l'Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs aprovi la declaració de bé cultural d'interès local del conjunt
industrial de la central elèctrica de les tres xemeneies (tubs de captació,
edifici de turbines amb elements mobles com la grua-pont i els tres
edificis de calderes i xemeneies).
La Plataforma per la conservació de les tres xemeneies va acompanyar la
sol·licitud d'un informe redactat per Roger Hoyos, José Luis Muñoz i Sara
Marín. L'informe descriu el conjunt industrial de la central elèctrica de les
tres xemeneies i explica els motius pels quals s'hauria de conservar com a
patrimoni industrial.
2. La Plataforma per la conservació de les tres xemeneies va presentar, en
data 23 de juliol de 2015, un llistat amb les 590 signatures de suport a la
declaració de bé cultural d'interès local de l'edifici de les tres xemeneies
recollides al portal Change.org.
3. D'acord amb el padró de l'impost sobre béns immobles, les construccions
de les tres xemeneies i l'edifici de la sala de turbines de l'antiga central
tèrmica (referència cadastral núm. 6164301DF3866C0001MR) emplaçat
a l'avinguda d'Eduard Maristany, 106 és titularitat d'Endesa Generación,
SA.
4. D'acord amb els plànols del Servei de Territori, una part de l'edifici de
turbines correspon al municipi de Badalona.
5. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs sol·licitarà un informe d'un tècnic
en patrimoni cultural a l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona.
Fonaments jurídics
1. L'article 1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català, estableix que el patrimoni cultural català és integrat per tots els
béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de
Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, paleontològic,
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etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una
protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits
pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures.
L'objecte de l'inici d'aquest expedient de declaració de bé cultural d'interès
local és recaptar tots els informes preceptius i necessaris als efectes de
valorar si les construccions de les tres xemeneies i l'edifici de la sala de
turbines de l'antiga central tèrmica que formin del patrimoni cultural català,
en aquest cas patrimoni cultural industrial.
2. L'article 17.1.2.3 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català, estableix que el patrimoni cultural català, estableix el
següent:
“1. La catalogació de béns immobles s'efectua
declaració com a béns culturals d'interès local.

mitjançant

llur

2. La competència per a la declaració de béns culturals d'interès local
correspon al ple de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil
habitants, i al ple del consell comarcal, en els municipis de fins a cinc
mil habitants. La declaració s'ha de dur a terme amb la tramitació
prèvia de l'expedient administratiu corresponent, en el qual ha de
constar l'informe favorable d'un tècnic en patrimoni cultural.
3. L'acord de declaració d'un bé cultural d'interès local ha d'ésser
comunicat al Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el
Catàleg del Patrimoni Cultural Català.”
3. D'acord amb l'article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, els
òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del planejament
urbanístic poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la
reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats
concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també
de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
En el cas que ens ocupa, la suspensió de llicències s'adopta amb la finalitat
d'estudiar la modificació del Pla general metropolità en l'àmbit del sector del
Front Litoral. El Consorci del Besòs ha encomanat a l'arquitecte Sebastià
Jornet l'avanç del planejament del sector del Front Litoral de cara a una
futura modificació del Pla general metropolità. La regulació hauria d'assolir
l'objectiu urbanístic d'incloure dins d'un catàleg urbanístic de béns a protegir
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les construccions de les tres xemeneies i l'edifici de la sala de turbines de
l'antiga central tèrmica.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els següents
ACORDS:
1. Iniciar l'expedient de declaració de bé cultural d'interès local de les
construccions de les tres xemeneies i l'edifici de la sala de turbines de
l'antiga
central
tèrmica
(referència
cadastral
núm.
6164301DF3866C0001MR) emplaçat a l'avinguda d'Eduard Maristany,
106.
2. La suspensió, amb la finalitat d'estudiar la reforma del planejament
urbanístic, de l'atorgament i tramitació de llicències d'enderrocament de
les construccions de les tres xemeneies i l'edifici de la sala de turbines de
l'antiga central tèrmica a fi d'assolir uns objectius urbanístics concrets,
explicitats i justificats en la documentació de l'expedient.
La suspensió fa referència a les construccions de les tres xemeneies i l'edifici
de la sala de turbines de l'antiga central tèrmica (referència cadastral núm.
6164301DF3866C0001MR) emplaçat a l'avinguda d'Eduard Maristany, 106,
segons s'identifica en el plànol annex.
Aquesta suspensió de llicències es publicarà al BOP.
Els efectes de la suspensió de llicències duraran un any a partir de la darrera
publicació.
La Comissió Informativa de Territori actuarà com a Comissió de Seguiment
d'aquesta resolució.
Facultar indistintament l'alcalde i la regidora delegada de Territori perquè
realitzin tants actes i gestions com calguin per executar aquesta resolució.
3. Notificar aquest acord al Consorci del Besòs, a l'Ajuntament de Badalona,
Endesa Generación, SA, a l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació
de Barcelona i al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.”
S'aprova per unanimitat.
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ESPAI PÚBLIC, CONVIVÈNCIA I CIVISME
10. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia sobre mencions oficials
a membres de la Policia Local
Tot seguit, els assistents resten assabentats dels decrets de l'Alcaldia sobres
les mencions oficials als membres de la Policia Local següents:
•
•
•
•
•

caporal amb núm. de TIP 1068
caporal amb núm. de TIP 1089
agent amb núm. de TIP 1124
agent amb núm. de TIP 1109
agent amb núm. de TIP 1119

HISENDA I RECURSOS GENERALS
11. Proposta relativa a l'aprovació
l'Ajuntament, exercici 2014

del

Compte

General

de

“Vist el Compte General de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs corresponent
a l'exercici pressupostari de 2014, el qual està integrat per:
a)
b)

el de la mateixa entitat.
els de les societats mercantils de capital íntegrament propietat
municipal, EUSAB,SA i PLA DE BESÒS,SA.

Atès que el Compte General, format per la Intervenció municipal i retut per
l'alcalde de la Corporació, està degudament justificat i constata els comptes i
estats aplicables a aquesta entitat local i als que es refereix l'article 208 i
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com les Regles 97 a
104 del títol IV, capítol II, de la instrucció de comptabilitat per a l’administració
local, aprovada per Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, del Ministeri
d’Economia i Hisenda, pel que s’aprova la instrucció del model normal de
comptabilitat local.
Atès que aquest ha estat exposat al públic durant els terminis establerts
legalment, sense que s'hi hagi presentat cap reclamació, objeccions i
observació, per la qual cosa el Ple de l'Ajuntament ho pot aprovar
definitivament.
Examinat tot el que antecedeix, la Comissió Especial de Comptes proposa al
Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
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ACORD:
1. Aprovar el Compte general de l'entitat local de Sant Adrià de Besòs que es
presenta i que correspon a l'exercici de 2014, integrada per:
a)
b)

el de la mateixa entitat.
els de les societat mercantils de capital íntegrament propietat
municipal, EUSAB,SA i PLA DE BESÒS,SA

2. Trametre una còpia del Compte general aprovat a les entitats i organismes
que assenyala la normativa legal.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (1), MES
(2), ERC (2) i CDC (1)
Vots en contra: dos (2) - PP
12 Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de crèdits núm.
23
“Examinada la necessitat de tramitar expedient de modificació de crèdits al
vigent Pressupost General, mitjançant la concessió de crèdits extraordinaris
finançats amb baixa per anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c) del RD
500/90, de 20 d’abril, atès l’informe favorable de la Intervenció de Fons,
aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament la adopció del
següent:
ACORD:
1. Aprovar la modificació de crèdits núm. 23 del Pressupost prorrogat de
2015, de concessió de crèdits extraordinaris finançats amb baixa per
anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c) del RD 500/90, de 20 d’abril,
sent l’estat de modificacions el següent:
ESTAT DE DESPESES
EN MÉS
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Aplicació pressupostària
060

1621

62401

Denominació
Elements de transport.

Import
1,00
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1,00

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

4312

47900

Denominació

Import

A concessionaris del Mercat.

1,00

TOTAL DESPESES EN MENYS

1,00

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

1,00

TOTAL DESPESES EN MÉS ............................. 1,00
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Article 47 ..............................

1,00

TOTAL DESPESES EN MENYS ...................... 1,00

2. 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.
3. En el supòsit que no es presentin reclamacions contra aquest acord
durant el període d’exposició pública, aquest s’entendrà definitiu sense
necessitat d’un nou acord de l’Ajuntament.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Xavier Soley (CDC) manifesta:


Que el seu vot serà en contra perquè creu que el municipi té altres
necessitats per invertir i, tenint en compte que en aquest moment està a
punt d'extingir-se de la pròrroga del contracte vigent de neteja viària, no
creu que calgui un camió d'escombraries.
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Que seria més adequat destinar aquesta subvenció a una despesa real
per inversions.



Que en el contracte nou, que segur que tindrà una durada mínima de 10
anys, la despesa de l'adquisició del camió d'escombraries la podria
assumir el concessionari i pagada amb les certificacions del servei.

Antoni Vélez (ERC) diu:


Que s'adhereixen en part a les paraules de Xavier Soley.



Que la quantitat de 325.000 € per l'adquisició del camió creuen que és
força considerable.



Que no estan en contra d'aquesta compra, ja que les despeses que
s'ocasionen seran assumides per l'empresa de neteja concessionària,
però que s'abstindran perquè abans de fer una compra com aquesta
primer caldria veure com queda el nou plec de condicions, tenint en
compte que si es presenten força empreses es podria negociar.

Isabel Marcuello (MES) manifesta:


Que s'adhereixen a la intervenció de Xavier Soley i també a la d'Antoni
Vélez, perquè creuen que el camió s'hauria d'incloure en el nou plec i
destinar aquesta subvenció a altres inversions, per tant, hi votaran en
contra.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:


Que seria assumible aquesta despesa pel capítol II i alliberaria aquests
325.000 € per fer moltes coses a Sant Adrià, per tant, s'abstindran.

Pedro Sánchez (C's) diu:


Que creuen que l'Ajuntament no hauria de fer inversions en eines que
després seran utilitzades per empreses subcontractades, però que, en
aquest cas, després de sentir els arguments en què els han dit que
aprofitant aquesta inversió es podria reduir la despesa corrent,
s'abstindran.
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Pedro Rivero (PSC) respon:


Que en el nou plec s'inclourà el canvi de tota la maquinària perquè ja
tenen 12 o 13 anys i aprofitaran el canvi de contracte per canviar-la,
però que, per moltes empreses que es presentin al concurs, el que pot
variar serà el preu del servei però no el de la maquinària, ja que els
preus de mercat són força estàndards, per tant, l'empresa
concessionària haurà de lluitar per un preu de servei, però la maquinària
tindran els mateixos preus. Que podria ser que en algunes de les ofertes
alguna empresa estalviï alguna màquina.



Que en els 7 anys de crisi han intentat equilibrar totes les despeses no
fent més crèdits que allò que amortitzaven i intentant no apujar la
despesa ordinària i que durant 4 anys això els ha permès mantenir les
taxes i no apujar-les.



Que el contracte de neteja pujarà substancialment el nombre d'hores de
servei, que inclou tota la maquinària, la qual cosa vol dir que com que el
95% d'aquest contracte és pagament de personal, pujarà per sobre el
que ara hi ha.



Que per això han d'intentar no apujar més les despeses ordinàries si els
arribar via subvenció la compra d'un camió si troben fórmules per
rebaixar-les, si arriba via subvenció serà un camió que després no
hauran d'amortitzar i no haurà de passar per via ordinària.



Que aquest és el motiu pel qual s'ha fet així, que no sap si el camió
aguantarà o no fins al nou contracte, però que aprofitant que ara estan
bé de crèdits si aprofiten per pagar directament el camió tenen
controlades alhora les amortitzacions i poden treure un crèdit per fer el
que vulguin fer, perquè estan complint amb la despesa ordinària
amortitzant crèdit.

Xavier Soley (Convergència) agraeix l'explicació, però aquest import serà
atractiu per a les empreses i només que es plantin amb un import per
exemple de 2 milions i mig l'any, amb un 5% de baixa, estarien parlant de
125.000 € d'estalvi només amb l'adjudicació d'aquest contracte i en tres
anys estaria pagat el camió.
Jesús A. García (PP) també agraeix les explicacions i vol saber, tal i com ha
preguntat Gregorio Camacho, si la partida és finalista o pot anar per a un
altre lloc.
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L'interventor contesta que quan la Diputació concedeix la subvenció,
l'Ajuntament genera crèdit, incrementant la partida, l'única forma que es
pugui crear amb un € i que si després el camió no anés a aquesta partida,
es demanaria a la Diputació que la subvenció es destinés a una altra cosa.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: nou (9) – PSC (6) i SAeC (3)
Abstencions: sis (6) – C's (3), ICV-EUiA (1) i ERC (2)
Vots en contra: cinc (5) – MES (2), PP (2) i CDC (1)
13. Dictamen relatiu a l'aprovació del reconeixement de crèdit núm.
1/2015
“Vist l’informe emès per la Intervenció de Fons Municipals en relació amb els
crèdits no reconeguts d’exercicis anteriors.
Atès que s’ha comprovat la documentació relativa als dèbits de la corporació
amb els diversos creditors per obligacions derivades d’adquisicions, obres i
altres prestacions contretes amb anterioritat a l’1 de gener del 2015, i no
reconegudes per la corporació.
Atès que, en conseqüència, no es troben en la relació de creditors de les
resultes de despeses de la liquidació del Pressupost General de 2014.
Atesa la necessitat de garantir els dèbits que més avall es relacionen als
creditors que també s’esmenten.
De conformitat amb el que disposa l’article 60.2 del Reial decret 500/90 i a
la base 20.3 de les d’execució del Pressupost General vigent, es proposa al
Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Reconèixer el deute contret per la corporació amb els creditors i per un
import total de 12.628,67 € segons la relació següent:
Aplicació
pressupostària

Tercer

NIF

Concepte

Import

100.9200.21500 CANON ESPAÑA SA

A28122125

Diferències IVA factura Octubre-14

090.3410.20201 FESMES XXI SL

B63120315

Lloguer pistes esport. desembre-14

8,80

010.3340.22609 GEGANTERS ST.ADRIA

G62539796

Recordatoris colles trobada

600,00

010.3340.22609 ENRIC PEREZ ROMANI

39554315L

Materials actuació castellera

82,13

7.974,23

28.09.2015

090.3420.21300 ADAC

G58690090

Manteniment anual accessos

090.3420.21300 ADAC

G58690090

Lector proximi. Poliesport. Ricart

100.9200.2220

VODAFONE ESPAÑA SA A80907397 Import complementari juliol-14
TOTAL ......................
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1.723,04
105,44
2.135,03
12.628,67

2. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de Fons perquè en prengui
nota a comptabilitat.”
S'aprova per unanimitat.
14. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'execució del segon 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 segon trimestre de
2015 del pressupost municipal.
15. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'informe de morositat i del període
mitjà de pagament del segon 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 segon trimestre de 2015.
16. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques dels marcs pressupostaris per als
exercicis 2015-2016
A continuació, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques dels marcs pressupostaris per als
exercicis 2015-2016.
Els punts 17 i 18 es debaten conjuntament.
17. Dictamen relatiu a l'aprovació de la bonificació de l'IBI a
FESMES XXI, SL
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“Vista la instància presentada per JORDI HOMS ALBARRAN, actuant com a
administrador únic de la societat FESMES XXI SL, en data de 24 de febrer
de 2015, en la qual sol·licita l'aplicació de la bonificació del 95% de la quota
íntegra de l'Impost esmentat, en tractar-se d'un bé de titularitat municipal
destinat a activitat pròpia d'instal·lació esportiva, respecte de la finca
següent:
RD SANT RAMON DE PENYAFORT, 0024 T OD OS
Ref. cadastral 4561506-DF3846B-0001-EP
Nº. fix 91261658
Atès que, l'apartat 6 de l'article 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre béns immobles preveu la concessió d'una bonificació de fins
al 95% de la quota íntegra de l'esmentat Impost, dels béns immobles de
propietat municipal destinats a activitats pròpies de instal·lacions esportives,
entre d'altres, que siguin declarats d'especial interès o utilitat municipal pel
Ple de l'Ajuntament.
Atès que per part de la interessada s'indica que de tots és sabut que
l'esport, amb les seves múltiples i variades expressions, és una de les
activitats socials amb major arrelament i capacitat de convocatòria, és un
element essencial del sistema formatiu de l'individu i practicar-lo
contribueix, entre d'altres coses, al manteniment de la salut, a la correcció
dels desequilibris socials i a millorar la inserció social.
Atès que l'apartat 6 de l'art 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre béns immobles exigeix l'acord sobre declaració d'especial interès o
utilitat municipal, a adoptar pel Ple de la corporació per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
Es proposa l'adopció del següents
ACORDS:
1. Aprovar que les instal·lacions del Poliesportiu Besòs de RD SANT RAMON
DE PENYAFORT 24 (UTM 4561506 DF3846B 0001 EP) de propietat
municipal, i que la empresa FESMES XXI, SL, és la concessionària de
l'explotació, reuneixen els requisits exigits a l'apartat 6 de l'article 10 de
l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles per
declarar-les d'especial interès o utilitat municipal i, en conseqüència,
l'atorgament de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost
per a l'exercici 2015.
2. Notificar aquest acord a la societat interessada FESMES XXI, SL.”
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18. Dictamen relatiu a l'aprovació de la bonificació de l'IBI a
GIMESPORT, SA
“Vista la instància presentada per MÁXIMO BENITO HENRY, actuant com a
director de la instal·lació de la societat GESTIÓN DE INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO DEPORTIVO GIMESPORT, SA, en data de 23 de febrer de
2015, en la qual sol·licita l'aplicació de la bonificació del 95% de la quota
íntegra de l'Impost esmentat, en tractar-se d'un bé de titularitat municipal
destinat a activitat pròpia d'instal·lació esportiva, respecte de la finca
següent:
CL PLATJA, T OD OS
Ref. cadastral 5861503-DF3856B-0001-AF
Nº. fix 67673303
Atès que, l'apartat 6 de l'article 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre béns immobles preveu la concessió d'una bonificació de fins
al 95% de la quota íntegra de l'esmentat Impost, dels béns immobles de
propietat municipal destinats a activitats pròpies de instal·lacions esportives,
entre d'altres, que siguin declarats d'especial interès o utilitat municipal pel
Ple de l'Ajuntament.
Atès que per part de la interessada s'indica que de tots és sabut que
l'esport, amb les seves múltiples i variades expressions, és una de les
activitats socials amb major arrelament i capacitat de convocatòria, és un
element essencial del sistema formatiu de l'individu i practicar-lo
contribueix, entre d'altres coses, al manteniment de la salut, a la correcció
dels desequilibris socials i a millorar la inserció social.
Atès que l'apartat 6 de l'art 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre béns immobles exigeix l'acord sobre declaració d'especial interès o
utilitat municipal, a adoptar pel Ple de la corporació per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
Es proposa al l'adopció del següents
ACORDS:
1. Aprovar que les instal·lacions del Poliesportiu Marina-Besòs de CL DE LA
PLATJA (UTM 5861503 DF3856B 0001 AF) propietat de la corporació
municipal, i que la empresa GESTIÓN DE INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO DEPORTIVO GIMESPORT, SA (GIMESPORT, SA), és la
concessionària de l'explotació, reuneixen els requisits exigits a l'apartat 6
de l'article 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns
immobles per declarar-les d'especial interès o utilitat municipal i, en
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conseqüència, l'atorgament de la bonificació del 95% de la quota íntegra
de l'Impost per a l'exercici 2015.
2. Notificar aquest acord a la societat interessada GESTIÓN
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEPORTIVO GIMESPORT,
(GIMESPORT, SA).”

DE
SA

Defensa el dictàmens Pedro Rivero (PSC).
S'aproven per unanimitat.
19. Dictamen relatiu a l'aprovació de la bonificació de l'IBI a
l'Ateneu Adrianenc
“Vista la instància presentada per ARCADI AUGÉ, actuant en nom de
l'ATENEU ADRIANENC, en data de 19 de gener de 2015, en la qual sol·licita
l'aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost sobre
béns immobles, en tractar-se d'un bé declarat pel Ple de l'Ajuntament com a
bé cultural d'interès local, destinat a la seu social i a les activitats pròpies
d'una entitat sense ànim de lucre, respecte de la finca següent:
CL ANDREU VIDAL, 0007 T OD OS
Ref. cadastral 4472504-DF3847A-0001-PK
Nº. fix 67663440
Atès que l'apartat 7 de l'article 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre béns immobles preveu la concessió d'una bonificació de fins
al 95% de la quota íntegra de l'esmentat Impost, dels béns immobles que
hagin estat declarats pel Ple com a béns culturals d'interès local i que
estiguin destinats a seu social i a les activitats pròpies de les entitats sense
ànim de lucre i que siguin declarats d'especial interès o utilitat municipal pel
Ple de l'Ajuntament.
Atès que per part de la interessada s'indica que l'Ateneu Adrianenc és una
entitat de caràcter cultural al servei de la societat adrianenca, i així ho han
detallat anteriorment, manifestant que l'Ateneu fa possible una oferta
cultural pròpia de cinema, teatre, conferències, exposicions i participant de
forma desinteressada en la programació de la Festa Major.
Atès que l'apartat 7 de l'art 10 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre béns immobles exigeix l'acord sobre declaració d'especial interès o
utilitat municipal, a adoptar pel Ple de la corporació per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
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Es proposa al l'adopció del següents
ACORDS:
1. Aprovar que l'activitat cultural i les instal·lacions de l'ATENEU
ADRIANENC de CL ANDREU VIDAL, 0007 T OD OS (UTM 4472504
DF3847A 0001 PK) propietat de l'esmentada entitat sense ànim de lucre,
reuneixen els requisits exigits a l'apartat 7 de l'article 10 de l'Ordenança
fiscal reguladora de l'Impost sobre béns Immobles per declarar-les
d'especial interès o utilitat municipal i, en conseqüència, l'atorgament de
la bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost per a l'exercici
2015.
2. Notificar aquest acord a l'entitat interessada ATENEU ADRIANENC.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Jesús A. García (PP) manifesta:


Que están a favor de la bonificación pero no de la cuantía, ya que el
recibo del IBI les quedaría en 100 € y cree que si hay vecinos que
pueden pagar un recibo tan reducido y entienden que debería estar
ajustado, por ejemplo, a la bonificación que reciben vecinos que tienen
un piso en promoción pública que es de un 50%.



Que no sabe si se da el caso en otros municipios de algún ateneo que
esté en esta misma situación.

Pedro Rivero (PSC) contesta que en el cas dels poliesportius sí que s'han
donat casos semblants en altres municipis, però que sobre ateneus no en té
cap informació però que no vol dir que no hi hagi casos.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (1), MES
(2), ERC (2) i Convergència (1)
Vots en contra: dos (2) - PP
20. Dictamen relatiu a la continuïtat de la gestió del servei de neteja
viària i recollida de residus a partir de l'1 d'octubre de 2015
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“Vist que en data 21 de novembre de 2002 el Ple de l’Ajuntament va
adjudicar el contracte per la gestió dels serveis de recollida de residus sòlids
urbans i neteja viària de Sant Adrià de Besòs a Tecmed, SA, per un import
màxim anual de 1.733.719 € (euros), inclòs l'IVA.
Vist que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 25 de març de
2013, va adoptar entre d'altres els acords següents:
“Primer.- Prorrogar el contracte per la gestió dels serveis de recollida de residus
sòlids urbans i neteja viària de Sant Adrià de Besòs, essent l’actual
concessionari l’empresa Urbaser, S.A., pel període 1 d’abril de 2013 a 31 de
març de 2014. En finalitzar aquest període de pròrroga, l’òrgan de contractació
s’haurà de tornar a pronunciar sobre l’opció d’executar l’última anualitat de
pròrroga, si s’escau.
Segon.- Modificar el contracte per la gestió dels serveis de recollida de residus
sòlids urbans i neteja viària de Sant Adrià de Besòs, essent l’actual
concessionari l’empresa Urbaser, S.A. i l’import màxim anual a data 2012 de
2.827.999,04 € (euros), inclòs l’IVA, de manera que l’import màxim del contracte,
sense possibilitat de futures revisions de preus, per aquest any 2013 passi a ser
de 2.512.318,83 € (euros), inclòs l’IVA, dels quals 768.410,44 € corresponguin a
la recollida de residus sòlids urbans, i 1.743.908,39 € corresponguin a neteja
viària, i per a l’any 2014 i següents el preu màxim anual de 2.444.382,23 €
(euros), inclòs l’IVA, dels quals 722.073,51 € corresponguin a la recollida de
residus sòlids urbans, i 1.722.308,72 € corresponguin a neteja viària, tot vistos
els motius d’interès públic exposats en la part expositiva i als que es fa
referència en els informes que consten en l’expedient, i mantenint l’actual
plantilla de treballadors del servei i tots els altres recursos dels que disposi el
contracte. S’adjunten al present acord quadres resum del preu del contracte que
també s’aprova.”
Vist que aquests preus del 2013 en endavant comprenien una rebaixa
salarial del 5% del personal de l'empresa dedicat al contracte, i no
contemplaven cap revisió de preus. El motiu pel qual l'import del contracte
per l'any 2014 i següents era de 2.444.382,23 € (euros), inclòs l'IVA,
radicava en què ja no hi havia període d'amortització d'inversions (el preu
de l'any 2013, de 2.512.318,83 € (euros), inclòs l'IVA, comprenia 3 mesos
d'amortització d'inversions).
Vist que en data 24 de març de 2014 i per delegació del Ple de
l'Ajuntament, l'Alcaldia va prorrogar el contracte pel període 1 d'abril de
2014 a 31 de març de 2015 pel preu màxim anual del contracte de
2.444.382,23 € (euros), inclòs l’IVA, dels quals 722.073,51 € corresponien a
la recollida de residus sòlids urbans, i 1.722.308,72 € corresponien a neteja
viària.
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Vist que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 9 d'abril de
2015, va adoptar entre d'altres els següents acords:
“Primer.- Aprovar la continuïtat de la prestació dels serveis de recollida de
residus sòlids urbans i neteja viària de Sant Adrià de Besòs a càrrec
d'URBASER, S.A., i comunicar a aquest concessionari que el contracte que
regia la gestió d'aquests serveis finalitza a data 31 de març de 2015 però que
haurà de continuar-ne la seva gestió, en compliment del que disposa la clàusula
4.B) del plec de condicions econòmico administratives que ha regit el contracte,
fins que es produeixi una nova adjudicació i formalització del contracte, restant
previst que com a màxim això es produeixi a data 30 de setembre de 2015, tot i
que podria perllongar-se sempre previ acord al respecte i respectant el termini
màxim global de 12 mesos des de la finalització del contracte, d'acord amb el
que disposa el plec de clàusula econòmico administratives que ha regit el
contracte.
Segon.- Aprovar i comunicar a URBASER, S.A., que els preus màxims
corresponents a la prestació d'aquests serveis es correspondran amb els preus
que estaven en vigor pel contracte que ara finalitza, per la qual cosa el preu
màxim anual es correspon amb l'import de 2.444.382,23 € (euros), inclòs l’IVA,
dels quals 722.073,51 € corresponen a la recollida de residus sòlids urbans, i
1.722.308,72 € corresponen a neteja viària. Per aquests sis mesos compresos
entre l'1 d'abril i el 30 de setembre de 2015, el preu del contracte serà de
1222.191,11 € (euros), inclòs l’IVA, dels quals 361.036,75 € corresponen a la
recollida de residus sòlids urbans, i 861.154,36 € corresponen a neteja viària. “
Vist que l'empresa concessionària, en data 12 de maig de 2015, presenta
escrit amb el qual exposa que els anteriors acords relatius a la reducció del
preu anual del contracte es referien únicament a les anualitats 2013 i 2014,
durant els quals es prorroga el contracte, i per tant demana que es torni al
preu corresponent al del contracte amb el kt de l'última revisió de preus, és
a dir al preu de 2.556.252,60 € (euros), “segons es desprèn dels pactes
entre Urbaser i l'Ajuntament”. Amb aquest escrit s'adjunten uns documents
que porten per nom “acord” i “acta de reunió” (aquest últim signat també
per un representant de l'Ajuntament) en els quals, entre d'altres extrems,
s'esmenta que l'any 2015 s'aplicarien les taules salarials definitives a 31-122012.
Vist que l'empresa concessionària va començar a facturar els serveis
prestats aquest any 2015 en atenció als preus que ella considerava
correctes i no als aprovats pel Ple en data 25 de març de 2013. Per això, el
regidor delegat competent no va aprovar una sèrie de factures presentades
(retornant-les i posant els expedients en tràmit d'audiència). Posteriorment,
mitjançant escrit de data 28 de maig de 2015, l'empresa es reitera en la
petició efectuada amb l'escrit de 12 de maig de 2015 i es basa en què,
segons consta en informe tècnic, superat aquest període de dos anys
correspon aplicar per l'any 2015 els preus del contracte amb el kt

28.09.2015

50

corresponent a l'any 2013, ja que en l'anterior “acord” esmentat s'establia
que per l'any 2015 es recuperarien les taules salarials de 2012.
Atès que en informe emès pel cap de secció d'infraestructures en data 21
d'abril de 2015, en ocasió de la devolució de les factures esmentades,
s'afirma entre d'altres que durant la pròrroga no procedia efectuar cap
revisió de preus i es reduïen un 5% els salaris dels treballadors destinats
per l'empresa al contracte segons l'acta de reunió i l'acord de referència.
També s'afirma que, malgrat la pròrroga s'iniciava l'1 d'abril de 2013, la
reducció salarial del 5% es va començar a aplicar el gener de 2013 i que en
l'acord del Ple de data 25 de març de 2013 no es va fer esment que aquesta
rebaixa salarial i absència de revisió de preus es referien només a la
pròrroga de dos anys, sinó que en l'acord plenari no es determinava.
Atès que el tècnic considera en el seu informe que, superat aquest període
de dos anys, correspon aplicar a l'any 2015 els preus del contracte amb el
kt corresponent de l'any 2013 i recuperar així les taules salarials del 2015.
Seria un Kt acumulat del 1,2411 que sense despeses de finançament ni
amortització es correspon a l'import de 2.556.252,63 € inclòs l'IVA,
corresponent en 752.133,51 € (euros) a recollida de residus urbans i
1.804.119,12 € (euros) a neteja viària. Malgrat això, el tècnic conclou que,
atès el que estableix l'acord plenari del maig de 2013, que no acota aquesta
modificació als dos anys de pròrroga, cal tenir en compte l'import del
contracte de 2.444.382,23 € i per tant retornar les factures presentades per
l'empresa.
Vist que posteriorment es retornen més factures pels mateixos motius que
les anteriors, posant els expedients en tràmit d'audiència, i l'empresa
presenta escrit en data 2 de juny de 2015 reiterant les peticions efectuades
amb anterioritat.
Vist que en data 10 de juny de 2015, l'empresa presenta escrit amb el qual
manifesta que presentaran les factures d'acord amb el que estableix l'acord
de Ple del maig de 2013 però que això no significa que renunciïn a la seva
reclamació (de considerar que el preu del contracte per l'any 2015 és de
2.556.252,60 € (euros) des de l'1 de gener).
Vist que per últim, hi ha un escrit de 21 de juliol de 2015 que reitera el que
sol·licitaven en escrit de data 2 de juny.
Vist que tots aquests fets venen expressats en l'informe emès pel cap de
Serveis Generals en data 14 de setembre de 2015, en el qual també
s'afirma que la documentació principal a tenir en compte és la següent:
- Documentació (acord i acta) del gener i febrer de 2013.
- Acords plenaris de dates 25 de març de 2013 i 9 d'abril de 2015.
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- Informe tècnic de data 5 de març de 2013.
- Escrits presentats per l'empresa concessionària des del 12 de maig de
2015.
- Informe tècnic de data 21 d'abril de 2015.
Vist que l'esmentat informe del cap de Serveis Generals conté els següents
fonaments de dret:
“Atesos els anteriors fets, la problemàtica es pot concretar en els següents
aspectes:
- L'acord plenari de 2013, a part de referir-se a la pròrroga del contracte, també
es refereix a la seva modificació però no concreta fins quan dura aquesta
modificació. Atès que el contracte finalitzava a 31 de març de 2015, es devia
considerar que no hi havia dubte possible i així doncs la modificació afectava al
termini que restava del contracte.
- No hi ha una nova adjudicació efectuada a data 1 d'abril de 2015 per la qual
cosa es va demanar al concessionari per acord del Ple del març de 2015 que
continués gestionant els serveis segons les condicions fruït de la modificació del
2013.
- Hi ha un informe tècnic que reconeix que els acords amb l'empresa per
modificar el contracte pretenien ser amb efectes únicament fins la finalització del
contracte i no a la continuïtat a partir de l'1 d'abril de 2015, malgrat de l'acord
plenari del 2013 no es desprengui això.
- Aquests “acords” previs es basen en un acord de data 21 de gener de 2013 i
un acta de reunió de 4 de febrer de 2013, en cap cas es tracta d'actes
administratius.
- Hi ha el reconeixement per part del tècnic municipal que la modificació, l'any
2013, es va aplicar ja des de l'1 de gener de 2013 i no des de l'1 d'abril de 2013
(que era quan començava la pròrroga). En base a això, el concessionari demana
que es deixi sense efectes la modificació del contracte des de la data 1 de gener
de 2015 i no des de la data 1 d'abril de 2015.
Tot seguit es proposa una possible solució a aquests problemes en base als
següents arguments:
1.- La validesa dels acords adoptats per l'empresa amb “ratificació” de
l'Ajuntament.
L'acord en el sí de l'empresa de data 21 de gener de 2013 es circumscriu a la
plantilla de treballadors de l'empresa concessionària però l'Acta de la reunió del
4 de febrer de 2013 entre la representació empresarial i la dels treballadors està
“ratificada” per l'Ajuntament amb signatura no identificada però que es correspon
a la signatura de l'alcalde.
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Val a dir que d'aquest document no es pot desprendre cap mena d'obligació per
l'Ajuntament, per molt que contingui una signatura d'un càrrec polític. Del
contingut d'aquest document es desprèn una voluntat de modificar el contracte
amb una rebaixa del 5% del salari dels treballadors i una manca de revisió de
preus durant dues anualitats. Lògicament aquest document no pot tenir
conseqüències per l'Ajuntament perquè no es tracta de cap acte administratiu i
les modificacions de contracte se sotmeten a la legislació sectorial pertinent i es
tramiten amb el procediment que pertoca, essent a més el Ple de l'Ajuntament
l'òrgan competent. La problemàtica es dóna perquè aquest document limita la
modificació a les anualitats 2013 i 2014 i l'acord de Ple no expressa un límit
temporal pel que fa al seu acabament, donant per fet que la vigència del
contracte no s'excediria del 31 de març de 2015. En qualsevol cas, i per molt
que l'informe tècnic al·ludeixi a aquesta reunió, d'ella no es pot desprendre cap
obligació per l'Ajuntament. Com a molt aquesta ratificació podria tenir els efectes
per l'Ajuntament d'un acusament de rebuda del que s'acorda en la reunió, que
afecta només a l'empresa, i lògicament després havia de tramitar-se el
procediment de modificació, els efectes temporals del qual discrepen amb
aquest acord com ja s'ha dit.
2.- La possibilitat de modificar el contracte que es troba en situació de
“provisionalitat” fins una nova adjudicació.
El contracte, una vegada finalitzades les seves pròrrogues, hauria de deixar de
produir efectes a data 31 de març de 2015. Pels motius que es van exposar en
els antecedents dels acords del Ple de data 9 d'abril de 2015, la nova
adjudicació no ha pogut estar llesta a aquella data i es va requerir al
concessionari que continués amb la prestació del servei.
En atenció al que va acordar internament l'empresa (i reconegut per tècnic
municipal i ratificat per càrrec polític de l'Ajuntament però sense validesa jurídica
com ja s'ha dit) aquesta considera que el preu a aplicar a partir de l'any 2015 no
és el resultant de la modificació de 2013 sinó l'anterior. Per contra, l'acord plenari
no acotava temporalment el moment final de la modificació.
Independentment de la interpretació que es pugui donar a aquests documents
i/o actes administratius, si el contracte es va modificar a la baixa l'any 2013,
també es pot modificar a l'alça l'any 2015, sempre que hi hagi el crèdit
pressupostari corresponent i es justifiqui la necessitat. Els arguments que es van
exposar per modificar el contracte el 2013 no són aplicables per aquest cas, sinó
que s'han de basar en una interpretació de l'acord de Ple i en el perjudici que pot
patir l'empresa quan va acceptar aquesta modificació doncs la previsió era que
el contracte finalitzés a data 31 de març de 2015 i no més endavant. Així, el
concessionari podria veure afectats els seus interessos ja que, de bona fe, pot
haver acordat la modificació amb l'expectativa que el contracte acabés el 31 de
març de 2015. Dit d'una altra manera, si hagués sabut que el contracte
finalitzava més tard (probablement no hi haurà temps per una nova adjudicació
abans de final d'any) potser no hauria acceptat la modificació doncs podria haver
considerat que el perjudici econòmic amb la rebaixa era excessiu, per exemple.
Per tant, en aplicació dels principis de confiança legítima i bona fe, seria possible
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una modificació del contracte sempre que hi hagués la consignació
pressupostària corresponent.
En un altre ordre de coses, pot sorgir el dubte de si és possible aquesta
modificació quan el contracte tècnicament ha finalitzat i es troba en situació
interina o de provisionalitat fins que es produeixi una nova adjudicació. La
doctrina i la jurisprudència s'han manifestat a favor d'aquesta opció. Així, El
Consultor es planteja “si es possible que el concesionario de un servicio continúe
prestandolo por el tiempo necesario hasta que el nuevo concesionario se pueda
hacer cargo de él. Entendemos que sí en circunstancias especiales de
pendencia del fin de una licitación”. En aquest cas la nova licitació encara no
s'ha aprovat, malgrat reconèixer el tècnic municipal, el març de 2015, que el plec
estava redactant-se amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, però el
plec de condicions preveu aquesta situació la qual cosa atorga legitimitat a la
situació, sens perjudici que sigui procedent que s'acabi en el termini més breu
possible. Aquesta doctrina fa referència a una Sentència del Tribunal Suprem
que va declarar el dret d'una empresa encarregada de la neteja d'un Hospital a
que se li abonés l'import corresponent a la revisió del preu del contracte durant
el període relatiu a la pròrroga forçosa. Per tant, si és possible aprovar una
revisió de preus en aquesta situació, també seria possible efectuar una
modificació a l'alça del preu del contracte atès que a més aquesta continuïtat no
és imputable al concessionari, el qual tenia l'expectativa que la reducció del preu
del contracte no s'estengués tant en el temps.
Cal recordar, per últim, que la normativa a aplicar al contracte és el text refós de
l'any 2000, doncs va ser a l'empar d'aquesta norma quan es va adjudicar el
contracte, i per tant no és d'aplicació l'actual normativa de modificació de
contractes que és molt restrictiva.
3.- La legitimitat o no de la seva modificació amb efectes a 1 de gener de 2015.
D'acord amb el que informa el tècnic municipal en data 21 d'abril de 2015, la
reducció dels salaris dels treballadors (i la conseqüent reducció del preu de la
concessió) es va aplicar amb efectes a 1 de gener de 2013. L'acord plenari de
modificació de l'any 2013 es dedueix clarament que la modificació del contracte
es produeix per tot l'any 2013, 2014 i següents. Pel que fa al període que
correspon des de l'1 d'abril de 2015 fins l'adjudicació d'un nou contracte, ja s'ha
informat que és argumentable la seva modificació. Però pel que fa al període de
l'última pròrroga del contracte, que acabava el 31 de març de 2015, es troba
afectat per l'acord plenari de pròrroga del contracte corresponent a l'any 2014, el
qual va ser posat en audiència al concessionari sense que manifestés res al
respecte. En resum, sembla que el concessionari va entendre que la modificació
del contracte era per les anualitats 2013 i 2014. L'acord plenari de 2013
modificava el contracte pels anys 2013, 2014 i següents. És argumentable un
canvi de les condicions a partir de l'1 d'abril de 2015, que és quan el contracte
de manera “formal” va finalitzar, però abans estava prorrogat i les seves
condicions acceptades pel concessionari, per la qual cosa no semblaria correcte
la modificació del preu pels tres primers mesos de l'any 2015. Els acords entre
l'empresa i els treballadors no deslegitimen el que deia l'acord plenari de l'any
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2013: la modificació comprenia els anys 2013, 2014 i següents. L'expressió
“següents” hauria de comprendre, com a mínim, la finalització “formal” del
contracte, és a dir, fins el 31 de març de 2015.
Com a conclusió a tots aquests arguments, sembla justificat que per aquest any
2015 el preu del contracte sigui de l'import de 2.528.285,03 € (euros), inclòs
l'IVA, import que comprèn l'increment salarial del 5% només pel període abril a
desembre de 2015, d'acord amb els quadres que s'adjunten a aquest informe.
Per tant, s'hauria d'aplicar el Kt corresponent de l'any 2012 que és l'acumulat de
l'1,2411 a partir de l'1 d'abril de 2015 i que dóna un import del contracte per
aquest any 2015 de 2.528.285,03 € (euros), inclòs l'IVA, dels quals 744.618,51 €
(euros) corresponen a residus sòlids urbans i 1.783.666,52 € (euros) es
corresponen a neteja viària. Per l’any 2016 el preu màxim anual del contracte
seria de 2.556.252,63 €, inclòs l’IVA, dels quals 752.133,51 € correspondrien a la
recollida de residus sòlids urbans, i 1.804.119,12 € correspondrien a neteja
viària.
D’altra banda, hi ha el crèdit adequat i suficient a la partida 060.16200.22700
(per recollida de residus) i 060.16300.22700 (per neteja viària) del pressupost
aprovat per a l’any 2015, per tal de garantir les obligacions econòmiques que es
deriven d'aquesta modificació pel que fa a l'any 2015, sotmetent-se la
modificació a la condició suspensiva d'existència del crèdit adequat i suficient al
pressupost de 2016, si l'adjudicació encara no estigués realitzada, per tal
d'atendre les despeses derivades en aquell exercici.
D'altra banda, i pel que fa als procediments de devolució de factures del
contracte d'aquest any 2015, procediments que es troben en fase d'audiència,
en base al que decideixi el ple municipal aquells procediments hauran de
finalitzar en consonància amb el que decideixi el ple.
És el ple de l'Ajuntament l'òrgan competent ja que, tot i que el Ple va delegar a
la Junta de Govern Local l'adopció d'acords pel que fa a posteriors continuïtats
del contracte en cas que la nova adjudicació no estigués enllestida a data 30 de
setembre de 2015, estem davant d'un supòsit de modificació contractual amb
conseqüències econòmiques per la qual cosa aquella delegació no tindria
validesa i seria el Ple l'òrgan competent.
4.- La continuïtat del contracte fins que es produeixi una nova adjudicació.
Atès que l'acord plenari de data 9 d'abril de 2015 comprenia la continuïtat del
contracte només fins a 30 de setembre de 2015, cal que l'òrgan competent es
torni a manifestar sobre la seva continuïtat fins que aquest s'adjudiqui. Es va
preveure que fos la Junta de Govern Local qui decidís sobre un altre període de
continuïtat però, vist que el Ple haurà d'aprovar si s'escau la modificació del preu
del contracte per aquest any 2015 i fins que s'adjudiqui el nou, seria convenient
que aquest mateix òrgan aprovés en el seu cas un altre període de continuïtat
del contracte.”
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Vist que l'informe conclou favorablement la modificació del contracte per la
prestació dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària de
Sant Adrià de Besòs, adjudicat a URBASER, SA, mitjançant gestió indirecta i
en concret concessió, amb efectes a data 1 d'abril de 2015. S'haurà
d'aplicar el Kt corresponent de l'any 2012 que és l'acumulat de l'1,2411 a
partir de l'1 d'abril de 2015 i que dóna un import del contracte per aquest
any 2015 de 2.528.285,03 € (euros), inclòs l'IVA, dels quals 744.618,51 €
(euros) corresponen a residus sòlids urbans i 1.783.666,52 € (euros) es
corresponen a neteja viària. Tot d'acord amb els arguments exposats en
aquest informe i en l'informe de la intervenció municipal. Per l’any 2016 el
preu màxim anual del contracte seria de 2.556.252,63 €, inclòs l’IVA, dels
quals 752.133,51 € correspondrien a la recollida de residus sòlids urbans, i
1.804.119,12 € correspondrien a neteja viària.
Vist l'informe emès per la intervenció municipal en data 18 de setembre de
2015 i que com s'ha dit existeix el crèdit adequat i suficient per tal d'atendre
a aquesta modificació de contracte.
Per tot el que s'ha exposat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar que es mantinguin els preus aprovats pels tres primers mesos
de 2015, de gener a març, ja que la gestió dels serveis es prestava de
conformitat amb la modificació aprovada per l'acord plenari de 25 de
març de 2013, per l'import màxim anual per a l’any 2014 i següents de
2.444.382,23 €, inclòs l’IVA, dels quals 722.073,51 € corresponien a la
recollida de residus sòlids urbans, i 1.722.308,72 € corresponien a neteja
viària, i aquest preu segueix en vigor pels tres primers mesos, de gener
a març, de l’any 2015, de conformitat amb l’acord del Ple de 25 de març
de 2013 i el decret de l’Alcaldia, de 24 de març de 2014, que prorroga el
contracte de l’1 d’abril de 2014 fins al 31 de març de 2015 pels preus
esmentats.
2. Modificar el contracte per la gestió dels serveis de recollida de residus
sòlids urbans i neteja viària de Sant Adrià de Besòs, essent l’actual
concessionari l’empresa Urbaser, SA, de manera que l’import màxim del
contracte, sense possibilitat de futures revisions de preus, a partir de l’1
d’abril de 2015 fins al 31 de desembre de 2015 passi a ser
d'1.917.189,47 €, inclòs l’IVA, dels quals 564.100,13 € corresponguin a
la recollida de residus sòlids urbans, i 1.353.089,34 € corresponguin a
neteja viària, i per l’any 2016 i fins que s'adjudiqui el nou contracte el
preu màxim anual de 2.556.252,63 €, inclòs l’IVA, dels quals 752.133,51
€ corresponguin a la recollida de residus sòlids urbans, i 1.804.119,12 €
corresponguin a neteja viària, tots vistos els motius d’interès públic
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exposats en la part expositiva i als que es fan referència en els informes
que consten en l’expedient. S’adjunten al present acord quadres resum
del preu del contracte que també s’aprova.
3. Tramitar la facturació d'aquest any 2015 d'acord amb la modificació del
contracte per aquest any i, per tant, finalitzar els procediments de
devolució de les factures ja presentades, els quals es troben en tràmit
d'audiència, d'acord amb el contingut dels presents acords.
4. Aprovar la continuïtat de la prestació dels serveis de recollida de residus
sòlids urbans i neteja viària de Sant Adrià de Besòs a càrrec d'URBASER,
SA, a partir de l'1 d'octubre de 2015 i fins que es produeixi una nova
adjudicació del contracte.
5. Posar els presents acords en tràmit d’audiència al concessionari Urbaser,
SA, per tal que, en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir del
dia següent a la recepció de la seva notificació, presenti aquelles
al·legacions que cregui convenients. En cas de no presentar al·legacions,
aquests acords de modificació esdevindran definitius.
6. Notificar els presents acords al concessionari Urbaser, SA.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (1), MES
(2), ERC (2) i CDC (1)
Abstencions: dues (2) - PP
21. Dictamen relatiu a l'aprovació de les Festes Locals per a l'any
2016
“Vist que, d’acord amb allò establert pel Departament d'Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya, cada municipi ha de proposar les dues festes
locals, retribuïdes i no recuperables, per a l'any 2016.
Un cop fetes les consultes corresponents amb els agents socioeconòmics del
municipi, el regidor delegat que subscriu proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent
ACORD:
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Assenyalar el dilluns 2 de maig i el dijous 8 de setembre (Festa Major de
Sant Adrià) com a festes locals d'aquest municipi per a l’any 2016.”
S'aprova per unanimitat.
22. Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla d'ordenació per a la
cobertura de la Prefectura de la Policia Local
“Fonaments de dret
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 69.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic (EBEP), estableix el següent:
“les administracions públiques podran aprovar plans per a l’ordenació
dels seus recursos humans, que incloguin, entre altres, alguna de les
següents mesures:
Anàlisi de les disponibilitats i necessitats de personal, tant des del
punt de vista del nombre d’efectius, com dels perfils professionals o
nivells de qualificació dels mateixos.
Previsions sobre els sistemes d’organització del treball i
modificacions d’estructures de llocs de treball
Previsió de la incorporació de recursos humans a través de l’oferta
pública d’ocupació”
L'article 68 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública, estableix que es podran establir
una sèrie de mesures i instruments de racionalització de l’organització i del
personal.
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.
L'article 32.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública estableix que la creació, la
modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball s’han de fer en tot cas
mitjançant la relació de llocs de treball.
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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.
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.
L’article 10 del Reglament de la relació, valoració i provisió de llocs de treball
de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs estableix el procediment a seguir
per modificar la relació de llocs de treball, establint en el seu punt 3 el
contingut de l’expedient de modificació de la relació de llocs de treball on hi
ha de constar una memòria explicativa on constin i es motivin les
modificacions organitzatives proposades.
Exposició de motius
En la memòria elaborada pel Servei de Recursos Humans, inclosa en aquest
expedient, s’explica la necessitat i abast de planificar l’ordenació i
actuacions a realitzar per tal de compatibilitzar el dret individual del cap de
la policia local de passar a la segona activitat i l’interès públic de no deixar
el cos de policia local sense una prefectura operativa en la seva totalitat.
El contingut de les modificacions proposades ha estat negociada i amb la
representació sindical en la reunió de la mesa de negociació del dia 16 de
setembre de 2015, havent formulat la representació sindical el seu desacord
en base a a l’increment de despesa que suposa.
La Intervenció Municipal ha formulat informe al respecte amb diverses
observacions.
Per tot l’exposat, el regidor delegat que subscriu proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció del següents
ACORDS:
1. Aprovar el pla d’ordenació per a la cobertura de la prefectura de la policia
local, que consta de les següents mesures dispositives:
1. Modificació de la plantilla municipal en el sentit d’augmentar en 1 les
places d’inspector de la policia local, donant a aquesta plaça el
caràcter “a extingir”.
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2. Modificació de la relació de llocs de treball en el sentit d’augmentar en
1 les dotacions del lloc de treball d’inspector - cap de la policia local,
donant a aquesta dotació el caràcter “a amortitzar”.
3. Modificació de l’oferta pública d’ocupació 2015 en el sentit
d’incorporar a la mateixa 1 plaça d’inspector a seleccionar mitjançant
concurs-oposició en torn lliure
4. Demorar l’efectivitat pressupostària dels dos primers punts al
moment en què la plaça convocada sigui ocupada, a nivell operatiu,
per la persona seleccionada en el corresponent procés selectiu.
2. Per tal d’implementar aquest pla, en aquest mateix acord es procedeix a
les modificacions de plantilla i relació de llocs de treball exposades i es
faculta a la regidoria de recursos humans perquè procedeixi a les
corresponents ampliació de l’oferta pública d’ocupació i convocatòria del
procés selectiu.
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).
Xavier Soley (CDC) manifesta:


Que hi votarà en contra. Que creu que és un pla fet a mida davant d'una
situació que ha sorgit de manera inesperada, és un pla coix per
solucionar la situació administrativa.



Que davant d'aquesta situació de necessitats, hagués estat convenient
esperar una mica més i completar aquesta pla, no només per resoldre la
situació del cap de la policia local sinó també per vestir allò que de la
policia exigeix la ciutadania, que és l'ampliació de les dotacions i una
redefinició de les funcions que a Sant Adrià ha de tenir la policia local.



Que creu que hi pot haver altres solucions que la normativa de funció
pública preveu.

Jesús A. García (PP) diu:
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Que votarán en contra puesto que teniendo en cuenta que el jefe de la
policía está en su derecho, puesto que se aprobó un reglamento de
segunda actividad, esta situación se podía haber previsto hace mucho
tiempo atrás.



Que a pesar que el expediente que ha realizado del jefe de Recursos
Humanos esté todo lo pulcro e impoluto que sea, es curioso que los
sindicatos se manifiesten contrariamente a este plan y que echan en
falta un informe jurídico que corrobore o refuerce este expediente.



Que en este Ayuntamiento están habilitados tanto el interventor para los
aspectos financieros y un secretario para emitir estos informes jurídicos
que corroboren este plan si así está completamente redactado y
cumplimentado.



Que si esto fuese así, lo que sí que entenderían es que se ofreciera al
subinspector la posibilidad de poder llevar esta área operativa, porque
mejor conocedor del municipio no debe haber nadie más.

Antoni Vélez (ERC) diu:


Que hi votaran en contra. Que en les comissions s'ha parlat que el model
de policia local està esgotat i que cal una reformulació a nivell de ciutat o
quina policia local es necessita, ja que s'han d'adaptar a uns temps que
són diferents, a unes necessitats en termes de seguretat ciutadana que
potser ara són unes altres.



Que l'opció per la qual s'ha optat és més conjuntural que estructural, ja
que un dels acords verbals que es va arribar amb tots els grups era fer
una reunió perquè entre tots busquessin aquest model de policia que
necessitaria la ciutat.

Isabel Marcuello (MES) diu:


Que des del mes de juliol el mateix regidor delegat els va proposar
consensuar sobre quin tipus de policia local volien, fer les seves
propostes, per intentar arribar a un acord. Que ho han estat demanant
per activa i per passiva, que ja sap que hi ha hagut el mes d'agost i la
festa major, però això no els eximeix d'haver-los trucat per abordar això.



Que creu que és una fugida cap endavant, ara fan aquest pla i que
després ja parlaran de la policia, creu que no són les formes.
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Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:


Que el seu vot serà a favor perquè per canviar determinades dinàmiques
que s'han anat produint i per canviar una percepció ciutadana creu que
és bo que la màxima prefectura de la policia sigui nova.



Que creu que hi ha d'haver un suport de l'equip de govern cap a la
persona que entri i si pot ser amb un ampli consens dels grups de
l'oposició sobre com ha d'actuar la guàrdia urbana.

Francisco Navarro (C's) manifesta:


Que hi votaran a favor. Que qui coneix Sant Adrià sap que ha canviat i
crescut molt, per això els diferents serveis que gestiona l'Ajuntament
s'han d'adaptar a les noves necessitats, incloent-hi la guàrdia urbana.



Que creuen convenient que des de l'Ajuntament es dirigeixi el procés de
canvi i que es deixi d'actuar de forma passiva, improvisant segons les
circumstàncies, per això donaran suport que es posi en marxa aquesta
convocatòria, al mateix temps que exigiran que vagi acompanyada del
desenvolupament d'un pla integral per a la guàrdia urbana on puguin
participar tots els grups, per tal de dotar la ciutat dels serveis de
seguretat que una ciutat moderna i amb creixement necessita.

Filomena Cañete (PSC) respon:
A Jesús A. Garcia


Que la segona activitat no es concedeix només perquè hi hagi un
reglament sinó perquè ho regula una llei.



Que el subinspector està en una escala que és diferent a l'escala
d'inspector que és superior.

A Antoni Vélez


Que la idea és compartir coneixement durant el temps que hi hagi els
dos inspectors, que hi hagi unes funcions determinades, com marca el
reglament de segona activitat, i que es pugui diferenciar més tasques a
nivell intern, purament més administratiu d'allò que seria purament
operatiu que és el que reclama la ciutadania.

A Isabel Marcuello
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Que no és una fugida cap endavant, sinó que és una resposta d'una
situació excepcional, i tampoc s'esperaven que fos d'una manera tan
precipitada, però que alguna cosa havien de fer.



Que pregunta al secretari accidental si creu necessari que, a part de
l'informe d'un TAG, cal un informe jurídic que avali que allò que diu un
tècnic.

El secretari accidental contesta que els TAG, per naturalesa, tenen la
capacitat de fer informes jurídics interpretant la normativa de l'àmbit del
sector que afecta a la matèria i que si tingués algun dubte podia elevar la
consulta al secretari o a qualsevol òrgan assessor extern.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot de qualitat de l'alcalde:
Vots a favor: deu (10) – PSC (6), C's (3) i ICV-EuiA (1)
Vots en contra: deu (10) – SAeC (3), MES (2), ERC (2), PP (2) i CDC (1)
23 Dictamen relatiu a la creació del lloc de treball de tècnic de
control d'infraestructures
“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 68 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública, estableix que es podran establir
una sèrie de mesures i instruments de racionalització de l’organització i del
personal.
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.
L’article 32.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública estableix que la creació,
modificació, refosa i supressió de llocs de treball s’ha de fer en tot cas
mitjançant la relació de llocs de treball.
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La modificació de la relació de llocs de treball està regulada a l’article 31 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya, el qual assenyala com
a requisit mínim d’aquesta modificació l’existència d’una memòria
justificativa de la mateixa.
Vista la memòria elaborada pel Servei de Recursos Humans referent a la
necessitat i abast de modificar la relació de llocs de treball en el sentit
d’afegir-hi un nou lloc de treball.
Atès que el contingut d’aquesta modificació ha estat negociada i acordada
amb la representació sindical en la reunió de la mesa de negociació del dia 9
de juliol de 2015, havent-se efectuat la corresponent valoració prèvia del
lloc de treball en data 16 de juliol de 2015.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal i les observacions que allí hi
figuren, així com el fet que la proposta presentada no representa
incorporació de nou personal.
El regidor delegat que subscriu proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següents
ACORD:
1. Modificar la relació de llocs de treball en el següent sentit:
-

IDENTIFICACIÓ LLOC
Codi Denominació Lloc
de Treball

Creació d’un nou lloc amb el següent detall, tot incloent la
corresponent fitxa descriptiva al manual d’organització:
Destinació

Tècnic control
Secció
d’infraestructures d’infraestructures
de territori

CARACTERISTÍQUES ESSENCIALS
PROVISIÓ
Règ Gr. Niv.
C
Esc Subescala/ TL FP Adm
CD Especific
Categoria
F

A2/
C1

19

9.936,30

AG

Tècnica de
grau mitja/
auxiliar

B

C

A0

Requisits de
titulació

Altres
Requisits

Batxillerat, FP II
Carnets
o equivalent professionals

ALTRES
N Cat Tip. Fitxa Dot Obs.
Jor funcion
n.
s
C
O
692
1

2. Facultar la regidoria de Recursos Humans perquè procedeixi a la
convocatòria d’un concurs de provisió del nou lloc de treball i a la
tramitació de l’amortització del lloc de treball d’origen de la persona que
obtingui la destinació, amb la corresponent redistribució de tasques, si
escau.
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.
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normativament

Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (1), ERC (2)
i CDC (1)
Abstencions: quatre (4) – MES (2) i PP (2)
24. Dictamen relatiu a l'establiment de dies addicionals de vacances
i per assumptes particulars vinculats a l'antiguitat
“Com sigui que el Real decret llei 10/2015, que va entrar en vigor el passat
12 de setembre de 2015, va incloure dues noves disposicions addicionals a
l'EBEP (núm. 14 i 15), mitjançant les quals es faculta a cada administració al
retorn dels dies addicionals de vacances i de lliure disposició vinculats a
l'antiguitat que van ser suprimits l'any 2014, la mesa de negociació en data
16 de setembre 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
ACORD:
1. Establir dos dies addicionals de lliure disposició al complir el sisè trienni,
incrementant-se en un dia addicional per cada trienni complert a partir
del vuitè.
2. Establir, en el cas que s’hagin completat els anys d’antiguitat de serveis a
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs que figuren a continuació, el dret
als dies addicionals de vacances que s’indiquen:
Entre 15 i 19 anys de serveis: 1 dia laboral addicional anual
Entre 20 i 24 anys de serveis: 2 dies laborals addicionals anuals
Entre 25 i 29 anys de serveis: 3 dies laborals addicionals anuals
30 o més anys de serveis: 4 dies laborals addicionals anuals
3. El dret als dies addicionals de lliure disposició o vacances es farà efectiu
a partir de l’any natural corresponent al compliment dels triennis o de
l’antiguitat que correspongui.
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4. Segons el que estableix l'Acord de condicions de treball, el dies
addicionals de vacances es podran realitzar fins al dia 31 de desembre de
l'any de la seva meritació i els dies addicionals de lliure disposició es
podran realitzar fins al dia 28 de febrer de l'any següent a la seva
meritació.
5. En l'exercici 2015, per tal que el personal a qui correspongui pugui
realitzar aquests dies addicionals caldrà respectar les següents normes:
El personal que els vulgui gaudir els haurà de sol·licitar amb la suficient
antelació perquè es pugui realitzar la corresponent planificació i
distribució.
Els caps departamentals, en base a les sol·licituds del personal, seran
els responsables de planificar el gaudiment i distribució d'aquests dies
addicionals de manera que no afectin a l'operabilitat del servei
En cas de concurrència de sol·licituds pels mateixos dies s'aplicaran les
normes de preferència establertes a l'acord de condicions de treball,
sempre que això sigui necessari per garantir l'operabilitat del servei.
L'acumulació d'aquests tipus de permís en els darrers dies del seu
període de gaudiment podrà ser causa de denegació si això compromet
l'operabilitat del servei. No s'admetrà el traspàs d'aquests dies
addicionals a l'exercici 2016.”
S'aprova per unanimitat.
25. Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre
nomenaments interins
Tot seguit, els assistents resten assabentats dels decrets de la regidora
delegada sobre els nomenaments interins següents:
‒
‒
‒
‒

Nuria Valero González, educadora escola bressol
Lidia Guerrero Díaz, educadora escola bressol
M. Carmen Ariza Padilla, educadora escola bressol
Gonzalo Molero Homs, administratiu

26 Donar compte del decret de la regidora delegada, de data 14 de
setembre de 2015, sobre el lloc de treball de cap de Servei de Gestió
Tributària
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A continuació, els assistents resten assabentats del decret de la regidora
delegada, de data 14 de setembre de 2015, sobre l'adscripció, pel
procediment de lliure designació, Sergi Fabregat Morelló, al lloc de treball de
cap de Servei de Gestió Tributària.
PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
27. Dictamen relatiu a l'aprovació de l'obertura de dies festius
addicionals per a 2016
“Arrel de la publicació de l'ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, per la qual
s'estableix el calendari d'obertura d'establiments comercials en diumenges i
festius per als anys 2016 i 2017, d'acord amb la Llei 3/2014 de 19 de febrer.
L'article 1.2.c) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de
mesures per determinades activitats de promoció, determina que el nombre
màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden
romandre oberts durant l'any és de vuit. Així mateix afegeix que cada
ajuntament ha de fixar dos festius més per al seu àmbit municipal.
Per tal de trobar el major consens i proposar els dies que siguin mes adients
al sector comercial, s'ha fet comunicació d'aquesta informació a les diferents
associacions de comerciants i empreses grans del sector, com ara:
Associació de comerciants Sant Adrià Centre ABAC.
Associació de comerciants industrials dels casc antic Sant Adrià ACICASA.
Associació de comerciants de La Mina
Hipermercat ALCAMPO
Hipermercat BON PREU
DECATHLON PORT FORUM
Com a resultat d'aquesta, s'ha rebut una petició on es proposen els dies 1
de novembre i 4 de desembre de 2016 com a festius d'apertura autoritzada.
Així mateix sol·licita que en relació a la competència de substitució de
festius, es tingui a bé considerar la següent:
- El dia 10 de gener de 2016, que es preveu en l'article 1 de
l'EMO/156/2015, sigui substituït pel 27 de novembre de 2016.
Ateses les anteriors consideracions
Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple l'adopció del següent
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ACORD:
1. Autoritzar els dies 1 de novembre i 4 de desembre de 2016 com a dies
festius d'apertura autoritzada.
2. Substituir la data d'obertura del dia 10 de gener de 2016 per la del dia
27 de novembre de 2016.”
S'aprova per unanimitat.
28. Assumptes urgents
No hi ha assumptes urgents.
29. Precs i preguntes
Xavier Soley (Convergència) manifesta:


Que demana a l'equip de govern que trobi una solució a la situació en
què es troba l'Ateneu Adrianenc, com per exemple un conveni de
col.laboració per donar cobertura a activitats d'interès municipal i això
ajudaria a la seva subsistència.



Que la Junta de Govern va acordar derivar una subvenció de 141.000 €
al poliesportiu Besòs per arranjar una sala de fitnes, demana que tirin
endarrere aquest acord, a la vista de les múltiples necessitats i prioritats
en matèria de poliesportius.



Que hagués estat una deferència tractar-ho amb els grups de l'oposició i
prendre un acord plenari, que no són maneres de trobar una solució a un
equipament i que hi pot haver equipaments i poliesportius amb unes
necessitats de major urgència.

L'alcalde li contesta:


Que sobre l'Ateneu ja ho tenen present i que hi ha un equip tècnic de
suport a la gestió de l'Ateneu.



Que és a la Comissió Informativa de Ciutadania i Serveis a la Persona on
s'ha de tractar el tema dels equipaments esportius i que el que sí que
faran és encarregar un estudi de tots els equipaments.
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Xavier Soley (CDC) li contesta que creu que els tècnics de l'Ajuntament
saben perfectament quin és l'estat dels poliesportius, per tant, no creu que
s'hagi d'encarregar un estudi extern, i s'estalviaren una despesa.
Juan Carlos Ramos (PSC) diu:


Que, pel que fa al poliesportiu Marina-Besòs, s'ha demanat a l'Àrea
Metropolitana la redacció del projecte de rehabilitació d'aquest pavelló,
que això comporta instal.lacions elèctriques, protecció d'incendis, etc.



Que els problemes al Besòs es remunten al 2007, que ja es va fer un
estudi de possibles reformes i remodelació per treure'n un major
rendiment, como era la coberta, la qual és prioritària per estabilitzar la
gestió, ja que el repartiment d'espais no està ben fet i si es cobreixen
guanyarien una gran sala fitnes.



Que entre l'equip de govern i els grups de l'oposició, amb el pla director,
decidiran què fer amb tots els poliesportius.

Andreu Marín (PP) diu:


Que volen saber si l'Ajuntament organitzarà actes el 12 d'Octubre igual
que va fer el Dia de la Diada.



Que ruegan a los diferentes grupos municipales que se posicionen en
contra del régimen de Maduro y a favor de la democracia y el pluralismo
político en Venezuela, condenando además la encarcelación, por motivos
políticos, del Sr. Leopoldo López.

L'alcalde contesta que aquí tenen un costum cívic i ciutadà de fer l'11 de
Setembre i el 12 d'Octubre no s'ha celebrat mai.
Rubèn Arenas (ERC) diu:


Que demana que s'engegui al més aviat possible la redacció d'aquest pla
director, perquè és evident que els problemes es multipliquen en els
poliesportius i les queixes de treballadors requereixen aquesta celeritat.
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Que ERC vol treballar aquell mapa de sorolls que els van dir que
disposava l'Ajuntament i que voldrien saber quines actuacions farà
l'Ajuntament per evitar que els problemes que hi ha hagut repetidament.

Ruth Soto (PSC) contesta que aquest mapa existeix i que els farà arribar
una còpia perquè en puguin conèixer els continguts. Que en el Ple passat
ERC va demanar si hi havia hagut alguna deficiència en els concerts i no n'hi
va haver cap.
Gregorio Camacho (ICV-EuiA) diu:


Que una cosa és el mapa de capacitat acústica, és a dir, què pot absorbir
i quant a soroll i l'altra és el mapa de soroll, i que determinades
infraestructures que passen pel municipi com és l'Autopista o la Ronda
que també estan mesurades.

Isabel Marcuello (MES) manifesta:


Que, després de cent dies de govern, els agradaria saber quan té previst
l'equip de govern de posar en marxa els consells municipals i els
territorials.



Que vol saber si podrien tenir els informes de les novetats de la Policia
Local, que ja ho han demanat tres vegades.



Que volen saber quan contestaran les 7 instàncies que van presentar el
14 de setembre.

L'alcalde li contesta que sí que ha contestat.
Isabel Marcuello (MES) continua i diu:


Que voldrien una còpia del cens del Mercat d'Encants, amb el detall de
l'estat actual de morositat.



Que, sobre l'acord de la Junta de Govern sobre el canvi de destí de la
subvenció de la Diputació de Barcelona per a la reforma del poliesportiu
del Besòs i en benefici de la transparència que hauria de primar en tot
govern en minoria, voldrien preguntar el següent:
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Si FESMES XXI, que ha canviat d'accionistes, com a mínim dues
vegades, ha presentat en forma a l'Ajuntament els comptes auditats
des de l'any 2014, que suposadament avalen la decisió de la Junta de
Govern de destinar la subvenció al poliesportiu.
Si existeixen actes de les comissions paritàries on s'hagi donat
compte del canvi d'accionariat i dels compromisos adquirits entre els
que venen i compren les accions en relació amb la gestió de la
concessió.
Si es pot accedir a aquestes actes i a l'estudi de viabilitat del
poliesportiu, si existeixen.
Si estan al corrent de pagament de pagament de les nòmines i de la
Seguretat Social dels treballadors.
Que el no-pagament d'aigua, llum per part de la concessionària, ha
estat ratificat per l'Ajuntament per algun acte administratiu com la
modificació amb el contracte o un acord de Ple. Que si l'Ajuntament
ha fet aquest pagament, vol saber si respon al pagament d'utilització
de pistes.
Que potser la rebaixa de l'IBI d'ara endavant, el no-pagament dels
subministraments i d'assumir el 100% de les inversions , és una
modificació encoberta d'un contracte.



Que tot això és un problema que l'equip de govern no vol resoldre.



Que des de MES han sol.licitat asseure's tots plegats i abordar no només
la situació d'aquest poliesportiu, sinó de tots els equipaments esportius.



Que ho han demanat tots els grups en comissions informatives, en el
ple, per instàncies i encara no han obtingut cap resposta.



Que és per tot això que no és bo anar prenent decisions de forma
unilateral, sense poder abordar-ho des d'un conjunt.



Que potser s'hauria de reconèixer que el problema que existia fa dos
anys no s'ha solucionat amb els nous gestors, que també es van quedar
la gestió del poliesportiu perquè tenien altres interessos, com ara el
camp de rugbi de la Catalana, sense mirar ni números ni factures, i ara
han perdut tota l'esperança d'aconseguir-ho i el poliesportiu ara és una
càrrega insuportable, i que potser també s'ha de reconèixer que en
algun moment l'Ajuntament volia treure's del mig algun personatge una
mica incòmode en el clima polític de la ciutat.



Que vol saber, per tant, quan convocarà la reunió monogràfica sobre
l'estat actual de cada un dels equipaments poliesportius, viabilitats, estat
econòmic, auditoria, estat de la situació dels treballadors (nòmines i
Seguretat Social), estudi de viabilitat de la piscina de Ricart.
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Que l'equip de govern s'hauria de repensar el canvi de destí fins que no
puguin intervenir tots els grups municipals.

L'alcalde contesta:


Que tot el que s'ha fet ha estat per poder mantenir el servei a cadascun
del marges i, sobretot, el que els ha mogut és que darrere hi ha entre 20
i 30 llocs de treball.



Que, per prendre decisions, s'han de tenir dades objectives, que es
poden reunir i emetre opinions sobre el tema, que el regidor que ho
coneix emetrà una opinió més sòlida i els regidors i regidores que fa poc
que han entrat tindrà una altra opinió.



Que necessiten fer un bon estudi sobre equipaments esportius.



Que és veritat que els tècnics de la casa saben prou bé com estan els
poliesportius, però que creu que contractar gent experta que els situïn
sobre el mapa com poden salvar una cosa o una altra és bàsic per poder
prendre decisions.



Que abans d'acabar l'any tindran aquest estudi i aleshores ja en parlaran
a les comissions informatives.



Que si hi ha un trencament de la relació laboral els treballadors no poden
continuar, ni tampoc es poden municipalitzar, per això han volgut
mantenir un servei i mantenir els llocs de treball.

Juan Carlos Ramos (PSC) diu que el pla director és el que decidirà a nivell
tècnic per poder prendre decisions entre tots, però faran un informe tècnic
de totes les instal.lacions. Que si es rescindeix una concessió, tots els
treballadors aniran al carrer.
Isabel Marcuello (MES) diu que ja sap que el problema no és d'ara, però que
amb eleccions de maig, la intenció és que que tots els grups poguessin
arribar a consensuar i mirar d'una forma global la situació de tots els
equipaments i que els llocs de treball els defensen tots .
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:


Que vol saber si la cobertura del poliesportiu Besòs té un informe tècnic i
si aquesta nova oferta pot millorar la captació de nous usuaris.
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Que en una comissió informativa ja va demanar que aquests diners
sobrants no s'invertissin, de moment, fins que tinguessin el pla director i
llavors entre tots decidir on invertir aquests diners. Que a Sant Adrià
Nord hi ha prioritats com és la piscina Ricart.

Juan Carlos Ramos (PSC) li contesta:


Que si no es fa la coberta potser s'ha de tancar el poliesportiu, que això
és una decisió política, és qüestió de prioritzar sobrants d'obres. Que
Ricart s'ha tancat, però que no han deixat el municipi sense servei,
perquè aquesta ciutat està sobredimensionada.

Joan Belda (SAeC) contesta a Andreu Marín que sempre defensarà les
polítiques socialistes siguin a Sant Adrià, a Espanya, a Catalunya o on sigui,
però que quan un partit està corrupte des de la base com és el Partit
Socialista Unificat de Veneçuela per a ell perd tota la seva credibilitat i
legitimitat, que bàsicament és el que li passa amb el Partit Popular.
Basilio Perona (SAeC) diu:


Que al Passeig de la Pollancreda amb Nebot, cap a les 8 hores,
estacionen camions cisternes d'empreses privades per recarregar els les
cisternes amb una presa d'aigua, volen saber si la despesa depèn de
l'Ajuntament o són de la companyia, si són de l'Ajuntament volen saber
si tenen algun conveni per utilitzar de l'aigua i si agafen l'aigua de forma
irregular .

Jose Luis Martínez (PSC) li contesta que tenen permís i l'agafen de les
boques de la companyia d'aigua.
Joan Belda (SAeC) diu que els agradaria conèixer l'estat d'adequació a la llei
de transparència, com està i que s'està fent.
L'alcalde contesta que aquesta responsabilitat li han encarregat al cap de
Serveis Generals i que s'hi està treballant.
El secretari accidental, que és el cap de Serveis Generals, contesta que
estan en la fase de recollir la informació que es demana a la llei, es van
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mantenir reunions amb els cap de servei perquè passessin tota la
documentació, que se'ls va donar un termini que encara no ha acabat i, en
paral.lel, està en fase d'elaboració el tema logístic del portal. Que no sap
quant temps trigaran, que tot dependrà de com informàticament es puguin
bolcar les dades.
Pedro Sánchez (C's) diu que se sumen a la petició del PP sobre que
l'Ajuntament realitzi algun acte oficial el 12 d'octubre, però que volen
puntualitzar que des de l seu punt de vista un acte d'aquest tipus ha de ser
inclusiu, que serveixi per estrènyer llaços amb els pobles llatinoamericans,
tenint en compte que aquí molta immigració sobretot a Sant Joan Baptista.
Per acabar, l'alcalde agraeix el to del ple, especialment, sent l'endemà de les
eleccions i això vol dir que augmenta el nivell de la política local.
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20 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.

