Sant Adrià de Besòs, 30 de desembre de 2015
Essent les dinou hores, a la sala de sessions, es constitueixen, en primera
convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan Callau Bartolí, per tal de
dur a terme la sessió ordinària que correspon al dia d’avui, els membres del
Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per mi el sotasignat
secretari de la corporació, Josep Reverendo Carbonell. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

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

Regidors:

Pedro Sánchez Álvarez
Óscar Marjalizo Hernández
Francisco Navarro Castellón
Joan Josep Belda Montes
Basilio Perona Cortés
Gregorio Belmonte Ferrer
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

Vist que assisteixen tots els membres del Ple de l’Ajuntament, el president
obre la sessió.
1. Ratificació del decret d’Alcaldia, de data 17 de desembre de 2015,
relatiu a traslladar de dia la sessió ordinària del Ple
“Fets
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1. El Ple ordinari del mes de desembre ha de tenir lloc el dia 28.
2. A causa que entre el dia de la convocatòria i el dia de la sessió del Ple hi
haurà les festes de Nadal, fa aconsellable traslladar la data de la propera
sessió ordinària del Ple al dia 30 de desembre, més adient.
Fonaments de dret
1. Articles 78.1 i 80.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las entidades locales.
2. Article 67 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre de
1992.
RESOLUCIÓ
Per tant, resolc
1. Establir que la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, prevista
per al dia 28 de desembre de 2015, a les 19 hores, es traslladi, sense
perdre el seu caràcter d'ordinària, al 30 de desembre, a la mateixa hora.
2. Sotmetre aquest decret a la ratificació del proper Ple que tingui lloc.”
S'aprova per unanimitat.
2. Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions
que van tenir lloc els dies 26 d'octubre, i 5 i 23 de novembre de
2015
S’aproven, sense esmenes, els esborranys de les actes de les sessions que
van tenir lloc els dies 26 d'octubre, i 5 i 23 de novembre de 2015.
ALCALDIA
3. Moció de PP per convocar la Junta d'Accionistes de Pla de Besòs
“Teniendo en cuenta que la Sociedad Municipal PLA DE BESÒS, S.A. fue
constituida por el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, para la prestación
de servicios socioeconómicos de interés público a través de la gestión
directa y con la naturaleza de Sociedad Privada Municipal.
Conforme a su naturaleza jurídica, la Sociedad tiene un capital social y unas
acciones que son intransferibles a persona distinta a su único titular, el
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Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, tal y como estipula el artículo 5 de
sus estatutos.
Puesto que sus acciones son de propiedad exclusiva del Ayuntamiento y sus
funciones están representadas por el Pleno del Ayuntamiento, el Consejo de
Administración y el Gerente de la Sociedad, según versa en el art. 8 de los
estatutos.
Este grupo municipal propone que atendiendo que la Junta General de
Accionistas está representada por el Pleno del Ayuntamiento, modifique sus
estatutos para nombrar el Consejo de Administración, atribución que está
conferida conforme ha quedado establecido en el art. 14 en sus apartados
a) y b).
Esta modificación de estatutos implicaría la modificación del art. 18
convirtiendo en requisito necesario la condición de accionista para poder
formar parte del Consejo de Administración y, por tanto, los nueve
miembros del mismo sean elegidos entre los miembros de los grupos
municipales de este Pleno, continuando la presidencia a cargo del Alcalde
Presidente.
Acordar:
1. Realizar una convocatoria de la Junta de Accionistas de Pla de Besòs en
el primer pleno del año 2016.
2. La modificación de los estatutos vigentes de Pla de Besòs en su artículo
18 por parte de la Junta General de Accionistas conforme queda
establecido por Ley para nombrar al nuevo Consejo de Administración en
los términos propuestos anteriormente.”
Defensa la moció Jesús A. García (PP) i manifesta:
-

Que Pla de Besòs es una empresa creada en el año 1990 cuya función
era gestionar la vivienda pública que había en el barrio de La Mina desde
los años 70. Que fue el alcalde que había en ese momento quién lo
generó y podría ser que el Patronato de Vivienda de Barcelona dijera que
se quería quitar la patata caliente de gestionar un parque de vivienda
pública, donde un cúmulo de prácticas administrativas incorrectas o
equivocadas, hizo que se convirtiera en un foco de problemas de difícil
solución.

-

Que cree que todos los grupos están de acuerdo que la estructura
organizativa de Pla de Besòs necesita de una adecuación para cumplir
con la finalidad que tiene la empresa o adaptarse a las normativas
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actuales y, por tanto, disponer de un consejo de administración donde
solo hay tres miembros del consistorio no refleja su composición actual.
-

Que no entienden porque hay otras administraciones, que creen que es
una redundancia y una manera de repartirse las responsabilidades, como
si no se quisiera desde el Ayuntamiento una mayoría de edad y que se
dependiera de esas administraciones para gestionar algo que es suyo.

-

Que para ellos hubiera sido sencillo, para intentar ganar la votación,
aceptar las enmiendas que el PSC ha propuesto. Que en el fondo no era
esta la intención y que con esta votación por puntos consiguen parte de
lo que querían, que era que el alcalde moviera ficha.

-

Que, para ellos no tiene sentido que haya representación de otras
administraciones, ya que no es lógico que puedan decidir sobre algo que
no están obligados a pagar y que en caso de que se quiera mantener
esta representación, la empresa municipal se tendría que reconvertir en
un consorcio.

Ruben Arenas (ERC) diu:
-

Que estan d'acord amb l'esperit de la moció i en el primer punt.

-

Que els sembla correcte la proposta del PSC d'ampliar aquesta
representació i no entenen que el PP vulgui fer un pas enrere, sinó que
s'hauria d'aprofitar la presència d'aquests ens supramunicipals per tal
d'obtenir un assessorament en aquesta matèria, encara que no facin
aportacions econòmiques.

Isabel Marcuello (MES) manifesta que estan d'acord amb la moció perquè
de fet sempre han demanat que formin part del consell d'administració de
Pla de Besòs tots els grups municipals.
Gregorio Belmonte (ICV-EuiA) diu:
-

Que no coincideixen en res amb la defensa feta pel PP i que estan als
antípodes d'allò que entenen que ha de ser Pla de Besòs.

-

Que, segurament, el que voldrien fer amb aquesta empresa municipal,
és el que han fet a Madrid, que és donar l'habitatge públic a “los fondos
buitres”, que pugen el lloguer a les famílies de manera que quan no
poden pagar les fan fora, i ho tornen a llogar a famílies que sí que poden
pagar un lloguer més alt.
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-

Que fa molt temps que quan el PP parla de Pla de Besòs continua fent
aquest plantejament i ja es va veure en l'últim Ple en què plantejaven
que no hi hagués polítiques d'habitatge social a Sant Adrià de Besòs.

-

Que votarien no a la moció, però que votaran sí al primer punt, ja que
d'aquesta manera s'obrirà un debat sobre l'empresa municipal, però que
votaran no al segon punt perquè són de l'opinió que a Pla de Besòs hi
han de participar tant altres administracions com associacions de veïns
del barri de la Mina.

-

Que potser el grup popular no vol que vinguin altres administracions
perquè d'ençà que governa el PP el seu representant no ha vingut mai a
Pla de Besòs, cosa que sí que feia l'anterior subdelegat de Govern.

-

Que els sembla bé que al Consell de Govern del Pla de Besòs hi estiguin
representades totes les forces polítiques, però també d'altres
administracions.

Marc Alloza (SAeC) diu que estan d'acord amb el primer punt. Que com
sembla que tots els grups estan d'acord a ampliar els estatuts, proposa ferne un esborrany de manera que la propera Junta d'accionistes es pugui fer
ràpidament el tràmit.
Pedro Sánchez (C'S) manifesta que estan d'acord amb l'ampliació del
Consell d'Administració, però no amb el fet de que no participin altres
administracions.
Xavier Soley (CIU) diu:
-

Que estan d'acord a ampliar el Consell d'Administració als altres grups
municipals i que fins i tot està d'acord amb la idea de Gregorio Belmonte
que participi també alguna entitat veïnal, perquè d'aquesta manera es
guanya una major transparència a mesura que s'obri aquest Consell.

-

Que, en relació amb el segon punt, tampoc veu clar que s'hagin
d'excloure altres administracions i que si alguna ha de sortir del Consell,
hauria de ser l'Administració de l'Estat, ja que en aquest moment no té
competències pel que fa a habitatge, però que potser millor deixar
aquest punt com està i convidar les entitats que vinguin.

L'alcalde contesta:
-

Que avui en dia, en política, no passa res si es diuen coses gruixudes.
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-

Que Pla de Besòs es va crear per tal d'assumir responsabilitats per part
de l'equip de govern d'aquell moment; que es va crear no només per la
gestió d'habitatge públic de la Mina, sinó també per la gestió de tots els
altres pisos d'aquests tipus que hi ha al municipi.

-

Que quan s'adjudiquin els habitatges que queden pendents, tindran uns
250 habitatges de lloguer social, la qual cosa representarà un per cada
144 persones.

-

Que quan parlen d'habitatge de lloguer social, no parlen dels preus que
estableix la Generalitat (entre 150-300 €), sinó que parlen d'entre 5 i 90
€ i, en el cas dels pisos compartits, ronden uns 100 €.

-

Que això no s'ha aconseguit ni en un ni en dos anys, sinó a base de molt
de temps. Que la política d'habitatge a Sant Adrià és així i que per
mantenir-la ha d'existir Pla de Besòs.

-

Que hi hagi altres administracions no fa nosa, sobretot si són
administracions que tenen competències en aquest tema, perquè
després hi haurà queixes si no ajuden, per no dir que sempre poden
aportar la seva experiència.

Jesús A. García (PP) respon:
-

Que cuando el grupo socialista envía la enmienda, indica que se ha de
sumar y no restar.

-

Que en ningún momento han hablado de restar, ya que si los nueve
miembros existentes se sustituyen por nueve miembros de la
corporación, todo queda igual. Que si se añaden a estos nueve miembros
representantes vecinales, puede que el consejo de administración sea
mayor que el de accionistas.

-

Que si el Sr. Belmonte hubiera asistido a la Junta de Portavoces, le
hubiera escuchado decir que la representante de Fomento (que es a
quien han adscrito a Pla de Besòs) ni siquiera se dignaba a cogerle el
teléfono. Que es un papel que tiene que hacer ahora la izquierda de
enfrentarse con el PP ya que es el enemigo a batir

-

Que se ha olvidado decir que existe el problema de la morosidad y de
quién pagará los ascensores, pero que en definitiva lo que buscaba era
reconducir la política actual con Pla de Besòs y que de esta manera lo
han conseguido.

Gregorio Belmonte (ICV-EuiA) li contesta
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Que ell és el portaveu de ICV-EUiA i no només de EUiA, que si no ha
anat a la Junta de Portaveus ha estat per motius laborals, ni ho podrà fer
mai mentre es facin a les 9.30 h. Que quan es convoquin a les vuit del
vespre,ja hi anirà.

El punt 1 de la moció queda aprovat per unanimitat i el 2 queda desestimat
amb el resultat següent:
Vots a favor: dos (2) - PP
Abstencions: dues (2) - MES
Vots en contra: disset (17) - PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), ERC
(2), CDC (1).
L'alcalde demana al secretari que parli amb el gerent de Pla de Besòs i que
es prepari la proposta perquè pugui passar en el proper Ple ordinari.
HISENDA I RECURSOS GENERALS
4. Dictamen relatiu a la concessió d'una bonificació de l'ICIO a la
Generalitat de Catalunya per a la reforma de l'Escola Pompeu Fabra
“Fets
1. En data 1 de juliol de 2015, la direcció dels Serveis Territorials de
Barcelona Comarques del Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya va sol·licitar la llicència d’obres menors de la Reforma de
l'escola Pompeu Fabra (expedient d’obres 101/15), així com la
bonificació dels tributs municipals per aquesta llicència mitjançant la
declaració del Ple d’obra d’especial interès o utilitat municipal.
2. Aquestes obres promogudes per la Generalitat poden considerar-se
d’especial interès o utilitat municipal atès que incidiran directament en la
prestació del servei d’escolarització obligatòria dels nens del municipi.
Fonaments de dret
1. Atès l’art. 103.2 del Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) que diu: “Les
ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions sobre la
quota de l’impost: a) Una bonificació de fins al 95% a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal
declaració. Correspondrà l’esmentada declaració al Ple de la Corporació i
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s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres (...)”.
2. Atès l’article 2n bis.4 de l’Ordenança fiscal núm. 6 del municipi de Sant
Adrià de Besòs, que regula l’ICIO i que reprodueix l’anterior article del
TRLHL.
Aquesta Comissió Informativa proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del
següent:
ACORD:
ÚNIC. Declarar les obres de la reforma de l'Escola Pompeu Fabra de Sant
Adrià (expedient d’obres 101/15) d’especial interès o utilitat municipal i, en
conseqüència, concedir una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost
de Construccions, Instal·lacions i Obres.”
S'aprova per unanimitat.
5. Dictamen relatiu a la concessió d'una bonificació de l'ICIO a la
UPC per a la construcció d'un centre de processament de dades i
locals annexos
“Vist l’escrit presentat pel senyor Josep Benedito i Rovira, en nom de la
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, en què, amb relació a la
llicència d’obres de “construcció CPD i locals annexos plant -1 Edifici I”, amb
referència núm. d'expedient 130/2015, sol·licita la bonificació de l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) corresponent a la
concessió de referència.
Atès que en relació amb l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
en l’article 2n bis.4 de l'Ordenança fiscal reguladora, (en relació amb l’article
103.2.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals), i en matèria de bonificacions
potestatives s’estableix:
“Es concedirà una bonificació de fins al 95 per cent de la quota de l’Impost a
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal por concórrer circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta
declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia
sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria dels seus
membres.”
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Atès que del contingut de l’article es desprèn que, per poder gaudir de
l'esmentat benefici fiscal, s'haurà de declarar l’obra d’especial interès o
utilitat municipal, però amb la concurrència, afegida que sigui per
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment del treball
que justifiquin tal declaració. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte allò
que estableix l’article 23 de la Llei general tributària sobre el criteri restrictiu
a seguir en matèria de concessió d’exempcions o bonificacions tributàries.
Atès que, el supòsit de què es tracta, es considera que reuneix els requisits
exigits a l'article 2 bis 4. de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per declarar-les
d'especial interès o utilitat municipal.
En qualsevol cas, d’acord amb l’article 2n bis. 4. de l'Ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la
concessió o no de dita bonificació correspon al Ple de la corporació, el qual
haurà d'acordar amb el vot de la majoria dels seus membres que les obres a
dur a terme són d’especial interès o utilitat municipal per concórrer alguna
de les circumstàncies taxades en la norma.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar que les obres a realitzar per la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA (Llicència d’Obres 130/2015) reuneixen els requisits exigits
al article 2 bis. 4. de l'Ordenança fiscal reguladora de l‘Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres per declarar-les d’especial interès o
utilitat municipal, i en conseqüència acordar la concessió de 95% de
bonificació en el meritat Impost.
2. Notificar aquest acord a la interessada, la UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA.”
S'aprova per unanimitat.
6. Dictamen relatiu a l'aprovació de la rectificació de l'Inventari
general de béns de la corporació, any 2015
“Vist l'informe emès pel cap de Serveis Generals i pel secretari de
l'Ajuntament en data 16 de desembre de 2015, el qual diu el següent:
“FETS
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En el marc de les operacions anuals de rectificació de l'inventari de béns
municipal, i vistes les últimes operacions d'actualització contínua de
l'inventari, es creu oportú procedir en aquest moment a la seva rectificació i
verificació per part del Ple de l'Ajuntament.
OPERACIONS PATRIMONIALS RELATIVES ALS BÉNS IMMOBLES DE
L'AJUNTAMENT
Les operacions d'incorporació a l'inventari, aprovades per resolució de la
regidoria delegada de Governació, Serveis Centrals, Promoció i Educació (o
Hisenda i Recursos Generals) des de l'última rectificació de l'inventari fins
l'actualitat, han estat les següents:
1.1. BÉNS D'ÚS PÚBLIC. SANT ADRIÀ NORD
1.1.a). PARCS I JARDINS
Número de la fitxa
de l'Inventari
3

Denominació del bé

Ubicació

Plaça de Maria Aurèlia Plaça de Maria Aurèlia
Capmany (clau urb 6a) Capmany

Data de la resolució que
incorpora les dades
18 de març de 2015

1.1.b).PLACES I VIALS URBANS
Número de la fitxa
de l'Inventari

Denominació del bé

Ubicació

Data de la resolució que
incorpora les dades

4

Tram de vorera del Carrer Sant Miquel
carrer Sant Miquel

18 de març de 2015

5

Tram de vorera de l'Av. Av. Corts Catalanes
Corts Catalanes

18 de març de 2015

6

Tram de vorera dels Carrer Ricart i Av. Corts
carrers Ricart i Av. Catalanes
Corts Catalanes

18 de març de 2015

3.1. BÉNS PATRIMONIALS IMMOBLES
LA CATALANA
Número de la fitxa
de l'Inventari
7

Denominació del bé
Antics vials

Ubicació
Fer constar només els
terrenys de clau 7b

Data de la resolució que
incorpora les dades
5 de desembre de 2014

Les operacions d'actualització de l'inventari, aprovades per resolució de la
regidoria delegada de Governació, Serveis Centrals, Promoció i Educació (o
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Hisenda i Recursos Generals) des de l'última rectificació de l'inventari fins
l'actualitat, han estat les següents:
3. BÉNS PATRIMONIALS
3.1. BÉNS IMMOBLES
LA CATALANA
Número de la
Denominació
fitxa de l'Inventari
del bé
2

Antics Vials

Motiu d'actualització

Ubicació

Fer constar només els La Catalana
terrenys de clau 9

Data de la resolució que
actualitza les dades
5 de desembre de 2014

LA MINA
Número de la fitxa Denominació
de l'Inventari
del bé

Motiu d'actualització

Ubicació

Data de la resolució que
actualitza les dades

1

Local
del Modificació
de Carrer Mart 2carrer Mart 2- document de cessió
4, baixos
4, baixos.

3 de setembre de 2015

15

Local
del Fer constar la cessió Carrer Saturn
carrer Saturn, del local
10, baixos 1ª
10, baixos 1ª

3 de setembre de 2015

19

Finca
resultant L/M

5 de desembre de 2014

Actualització dret de Reparcel·lació
superfície
MPU Sector
C-4

Les resolucions esmentades en tots els casos inclouen la corresponent
motivació i per tant estableixen els motius i aspectes que s'han incorporat
i/o actualitzat. No hi ha hagut cap baixa en l'inventari de béns immobles.
3.6. CRÈDITS I DRETS DE CARÀCTER PERSONAL

Denominació del bé

Motiu d'actualització

Quadre d'amortització de préstecs al personal. Recollir les variacions succeïdes durant l'any en curs.
Bestretes al personal, any 2013.
Crèdit a llarg i curt termini, vivendes venda de
Marina-Besòs, bestretes o avançaments de Recollir les variacions succeïdes durant l'any en curs.
remuneracions al personal municipal, i totals.
Préstecs vivendes Marina-Besòs

5. OBLIGACIONS DE L'ENS LOCAL

Recollir les variacions succeïdes durant l'any en curs.
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5.1. Emprèstits i deute local.
Denominació del bé

Motiu d'actualització

Estat del deute, capitals. Deutes en moneda Recollir les variacions succeïdes durant l'any en curs.
nacional.

5.2. Préstecs per un termini superior a 1 any.
Denominació del bé

Motiu d'actualització

Estat del deute, capitals. Deutes en moneda Recollir les variacions succeïdes durant l'any en curs.
nacional.

OPERACIONS PATRIMONIALS RELATIVES ALS BÉNS MOBLES DE
L'AJUNTAMENT
No n'hi ha hagut des de l'última rectificació de l'inventari.
RELACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI
Figura com a annex a aquest informe una relació de les vies públiques del
municipi. Aquesta relació és la mateixa que consta en la pàgina web
municipal, publicada pel servei d'estadística i padró.
RELACIONS DELS VEHICLES I EQUIPS INFORMÀTICS DE
L'AJUNTAMENT
Figuren com a annex a aquest informe dues relacions detallades dels
vehicles i equips informàtics propietat de l'Ajuntament a data d'aquest
informe.
.......................
En conseqüència, s'adjunta com Annex l'Inventari general de béns de
l'Ajuntament pel que fa als diferents índex que el configuren, actualitzat a
data 16 de desembre de 2015, on consten incorporades totes les
modificacions produïdes. Resta en els arxius dels Serveis Generals de
l’Ajuntament els diferents volums amb les fitxes individualitzades de cada
bé, així com la documentació complementària.
......................
Es posa de relleu que, al llarg d’aquest any 2015, s’han vingut realitzant
diverses actuacions relacionades amb l’inventari, essent aquestes les
següents:
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1. S’ha continuat amb la tasca d’integració de l’inventari jurídic o físic
(objecte d’aquest informe) amb l’inventari comptable de béns per tal
d’unificar-los en un futur i tenir únicament una eina d’inventari, tasca que es
va iniciar l'any 2014. S’estan introduint les dades dels béns inclosos en
l’inventari físic en l’aplicatiu proporcionat per l’empresa T-Systems, de gestió
de l’inventari comptable, per disposar en un futur d’una única font
d’informació respecte l’inventari de béns. Les dades que s’estan actualitzant
i introduint són dades descriptives, relatives a les característiques dels béns
(situació, llindars, usos, inscripcions registrals, destinació, etc.) sense
modificar dades econòmiques ni comptables, les quals han estat introduïdes
pel departament de comptabilitat. En els annexos que figuren en l'expedient
es relaciona una correspondència entre els béns d’ambdós inventaris per tal
d’identificar els béns en ambdues fonts d’informació. L’anterior rectificació
de l’inventari, aprovada per sessió plenària el desembre de 2014, ja feia
esment de l’inici d’aquestes tasques, les quals hauran de continuar. A part
d’aquesta identificació individual dels béns de cada inventari per relacionarlos, es detalla a continuació quins són els béns respecte els quals manca
introduir en l’aplicatiu de l’empresa T-Systems les dades de què es
disposava en l’inventari físic o jurídic, o manca crear-los en l'aplicatiu, per la
qual cosa es pot considerar que per la resta de béns ja hi ha una única font
d’informació, havent-se unificat ambdós inventaris, sens perjudici de
necessitat d'una contínua actualització de les seves dades:
BÉNS RESPECTE ELS QUALS HI HA PENDENT D'INCORPORAR LA INFORMACIÓ DE
L'INVENTARI JURÍDIC EN L'APLICATIU DE L'INVENTARI COMPTABLE
NOM DEL BÉ

FITXA INVENTARI T-SYSTEMS
(Epígraf 1.1.2.1 Immobles S.P.)

FITXA DE PROCEDÈNCIA DE
L'INVENTARI JURÍDIC

SANT ADRIÀ NORD
Antic Mercat d'Abastaments
Biblioteca
Polidor

municipal

i

59, 128

1.2.a).2

edifici 56, 74, 91, 142

1.2.a).3

Poliesportiu Ricart

63, 91

1.2.a).6

Arxiu Municipal i Oficina ORGT

58

3.1.4

SANT JOAN BAPTISTA
Parcel·la clau 7 PE Sector A 77
Llevant Av. Catalunya

1.1.d).2

Poliesportiu Marina Besòs i camp 64, 65
de Futbol Ruiz Casado

1.2.a).3

Casal de Cultura i Llar de Jubilats 27

1.2.a).16

Edifici Besòs

1.2.a).17

EL BESÒS

55, 91
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Poliesportiu Besòs

71, 90

1.2.a).5

Pistes de petanca Parc II

54

1.2.a).9

Equipament Font de la Mina

91

1.2.a).3

Zona Esportiva Mina

67, 141

1.2.a).5

CEIP Mediterrània

57, 139

1.2.a).16
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LA MINA

BÉNS QUE FIGUREN EN L'INVENTARI JURÍDIC PERÒ QUE ENCARA S'HAN DE CREAR EN
L'INVENTARI COMPTABLE
NOM DEL BÉ

FITXA DE PROCEDÈNCIA DE
L'INVENTARI JURÍDIC

SANT ADRIÀ NORD
Zona verda C/ Major- Ctra. Sta. Coloma

1.1.a).1

Plaça de Joan Rovira i Costa

1.1.a).2

Plaça de Maria Aurèlia Capmany

1.1.a).3

Vial C/ Major- Ctra. Sta. Coloma

1.1.b).2

Tram de vorera carrer Sant Miquel

1.1.b).4

Tram de vorera Av. Corts Catalanes

1.1.b).5

Tram vorera carrer Ricart i Av. Corts Catalanes

1.1.b).6

Horts Urbans Pg. Pollancreda

1.1.d).1

Local CIOD

1.2.a).10

Quiosc Av. Pi i Margall – Av. Catalunya

1.2.a).15

SANT JOAN BAPTISTA
Parcel·les 9 i 10 Pla Especial Sector Ponent
Av. Catalunya

1.1.a).1 i 2

Parc de Lluís Companys

1.1.a).5

Parcel·la clau 5 Pla Especial Sector A Llevant
Av. Catalunya

1.1.b).1

Vials parcel·la nº 11 Pla Especial Sector
Ponent Av. Catalunya

1.1.b).2

Tram de vial del carrer Gravina

1.1.b).3

Plaça Marie Curie

1.1.b).4

Plaça Francesc Michelli

1.1.b).5

Tram de vial del carrer Torrassa

1.1.b).6

Passatge de Josefina Vidal Folch (en part)

1.1.b).7

Parcel·la clau 7V Pla Especial Sector A
Llevant Av. Catalunya

1.1.d).1
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Local carrer La Barca 19-23

1.2.a.10

Local carrer Torrassa 25-29

1.2.a).11

Parcel·la claus 6b i 7V Pla Especial Sector A
Llevant Av. Catalunya

1.2.a).12

Pista esportiva i aparcament

1.2.a).15
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LA VERNEDA
Diversos trams vials (M. D. Montserrat,
Ferrocarril)

1.1.b).1

Diveros trams vials (M. D. Covadonga, Bon
Pastor)

1.1.b).2

Horts urbans Ctra. Mataró, 24

1.1.d).1

Terreny per nova alineació al carrer Joan
d'Àustria

1.1.d).2

LA CATALANA
Parcel·les i vial PR PE Sector E Central
Elèctrica del Besòs

1.1.a).1,
1.1.b).3

1.1.a).2,

1.1.b).2,

Vials zona esportiva RCD Espanyol

1.1.b).1

Parcel·les Projecte de Reparcel·lació de la
Catalana

1.1.a).3 a 23, 1.1.b).4, 1.2.a).1

Parcel·la R-13-4 Reparcel·lació

3.1.1

Antics vials desafectats (2 terrenys)

3.1.2

Parcel·la cedida a ATM per cotxeres

3.1.3

Antics vials desafectats

3.1.7

EL BESÒS
Vial Ctra. Mina – Ctra. Mataró

1.1.b).2

Vial a àmbit St. Raimon de Penyafort

1.1.b).3

Plaça Josep Tarradellas

1.1.b).4

Solar d'equipaments
Penyafort

a

St.

Raimon

de

1.2.a).4

Accés a llar d'infants Garbí

1.2.a).6

Pistes de petanca del carrer Goya

1.2.a).10

Parcel·la sobrera annexa a LIDL

3.1.4

LA MINA
Parcel·les PCPE Cristòfol de Moura, Penyafort

1.1.a).1, 1.1.a).2, 1.1.b).1

Parcel·les PERM la Mina

1.1.a).3 a 1.1.a).26; 1.1.b).2,
1.1.d).3, 5 i 6, 1.2.).4, 3.1.20

Parcel·les PR Llull - Taulat (C-3)

1.1.a).27 a 1.1.a).34, 1.1.b).3,
1.1.d).1, 1.2.a).7, 1.2.a).8
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Parcel·la Cristòfol de Moura (antic CEMOTO)

1.1.a).35,
1.2.a).15

Parcel·les PR PMU Taulat – Ronda (C-4)

1.1.b).4 a 1.1.b).7, 1.2.a). 9 a
1.2.a).14,

Local carrer Estrelles, s/n

1.2.a).1

Parcel·la equipament
evangèlica)

religiós

(església

1.1.b).8,
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1.1.d).2,

1.2.a).6

Locals carrer Orient nº 11-13-15

3.1.13

Locals carrer Tramuntana 13-15-17

3.1.15

Locals carrer Saturn, 10, baixos 1ª

3.1.16

Local carrer Gregal, 9, baixos

3.1.21

ALTRES
Parcel·les UAL Marge Dret riu Besòs

1.1.a).1 a 1.1.a).5, 1.1.b).1 i
1.1.b).2, 1.1.d).1 a 1.1.d).5,
1.2.a).1, 3.1.2

Galeries de serveis riu Besòs

1.1.d).6

La fitxa de l’inventari físic continuarà fins que es produeixi el traspàs de
totes les dades de l’inventari físic a l’aplicació de T-Systems, amb el
benentès que la informació de l’aplicació ja és complerta, i sens perjudici
d'una contínua actualització. D’altra banda, caldrà analitzar amb l’empresa
que subministra l’aplicació, la ubicació dels béns de manera correcta d’acord
amb la normativa patrimonial, doncs molts figuren com a béns de servei
públic quan en realitat haurien de figurar com a béns patrimonials, o en
altres tipologies.
2.- D’altra banda, es va demanar al Registre de la Propietat de Santa
Coloma de Gramenet una relació dels béns inscrits a nom de l’Ajuntament
per tal d’efectuar la comparativa amb l’inventari municipal i veure quines
són les mancances, relació que ja s'ha aportat. Així, s’ha detectat que hi ha
uns béns al Registre de la Propietat inscrits a nom de l’Ajuntament però que
no figuren a l’inventari, i s’iniciaran les tasques oportunes per tal
d’incloure’ls. D’altra banda, hi ha un seguit de béns inscrits a l’inventari però
no al Registre (consta en un dels índex dels annexos) respecte els quals
haurà de procedir-se a la seva inscripció registral. En general, quan sigui
possible, s’haurà de realitzar la tasca de verificar quina és la informació
registral de cada bé per tal de comparar-la amb la realitat actual i efectuar
les modificacions que siguin pertinents.
FONAMENTS DE DRET
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L'esmentat inventari s'ha confegit d'acord amb les prescripcions dels articles
106 a 118 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d'octubre, i s'ha de sotmetre al Ple municipal per a la seva
aprovació, doncs n'és l'òrgan competent d'acord amb l'article 222.3 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.
Un cop aprovada la rectificació de l'inventari pel Ple, caldrà remetre'n una
còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i una
altra a la Subdelegació del Govern. Vista l'extensió de l'inventari, es remetrà
en format digitalitzat, sense incloure la documentació gràfica que no sigui
possible adjuntar en aquest format.
CONCLUSIONS
Per tot el que s'ha exposat, es proposa al ple la rectificació de l'inventari
general de béns de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, actualitzat a data
16 de desembre de 2015, i la tramesa de còpia de l'inventari al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i una altra a la
Subdelegació del Govern.”
Per tot el que s'ha exposat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar la rectificació de l'inventari general de béns de la corporació,
actualitzat a data 16 de desembre de 2015 i formulat pel Secretari, i
restar assabentat de les tasques d’integració dels inventaris físic i
comptable en una única eina, que es correspon amb l’aplicació
proposada per l’empresa T-Systems, les quals s’han realitzat durant
aquest any 2015 d’acord amb el que es disposa en la part expositiva, i
que hauran de continuar fins la seva integració total.
2. Remetre còpia digitalitzada de l'esmentat inventari al Departament de
Governació i administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a
la Subdelegació del Govern.”
S'aprova per unanimitat.
7. Donar compte del decret de la regidora delegada, de data 23 de
novembre de 2015, sobre un nomenament interí
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Tot seguit, els assistents resten assabentats de la regidora delegada, de
data 23 de novembre de 2015, pel qual es va nomenar interinament Rosa
Flores Ramon com a educadora d'escola bressol.
8. Donar compte del decret de la regidora delegada, de data 27 de
novembre de 2015, sobre l'adscripció al lloc de treball de tècnic de
control d'infraestructures
A continuació, els assistents resten assabentats del decret de la regidora
delegada, de data 27 de novembre de 2015, sobre l'adscripció , pel
procediment de concurs de mèrits del senyor Ctesifonte Almendros Corral al
lloc de treball de tècnic de control d'infraestructures.
9. Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre diverses
contractacions
Tot seguit, els assistents resten assabentats dels decrets de la regidora
delegada sobre les contractacions següents:
-

Jaume Marimon Serrano, encarregat oficial 1a
Antonio Alberto Fuentes, construcció oficial 2a
Salvador Bascón Iniesta, construcció oficial 2a
Pedro J. Castillo Muñoz, construcció oficial 2a
David Delgado Úbeda, instal.lador oficial 2a
Gregorio Giner Izquierdo, instal.lador oficial 2a
Gumersindo Núñez Benítez, construcció oficial 2a
Francisco Partida Galván, construcció oficial 2a
Carlos Puig Martínez, construcció oficial 2a
Manuel Romero Rosell, construcció oficial 2a
Adriana Oltra Hernández, TM promoció econòmica

10. Assumptes urgents
De conformitat amb el que preveu l’article 91 del Reial decret 2568/86, de
28 de novembre, pel qual es va aprovar el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i el 14 del Reglament
orgànic municipal, a proposta de l’alcalde, per raons d’urgència, s’acorda
per unanimitat sotmetre a la consideració del Ple, per al seu debat, els
punts 10.1 i 10.2. El punt 10.3 s'aprova per majoria absoluta amb el vot en
contra de C's (3).
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10.1 Aprovar el nou conveni de col·laboració en el manteniment i
conservació de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la
Gran Via nord
“Fets
1. El Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària de
data 24 de novembre de 2014, va aprovar la segona addenda del
conveni de col·laboració en el manteniment i conservació de les rondes
de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via nord, mitjançant la qual
es perllongava durant l'any 2015 la vigència del conveni signat en data
14 de maig de 2012.
2. Les administracions autonòmica i municipals signatàries d’aquest conveni
són titulars del conjunt viari de les rondes de Barcelona, entre el nus del
Llobregat i el Morrot, i de la Gran Via nord, d’acord amb la distribució de
titularitats que a continuació s’enumera:
a) La Generalitat de Catalunya és titular del tram de la ronda de Dalt (C32) entre el nus del Llobregat i el nus de la Diagonal.
b) L’Ajuntament de Barcelona és titular:
-

-

-

Del tram de la ronda de Dalt (B-20) entre el nus de la Diagonal i el
nus de la Trinitat, incloent el mateix nus de la Trinitat i els accessos a
la C-58.
Dels trams de la ronda Litoral ubicats al terme municipal de la ciutat,
entre el nus de la Trinitat i el terme de Sant Adrià d’una banda i entre
el límit amb el terme de Sant Adrià i el Morrot de l’altra.
Del tram de la Gran Via nord entre la plaça de les Glòries i el límit del
terme municipal.

c) L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs és titular del tram de la ronda
del Litoral que transcorre pel seu terme municipal.
d) L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és titular del tram de les
rondes que es correspon amb l’anomenat pont de Can Peixauet.
3. Totes les administracions signatàries consideren que importants raons, tant
de naturalesa tècnica com econòmica i d’eficiència en la gestió, fan
aconsellable que el servei de manteniment s’executi de manera coordinada
i conjunta en la totalitat de les rondes (ronda de Dalt i ronda del Litoral),
atès que en realitat es tracta de diferents trams d’un mateix sistema viari,
amb característiques similars.
El mateix esperit d’unificació en el manteniment es considera convenient
aplicar-lo a la vialitat de connexió entre les rondes i les trames viàries
urbanes, fent referència com a mínim inicialment al tram de titularitat de
l’Ajuntament de Barcelona de la Gran Via nord, de significativa
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transcendència supramunicipal. En aquest àmbit, les parts manifesten la
seva voluntat de donar continuïtat al procés d’unificació en el manteniment
viari, completant tota l’anella de les rondes i incorporant-hi, si escau, altres
vials de connexió. Amb aquesta finalitat, les parts manifesten unànimement
la seva convicció que l’Àrea Metropolitana de Barcelona pot ser l’entitat
idònia per impulsar els mecanismes que permetin l’assoliment d’aquest
objectiu, tant per les dimensions del territori en el qual actua com per les
funcions d’interlocució amb altres administracions publiques que té
assignades en la defensa dels interessos i la implantació de serveis
supramunicipals.
4. Des de l’any 1999, i amb diverses ampliacions de l’àmbit territorial, les
administracions titulars de les vies esmentades havien arbitrat, a través
dels corresponents convenis bilaterals, els mecanismes que han permès
la gestió integrada d’aquest manteniment viari encarregat al Consell
Comarcal del Barcelonès.
5. La disposició addicional sisena de la Llei 31/2010 de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, precepte inspirat en la naturalesa supramunicipal d’aquestes
vies i en la conveniència acreditada de garantir-ne un manteniment
conjunt i unificat, preveu que l’administració metropolitana assumeixi la
gestió de les rondes de Barcelona, previsió que s’afegeix a la competència
de l’Àrea Metropolitana en matèria de mobilitat urbana dins l’àrea de gestió
unitària, segons l’article 14, B) lletra d) de la Llei esmentada. En execució
d’aquestes previsions legals, el model de convenis bilaterals va substituirse a partir de 2012 per un model de conveni únic, en el que les
administracions titulars de les vies defineixen l’abast de la gestió assignada
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que al seu torn, del conjunt de
funcions assignades, procedeix a encarregar al Consell Comarcal del
Barcelonès l’execució del servei de manteniment i conservació viaris.
6. El nou conveni de col·laboració manté el mateix import que en els anys
anteriors en la despesa de manteniment i conservació que li correspon a
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
La partida pressupostària 102.9430.464.02 és la partida amb càrrec a la
qual s’imputaran les despeses corresponents a les aportacions a efectuar en
el marc d’aquest conveni.
Fonaments jurídics
1. D'acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú i l’article 303 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Dictamen
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Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti l'acord següent:
1. Aprovar el nou conveni de col·laboració en el manteniment i conservació
de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via nord.
2. Identificar la partida 102.9430.464.02 com la partida pressupostària amb
càrrec a la qual s’imputaran les despeses corresponents a les aportacions
a efectuar en el marc d’aquest conveni.”
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
S'aprova per unanimitat.
10.2 Dictamen relatiu a l’aprovació del Conveni de pròrroga amb els
Ajuntaments de Badalona i Santa Coloma de Gramenet i el Consell
Comarcal del Barcelonès per a la prestació del servei d’atenció als
animals de companyia
“Fets
1. En data 20 de desembre de 2006, els ajuntaments de Badalona, Sant
Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del
Barcelonès van signar un conveni mitjançant el qual s’establia el marc de
col·laboració interadministrativa per a la implantació del servei comarcal
d’atenció als animals de companyia.
2. La vigència d’aquest conveni s’establia fins al 31 de desembre de 2007,
amb pròrroga automàtica, llevat que alguna de les parts acordés la
denúncia.
3. El Ple del Consell Comarcal del Barcelonès ha adoptat en sessió de data
2 de desembre de 2015 l'acord de perllongar el conveni fins al 31 de
desembre de 2016.
Fonaments de dret
1.
2.
3.
4.

Llei
Llei
Llei
Llei

municipal i de règim local de Catalunya
de protecció de la salut
7/2003 de protecció de la salut
22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals

DICTAMEN
Per tant, aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de
l’Ajuntament que adopti els següents
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ACORDS:
1. Aprovar el Conveni de pròrroga de la col·laboració amb els Ajuntaments
de Badalona i Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del
Barcelonès per a la prestació del servei d’atenció als animals de
companyia fins el 31 de desembre de 2016.
2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Barcelonès.”
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
Juan Vizcaino (MES) manifesta a la Comissió Informativa de Territori del 23
de desembre de 2015 van demanar l'informe tècnic que s'havia fet a
aquestes instal·lacions per tal de poder-ho fer arribar a les entitats que
s'havien queixat del seu estat i encara no l'han rebut, per tant, el tornen a
reclamar.
S'aprova per unanimitat.
10.3 Aprovar el Conveni per a la gestió i manteniment de l'espai
Fòrum a subscriure amb el Consorci del Besòs i l'Ajuntament de
Barcelona, i del Conveni de col·laboració a subscriure amb el
Consorci del Besòs en matèria de gestió i finançament del
manteniment de determinades zones del territori municipal de Sant
Adrià de Besòs
“Fets
1. El Consorci del Besòs és titular de la concessió C818, en concret de l’ús
del sòl - vol dels terrenys que conformen aquesta concessió, d’acord amb
l’autorització atorgada pel Ministeri de Medi Ambient en data 13 d’abril de
2004.
L'Esplanada i Plaça Fòrum i entorns comprenen espais que se situen dins la
concessió C818 així com espais que es troben dins l'àmbit del Consorci, en
els municipis de Barcelona i el de Sant Adrià de Besòs. Aquests es
configuren com a espais lliures públics susceptibles de desenvolupar-hi
activitats de tipus sòcio-reacreatiu. Aquest espais conformen l'àmbit que en
el present conveni denominem "Espai Fòrum".
La complexitat de la gestió del manteniment d’alguns béns i serveis públics
creats pel Consorci tant per la seva ubicació (situació de les obres en els dos
termes municipals Barcelona i Sant Adrià de Besòs), com per les
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característiques pròpies dels mateixos, així com el cost que des d’una
perspectiva econòmica suposa el referenciat manteniment de les obres, fa
que esdevingui necessària en el manteniment de les mateixes la participació
conjunta del Consorci del Besòs i els Ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià
de Besòs.
2. Aquesta necessitat de col·laboració conjunta implicà que des de l’any
2005 i fins el desembre de 2016 hagin estat vigents els següents convenis
que han vingut regulant el manteniment de la zona Fòrum i Entorns així
com del Parc Nord est (parc de la PAU) de Sant Adrià de Besòs:
- Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs i el Consorci del Besòs per a l’execució del manteniment de la zona
Fòrum i entorns, de data 22 d’abril de 2004.
- Conveni Addiciona entre el Consorci del Besòs i l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs per a l’execució del manteniment de la zona Fòrum i entorns,
segons conveni marc de 28 de desembre de 2004.
- Conveni de data 30 de juny de 2006 per al manteniment del Parc Nord –
Est (Parc de la Pau).
En l’actualitat, havent esgotat els referits convenis la seva vigència tant el
Consorci del Besòs com l’Ajuntament de Sant Adrià convenien en la
necessitat d’establir un nou marc regulador de les condicions que han de
regir la gestió així com el finançament del manteniment dels referits espais
per part del Consorci del Besòs.
3. Donada la dimensió i característiques del espais referits les parts
convenen en la necessitat que sigui una única Administració, en aquest cas
l’Ajuntament de Barcelona la que gestioni el denominat Espai Fòrum i dugui
a terme la prestació del servei de manteniment en el mateix.
4. La complexitat de la gestió del manteniment d’alguns béns i serveis
públics creats pel Consorci tant per la seva ubicació (situació de les obres en
els dos termes municipals Barcelona i Sant Adrià de Besòs), com per les
característiques pròpies dels mateixos, així com el cost que des d’una
perspectiva econòmica suposa el referenciat manteniment de les obres, fa
que esdevingui necessària en el manteniment de les mateixes la participació
conjunta del Consorci del Besòs i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
5. Aquesta necessitat de col·laboració conjunta implicà que des de l’any
2005 i fins el 2016 hagin estat vigents els següents convenis que han vingut
regulant el manteniment de la zona Fòrum i Entorns així com del Parc Nord
est (parc de la PAU) de Sant Adrià de Besòs:
•

Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona,l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs i el Consorci del Besòs per a l’execució del manteniment de
la zona Fòrum i entorns, de data 22 d’abril de 2004
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Conveni Addiciona entre el Consorci del Besòs i l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs per a l’execució del manteniment de la zona Fòrum i
entorns, segons conveni marc de 28 de desembre de 2004.
Conveni de data 30 de juny de 2006 per al manteniment del Parc
Nord –Est (Parc de la Pau)

6. En l’actualitat, havent esgotat els referits convenis la seva vigència tant el
Consorci del Besòs com l’Ajuntament de Sant Adrià convenien en la
necessitat d’establir un nou marc regulador de les condicions que han de
regir la gestió així com el finançament del manteniment dels referits espais
per part del Consorci del Besòs.
Fonaments jurídics
1. Al present conveni resulta d’aplicació la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, així com l'article 6 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Dictamen
L'Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Aprovar el Conveni per a la gestió i manteniment de l'espai Fòrum a
subscriure entre el Consorci del Besòs, l'Ajuntament de Barcelona i
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
2. Aprovar el Conveni de col·laboració a subscriure entre el Consorci del
Besòs i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en matèria de gestió i
finançament del manteniment de determinades zones del territori
municipal de Sant Adrià de Besòs.
3. Requerir a la Comissió de seguiment perquè en la sessió de constitució
estableixi els mecanismes necessaris per garantir que l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs intervindrà en els expedients de la gestió i el
manteniment del denominat Espai Fòrum de forma suficient i adequada
per deduir-se la seva conformitat.”
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
Juan Vizcaino (MES) diu:
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-

Que aquest conveni és una millora per al municipi a més de ser una
continuïtat del conveni anterior.

-

Que demanen que els dos representants d'aquest Ajuntament defensin
sempre tant a la ciutadania com el territori i que es mostrin inflexibles en
temes com ara la contaminació acústica, neteja, seguretat, etc.

-

Que el seu grup des de l'inici de legislatura ha defensat la participació de
tots els grups municipals en aquesta comissió i per això, un cop més,
demanen que es modifiquin aquests estatuts.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dinou (19) - PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), ERC
(2), PP (2), i CDC (1).
Abstencions: dues (2) - MES
11. Precs i preguntes
No se'n fan.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20.30
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari, tots els assistents. Certifico.

