Sant Adrià de Besòs, 30 de novembre 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. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
que va tenir lloc el dia 28 de setembre de 2015
S’aprova, sense esmenes, l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària que va
tenir lloc el dia 28 de setembre de 2015.
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ALCALDIA
2. Adhesió al Manifest Institucional Dia
l'eliminació de la violència envers les dones

Internacional

per

a

Aquest punt queda incorporat en el 3.
3. Moció en contra de la violència contra les dones
“El 25 de novembre, Sant Adrià del Besòs s’uneix al clam de la comunitat
internacional que, encapçalada per la ONU, manifesta el seu rebuig sense
matisos contra la violència vers les dones.
Se sap que, al món, una de cada tres dones ha patit violència física o sexual
en la seva vida, una xifra aclaparadora que reflecteix una pandèmia de
proporcions mundials. Tal com recordava el Manifest de la marxa feminista
que va tenir lloc a Madrid el proppassat 7 de novembre, només a l’Estat
espanyol, des de l’any 1995, 1.378 dones han sigut assassinades pel
terrorisme masclista. Enguany s’han perpetrat 70 feminicidis i altres
assassinats de dones comesos per homes: només l’estiu de 2015 han estat
assassinades 37 dones i 8 menors a mans de les parelles, pares o parelles
de les mares. Dones i menors sofreixen violència patriarcal en múltiples
formes. I això només és la punta de l’iceberg.
Cal, un any més, que alçar la veu i des de les administracions públiques i la
societat civil tornen a trobar-se per manifestar, una vegada més, el rebuig a
la violència masclista i denunciar les causes que l’originen amb la ferma
voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la.
Com recorda el manifest institucional d’enguany, a casa nostra, en el
compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques,
molt especialment els ajuntaments, de la mà de les entitats de dones i del
moviment feminista, s'han unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per
construir una xarxa de recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per
als seus fills i filles, i per dissenyar protocols d’actuació que compten amb la
participació de persones professionals d’àmbits diversos. Per la seva banda,
la societat augmenta dia a dia la seva sensibilitat i implicació davant les
diferents manifestacions de la violència masclista.
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Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i
cruenta tal i com demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies
per violència masclista i, en concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser
violentades és permanent i s’accentua entre les dones més joves, fet que
posa de manifest la necessitat d’abordar àmpliament les causes i les
conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social.
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i
cultural dels missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten
el cos de les dones com a objectes sexuals, de les narratives que
emmascaren les agressions sexuals contra les dones i les fan responsables
de l’agressió viscuda, de les actituds que promouen estereotips de gènere i
rols patriarcals i de la banalització del masclisme.
Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, el masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini,
control i abús de poder dels homes sobre les dones i que ha imposat un
model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com
a superior. La violència masclista és l’expressió més greu i devastadora
d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix els desenvolupament dels
drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones.
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si es
desautoritza l’estructura ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la
subordinació de les dones i organitza la vida a partir d’un principi de
jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona categoria. Per
tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política
estratègica, més encara en aquest context de construcció de noves
estructures i d’ideació d’un nou horitzó de possibilitats.
A diferència d'una malaltia, agressors i fins i tot societats senceres trien
cometre actes de violència, i també poden decidir posar-hi fi. La violència no
és inevitable: es pot prevenir. Encara que no és una cosa tan fàcil com
eradicar un virus. No hi ha una vacuna, no hi ha un medicament, no hi ha
una cura. Per això, les estratègies de prevenció han de ser holístiques, i han
d'incloure múltiples intervencions realitzades en paral·lel per aconseguir
efectes duradors i permanents. Cal involucrar molts sectors, actors i parts
interessades. Cada vegada es compta amb més proves sobre les
intervencions que funcionen per prevenir la violència: des de la mobilització
comunitària fins al canvi de les normes socials, des d'intervencions escolars
exhaustives centrades en el personal i l'alumnat fins l'apoderament
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econòmic i els complements als ingressos juntament amb capacitació sobre
la igualtat de gènere.
La prevenció és el tema de 2015 per al Dia Internacional de l'Eliminació de
la Violència contra la Dona. Aquest any, en la commemoració oficial de la
seu de les Nacions Unides a Nova York, es presentarà i debatrà el primer
Marc de les Nacions Unides per prevenir la violència contra les dones.
En aquesta línia, Catalunya hauria de tenir un Pla de Prevenció a nivell
nacional que reconegui la urgència d’establir pràctiques de deconstrucció del
paradigma patriarcal i dels discursos masclistes. És per això que les
institucions públiques, conjuntament amb la societat civil, han de trobar les
eines per desplegar la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al
passat mes de juliol, perquè és amb el treball de construir una societat
democràtica moderna que eradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que
s'aconseguirà fer front a la violència masclista.
A Catalunya, les dades del primer semestre sobre violència masclista, que
emet el Departament d’Interior, són esgarrifoses, tant pel que fa a
denúncies ateses com a detinguts. Catalunya també ha sofert l'assassinat
de dones en mans de les seves parelles o companys. Així també les dades
d'Interior de la regió metropolitana nord manifesta l'augment en el territori.
Aquest informe preveu totes i cadascuna del tipus de violència exercit.
Violència en l'àmbit familiar. Violència masclista en l’àmbit social o
comunitari, amb delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual. Violència
domestica a la gent gran. Violència masclista mutilació genital femenina.
Quant a la línia d’atenció de trucades rebudes per comarques, l’Institut
Català de La Dona emet les dades següents: 3.693 trucades rebudes de
dones en situació de violència del Barcelonès Nord.
Per tot això, el grup municipal de MES proposa al Ple de l'Ajuntament que
adopti els següents
ACORDS:
1. L'Ajuntament es compromet, renova i reitera els seus compromisos de
condemna de la violència masclista.
2. Expressar la solidaritat a totes les dones que pateixen i han patit la
violència masclista.
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3. Recordar a totes les dones que han mort assassinades per violència
masclista, solidaritzar-se amb les seves famílies i els seus fills, víctimes
de la violència.
4. Adherir-se al Manifest unitari de les institucions.
5. Donar suport i adherir-se al Manifest del Consell de les Dones de Sant
Adrià.
6. Avançar i continuar impulsant les polítiques de gènere i igualtat.
7. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a dones víctimes de
violència masclista a Sant Adrià.
8. Garantir que les dones reben l’atenció global, coordinada a través dels
mecanismes que va impulsar la Comissió Tècnica, Policia Local, Mossos
d’Esquadra, Mediació, Serveis Socials, CIOD, Ambulatori-CAPS i Fiscalia.
9. Reforçar les campanyes de sensibilització, de prevenció, d'informació a
tota la ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar
especialment als infants, adolescents i joves del municipi.
10. Treballar, de forma conjunta amb els Mossos d’Esquadra, els seus
programes de prevenció contra la violència, amb la ciutadania i als
diferents barris de la ciutat.
11. Reforçar l’atenció, l’assessorament i l'ajuda en tots els àmbits, de
cara a les dones víctimes de violència masclista i als seus fills.
12. Donar suport a totes aquelles iniciatives que impulsin entitats,
associacions de la ciutat amb accions que ajudin a combatre aquesta
xacra social.
13. Exigir a la Generalitat que doti econòmicament la Llei 5/2008, de 24
d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista per tal de
garantir el seu desplegament.
14. Instar la Diputació de Barcelona que recuperi els recursos que anys
enrere havia proporcionat als municipis.
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15. Traslladar els compromisos i acords al Govern de l'Estat espanyol, al
Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups del Parlament de
Catalunya i de les Corts Generals, a l’Institut Català de la Dona, a les
associacions veïnals de la ciutat, a les escoles i IES del municipi i a les
associacions de Dones de Sant Adrià de Besòs.”
La vicepresidenta del Consell de les Dones de Sant Adrià, M. Àngels Rosell
llegeix el Manifest Institucional del Dia Internacional per a l'eliminació de la
violència vers les dones:
“Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil
tornem a trobar-nos per manifestar, una vegada més, el rebuig a la
violència masclista i denunciar-ne les causes que l’originen amb la ferma
voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la.
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions
públiques, molt especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les
entitats de dones i del moviment feminista, ens hem unit per dotar
Catalunya d’un marc legal, per construir una xarxa de recursos d’atenció i
recuperació per a les dones i per als seus fills i filles i per dissenyar protocols
d’actuació que compten amb la participació de persones professionals
d’àmbits diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a
dia la seva sensibilitat i implicació davant les diferents manifestacions de la
violència masclista.
Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i
cruenta tal i com demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies
per violència masclista i, en concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser
violentades és permanent i s’accentua entre les dones més joves, fet que
posa de manifest la necessitat d’abordar àmpliament les causes i les
conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social.
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i
cultural dels missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten
el cos de les dones com a objectes sexuals, de les narratives que
emmascaren les agressions sexuals contra les dones i les fan responsables
de l’agressió viscuda, de les actituds que promouen estereotips de gènere i
rols patriarcals i de la banalització del masclisme.
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Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex
fidel de l'alternativa que representem i del compromís que defensem per
l’eradicació de la violència masclista. La nostra responsabilitat individual i
col·lectiva passa per acceptar que no hi ha canvi social que no comenci per
nosaltres mateixos i per entendre que la violència contra les dones és 2
conseqüència d’un sistema social que porta inscrit en el seu ADN el
masclisme com a ordre simbòlic per significar i interpretar la realitat.
Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, el masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini,
control i abús de poder dels homes sobre les dones i que ha imposat un
model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com
a superior. La violència masclista és l’expressió més greu i devastadora
d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix els desenvolupament dels
drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones.
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si
desautoritzem l’estructura ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i
la subordinació de les dones i organitza la vida a partir d’un principi de
jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona categoria.
Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política
estratègica, més encara en aquest context de construcció de noves
estructures i d’ideació d’un nou horitzó de possibilitats. Catalunya necessita
un Pla de Prevenció a nivell nacional que reconegui la urgència d’establir
pràctiques de deconstrucció del paradigma patriarcal i dels discursos
masclistes. És per això que les institucions públiques, conjuntament amb la
societat civil, hem de trobar les eines per desplegar la Llei d’igualtat efectiva
de dones i homes, aprovada al passat mes de juliol, perquè és amb el
treball de construir una societat democràtica moderna que eradiqui el
sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer front a la violència
masclista.
Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les
institucions catalanes, amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies
de treball cooperatiu que ens permetin construir conjuntament dinàmiques
innovadores per eradicar definitivament la violència masclista que
representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la
igualtat efectiva entre dones i homes.”
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S'aprova per unanimitat.
4. Moció per impulsar un pacte de ciutat per la infància
“El 20 de novembre d’enguany es celebra el 26è aniversari de la
proclamació, per part de les Nacions Unides, de la Declaració Universal des
drets dels infants.
Aquesta és una data propícia per valorar la situació dels nens i nenes, i
comprometre’s a la seva millora.
Malauradament els problemes derivats de la crisi actual han danyat
severament les
estructures socials, polítiques i econòmiques; i molt
especialment impacten sobre els més febles de la societat, i en els infants
de forma molt preocupant. La pobresa i exclusió social entre la població
infantil va augmentar fins al 32,9% a Catalunya el 2014, davant el 29,5% el
2013,segons l'Enquesta de Condicions de Vida de l'Institut Nacional
d'Estadística (INE). Aquestes dades suposen que 50.000 nens i nenes més
estan en situació de pobresa i exclusió, arribant a un total de 480.000
menors d'edat a Catalunya.
Les llars amb nens i nenes són les més afectades per la pobresa. La taxa de
risc de pobresa i exclusió social entre els nens, nenes i adolescents es
manté més de deu punts per sobre del conjunt de la població catalana, que
és del 21,8% (1,7 punts més que el 2013).
Des del començament de la crisi, els nivells de pobresa dels menors d'edat
s'han mantingut molt alts de manera constant i Catalunya i Espanya s'han
situat a la cua de la Unió Europea (UE) en benestar infantil.
No en tots els països la recessió econòmica s'ha convertit en una crisi per
als nens i nenes, segons informes previs d'UNICEF. Les dades de l'INE
reflecteixen la greu repercussió en la vida dels nens i nenes l'atur, la
precarietat i les polítiques d'austeritat, així com l'impacte del dèficit històric
de la inversió pública en la infància.
La inversió social en famílies i infància és una assignatura pendent, ja que a
Catalunya se situa en un 0,9% del PIB i a Espanya en un 1,4%, molt lluny
de la mitjana europea del 2,2% (EUROSTAT, 2012). La pobresa continua
tenint rostre d'infant. És inacceptable que les taxes de pobresa infantil
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siguin deu punts superiors a les del conjunt de la societat. És una vulneració
de drets evitable que exigeix prioritzar mesures i inversió per blindar els
drets de la infància des de totes les administracions.
La realitat d'aquesta ciutat no dista massa de la que dibuixa UNICEF en el
seu informe. Per aquestes raons, doncs, cal un gran “Pacte de ciutat” amb
l’objectiu de vetllar per la protecció de la infància, que hauria de lluitar
contra la pobresa i l’exclusió social, fomentar la participació cívica dels
infants i donar visibilitat a les seves opinions en la mesura en què sigui
possible, apostar per una educació de qualitat i inclusiva atenent-nos a les
competències municipals en aquest àmbit; així com establir metes,
indicadors de seguiment i una avaluació pública i periòdica dels objectius del
pacte.
Ara més que mai, cal un gran acord, una aliança estratègica contra la
pobresa infantil, amb mesures eficaces que permetin identificar, analitzar i
incidir en la millora de la realitat de molts infants i de les seves famílies,
amb actuacions globals, més enllà de les necessitats puntuals dels ciutadans
que es puguin atendre al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament.
La creació d’un Pacte de Ciutat per la infància permetrà promoure la
qualitat, la coordinació, l’eficiència i la coherència de la intervenció dels
diferents col·lectius implicats en la lluita contra la pobresa infantil, establint
accions concretes i immediates per protegir els infants. Sense ells, no hi ha
futur.
Per tots aquests motius, el grup municipal de MES proposa al Ple de
l'Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Manifestar la preocupació de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per
l’evolució de la situació de la infància.
2. Impulsar un "Pacte de ciutat per a la Infància", que abordi les qüestions
relatives a la protecció dels infants de Sant Adrià i al desenvolupament
dels seu drets en la línia exposada en la moció. Aquest Pacte ha de tenir
com objectius:
a) Reforçar els serveis municipals que treballen en l'àmbit de la infància i
l'adolescència.
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b) Reforçar els programes per tal de garantir l'èxit i l'assistència escolar i
treballar de forma transversal amb la comunitat educativa de les
escoles i els IES del municipi, i amb els serveis municipals.
c) Ajudar i impulsar les entitats col.laboradores que treballen per a la
infància en el municipi.
d) Cercar recursos per garantir una alimentació saludable i equilibrada
als nens i nenes de la ciutat també en temps vacacional.
3. Constituir una mesa que treballi el contingut del Pacte de Ciutat per a la
Infància, conjuntament amb tècnics municipals, representants de les
comunitats educatives, entitats que treballen en el món de la infància,
representats de la Comissió d'absentisme escolar, representants de la
Taula d'Infància, les AV i els grups polítics municipals.”
Defensa la moció Isabel Marcuello (MES) i manifesta:


Que, amb motiu del 20 desembre Dia Mundial dels Drets del Infants,
aquest Ajuntament hauria de proposar fer un pacte de ciutat per la
infància.



Que les dades generals a nivell de Catalunya són esgarrifoses, la situació
dels infants de la pobresa infantil. Sant Adrià no dista massa d’aquesta
realitat. I volen abordar més temes dins dels seus drets.



Que al llarg d’aquests mesos han tingut ocasió de parlar amb entitats
juvenils i d'infància, amb associacions de veïns que cada vegada estan
immerses en aquests temes per la seva proximitat, pel treball que
desenvolupen en el dia a dia en els seus barris, els afecta molt de prop, i
que creuen que han de pensar més en la infància, en els seus drets.



Que, des del àmbit social de la administració local, saben que s’atenen
les demandes a través dels departaments que disposa l’administració,
per resoldre les situacions vulnerables familiars, es treballa molt de prop
en molts àmbits però encara així creuen que no només és la part
assistencial la que que s’ha de abordar, sinó de posar en comú des d'un
mateix espai de forma transversal, les problemàtiques existents i parlar
dels drets dels infants, incorporant en aquest espai aquells agents que
fins ara ni hi eren.
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Que si parlen d’educació, encara que saben que no tenen les
competències, però sí el deure moral d'abordar determinades situacions,
tenen unes realitats a determinats barris a la ciutat, que són com per no
obviar-les.



Que quan parlen, per exemple, d'absentisme i fracàs escolar no poden
mirar cap un altre costat, han de reaccionar i revisar aquests programes
que tenen per millorar-los, per avançar pas a pas i que sigui una realitat
l’èxit i l'assistència escola.



Que també s’han de protegir els drets que tenen nens i nenes i incidir
en altres temes, que segurament fins ara ni hi han reparat, volen
comptar amb els infants, escoltar la seva opinió, treballar de veritat la
participació dels nens i nenes del municip, en allò que amb ells els
interessi.



Que les regidories de Infància o Joventut no poden estar d’esquenes, és
a dir, organitzar actes, esdeveniments que tenen que veure amb els
infants i no donar visibilitat a les seves opinions.



Que, a més, les entitats que treballen amb joves i infància, no se senten
prou recolzades, que és una reivindicació que fa temps els traslladen,
que
hi ha projectes als barris que s’han de coordinar entre ells
mateixos, perquè l'administració que es la que té la força i el poder de
convocatòria, no els dóna suport.



Que, per exemple, algunes de les entitats o casals fan de centres oberts
encoberts, per les derivacions de l'administració, que ja els sembla bé
perquè entenen que tothom ha d'ajudar en moments com aquests, però
per una altra banda, aquestes entitats entenen que el pressupost que té
aquest Ajuntament és el que és, però que voldrien abordar i tornar a
parlar sobre les subvencions que destina l'administració local, a les seves
entitats, en aquest àmbit concretament.



Que entitats que fan propostes molt interessants, per abordar
determinades problemàtiques i que exposen o proposen solucions com
pot ser, figures de com las d'educadors, les escoles han patit les
retallades i no poden abordar determinats temes i possiblement
l’Ajuntament podria resoldre-ho amb la figura d’educadors socials. Que hi
ha escoles a barris concrets que abans de començar las classes, a les
9.00 h ja han hagut d'apagar 20 focs.
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Que temes que inquieten a educadors i professionals, qui fa el seguiment
per garantir l’assistència escolar o com poden incidir a garantir l’èxit
escolar de determinats joves, infants als barris.



Que no només han de parlar de vulnerabilitat, d’alimentació saludable i
equilibrada, garantir els àpats que, per suposat, és el més important,
però a l’hora de preparar aquesta moció i recollint les inquietuds de
terceres persones, recull un esperit més ampli, parar i abordar la salut
mental d’infància i joves, l’educació, les activitats, la igualtat de
oportunitats per a tots és molt més ampla i abasta molts àmbits, com el
de la participació, parlar dels deus espais, de joc i de aprenentatge .



Que plantegen un acord per la infància en general, els de risc en
exclusió i el que no ho són, que al cap i a la fi só els seus drets, que
parlen de la infància, el que són ara nens i nenes, joves.



Que si volen abordar tots aquests temes i més, requereix d’una mesa
transversal total, tècnics, ampas, professionals, entitats, associacions,
polítics,.i és això el que avui proposen.



Que aquest es el compromís MES Sant Adrià vol plantejar avui a aquest
ple: un acord de ciutat per la infància, amb la creació d’una mesa que
treballi el contingut d’aquest pacte amb tots els agents que indica
aquesta moció, que millori encara més el treball.

Xavier Soley (CDC) diu:


Que la infància és un col.lectiu que a vegades és invisible i que han de
fer més visible.



Que molt sovint qui pateix la violència de gènere en l'entorn familiar són
els infants, uns són víctimes agredides i d'altres víctimes psicològiques.



Que hagués estat bé lligar les dues mocions, la de la violència de gènere
i la de la infància, ja que són víctimes d'agressions a les seves mares,
víctimes de la pobresa econòmica, etc.



Que, per tant, cal destacar el paper de les escoles i de les organitzacions
que treballen en centres oberts, amb entitats en el món de lleure,
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perquè també han de ser els ulls de molts infants que es troben en risc i
per això és a qui s'ha de donar suport perquè puguin detectar aquestes
situacions.


Que s'ha d'escoltar els infants perquè les administracions, els tècnics, els
professionals no només han de veure què passa i pensar per ells o
actuar pensant què diuen i aquest és el gran problema de les
administracions, la local, l'autonòmica, ja que moltes vegades s'actua
pensant què és el que serà millor per a un infant i no se'ls escolta.

Rubèn Arenas (ERC) diu:


Que en la línia de la participació els sembla molt interessant constituir
una taula i aquest pacte de ciutat a favor del drets dels infants els
sembla molt adient i per tots els motius que s'han donat abans.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:


Que vol recordar que ja hi ha espais que funcionen com ara el Projecte
educatiu de ciutat; la Taula d'infància en risc, que està coordinada des de
Serveis Socials amb tots els agents que treballen en infància en risc; el
Projecte educatiu del barri de la Mina, on hi participen diverses
regidories, entitats i que això són experiències positives que estant
funcionant, per tant, demana a l'equip de govern que abans de fer res,
es potenciïn els espais que hi ha ara per arribar al pacte de ciutat i li
agradaria que aquest pacte partís d'allò que ja funciona.



Que aquest pacte de ciutat també hauria de ser un espai de reivindicació
de les polítiques socials que la Generalitat ha retallat en els últims anys i
que són la base fonamental de la pobresa.

Pedro Sánchez (C's) diu:


Que a través d'aquests mecanismes de col.laboració treballaran per
aconseguir que puguin incidir especialment en tot allò que es referex al
treball amb les famílies, ja que des del punt de vista de les institucions ja
es fan moltes coses i el gran punt que potser fallen en totes les
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polítiques sobre la infància és precisament el que es fa en l'àmbit
familiar.
Filomena Cañete (PSC) manifesta:


Que llegint la part expositiva es fa difícil d'entendre quin és el veritable
objectiu de la moció.



Que les dades que es presenten són centrades a Catalunya i no hi ha
cap dada ni xifra referent al municipi, i en base a aquesta afirmació es
demana la necessitat d'un pacte de ciutat per a la protecció dels infants.



Que en la part expositiva s'insta les administracions competents
supramunicipals que compleixin amb els compromisos econòmics,
denunciant la poca sensibilitat mostrada per les contínues retallades en
tot allò que es refereix al benestar social, incloent-hi els infants com un
pilar important i rellevant, i que tota aquesta suma de punts hagués
estat una molt bona proposta i a més vincular aquest compromís per la
vetlla, la continuïtat i la millora de totes les accions que ja es fan a
l'Ajuntament vers la infància i l'adolescència, i recollir-ho en la Mesa
d'inclusió.



Que aquesta proposta no ha estat acceptada i volen entendre l'esperit de
la pròpia moció que és la importància per vetllar pels infants, però que
troben un buit en el contingut i un cert desconeixement de les accions
que es duen a terme a l'Ajuntament a nivell de protecció d'infància, cosa
que li sobta, tenint en compte que la portaveu de MES havia estat
regidora delegada de Benestar i Famílies i que l'altre regidor és president
d'una entitat que treballa infància que té un centre obert que col.labora
directament amb l'Ajuntament, per tant, tots dos són coneixedors de
totes les accions i actuacions que es fan.



Que l'atenció social ha estat un dels pilars dels governs de Sant Adrià i,
especialment, a partir de la crisi de 2007.



Que l'Ajuntament compta amb un ampli dispositiu d'atenció a la infància
dirigit per grans professionals de Serveis Socials en col.laboració directa
amb les entitats i els agents implicats al territori.
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Que aquesta moció busca treure un rèdit polític, un cert titular i
desgastar el govern en un tema que és molt greu, sensible i que aquest
Ajuntament té com una de les seves grans prioritats.



Que la votaran a favor per la pròpia essència de la moció, pel seu esperit
i ho fan des del coneixement i dels convenciment social, que no ho fan
per treure'n rèdit polític, perquè en política no tot s'hi val.



Que enumerarà tot allò que s'està fent que demostrarà que les formes
de la moció no han estat les més adequades, encara que poden entendre
aquesta manca de rigorositat i de sensibilitat vers els professionals que
dia a dia treballen el tema:
•
•
•
•

698 beques menjador, 685 a través del Consell Comarcal i 13 de Creu
Roja
Centre obert municipal Les Fades, amb 38 usuaris
4 centres oberts gestionats per altres entitats Barnabitas, 2 de mayo,
Aldeas infantils SOS, amb 225 nens i nenes
treballen en xarxa amb tots els agents implicats : Taula d'infància
constituïda al gener de 2012, que és l'òrgan encarregat de proposar
actuacions i programes que tinguin per objectiu la millora de les
situacions de risc de la infància, hi participa Serveis Socials, Educació,
l'EAP, l'IES Vázquez Montalbán, Barnabitas, Les Fades, PES Salesians,
Aldees, Cediac, Fesmic, ABS Mina, ABS Barraquer, Casal d'Infants del
Raval i s'incorporarà Casal d'Infants La Mina. Que la gestió de la taula
també és per abordar situacions greus de maltractament i establir
mecanismes per la detecció de situacions en risc o sospita de
maltractament. Que també compten amb les comissions socials
escolars, que és un espai interdisciplinari on es recull les demandes
detectades a l'escola o en altres serveis sobre problemàtiques socials
que s'hi manifesten i on es fa una anàlisis i reflexió per tal de
consensuar el diagnòstic de limitar la intervenció i establir un procés
de seguiment. Que es realitzen a totes les escoles i instituts públics
del municipi, amb una periodicitat mensual; també s'actua en els
centres públics Besòs de Barcelona a causa de la seva proximitat
geogràfica. Comissió de petita infància, comissió conjunta entre
treballadors socials i professionals sanitaris dels dos ambulatoris CAP
La Mina, Dr. Barraquer, buscant dur a terme actuacions transversals
per tal de possibilitar canvis que permetin el benestar dels menors i
afavorir la detecció precoç de situacions en risc, i el seu àmbit
d'actuació s'amplia dels 0-3 anys als 0-3.
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Xarxa de centres oberts, amb una periodicitat trimestral reunió
conjunta amb els cinc centres oberts que té el municipi, un municipal
i quatre gestionats per entitats per tal d'unificar criteris d'atenció,
avaluar el funcionament compartint bones pràctiques i realitzar una
activitat anual conjunta entre els cinc centres.
S'està impulsant el PEP Mina que és un espai compartit entre
diferents agents que treballen per tal de dur a terme el projecte
educatiu del barri.
Programa d'absentisme escolar, amb una comissió d'absentisme que
fa el seguiment de les actuacions dutes a terme pels diferents serveis
que actuen al Protocol d'absentisme.
Programa de treball grupal que compta amb diversos projectes com
el Projecte de diversificació curricular a l'IES Vázquez Montalbán i els
Tallers d'habilitats socials a l'OEC i els tallers d'economia domèstica.
Actuació amb subvenció directa als casals d'estiu de les entitats
conjuntament amb el servei d'Esport i Joventut.
Taula de Joventut que es va iniciar en la legislatura passada.



Que el PSC creu que els serveis socials i especialment infància és
probablement dels millors departaments d'aquest Ajuntament amb una
gestió professionalment impecable que compta amb tot el seu suport
polític.



Que creu que hauria estat millor fer la reclamació a altres
administracions perquè que compleixin amb els seus compromisos de
pagament, que es facin càrrec de les seves competències, etc.



Que els Serveis Socials, malgrat l'incompliment d'altres administracions,
té un funcionament exemplar i el departament d'Infància també, i és per
aquest motiu que aquest govern seguirà aplicant aquestes mesures i
projectes des d'una perspectiva professional amb independència política,
en la màxima discreció i diligència possibles i, sobretot, en coordinació
de tot l'equip professional.



Que la política té molts camps d'actuació i la infància en risc no és un
d'ells, que aquí només té lloc la unitat, els respectes professionals i les
seves propostes, i sobretot la lluita i l'exigència a les administracions
competents perquè els treguin d'aquest embolic que els han posat i que
afecta els més dèbils.
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Que ho votaran a favor, però que no potenciaran cap bloqueig amb els
departaments per tal de posar en marxa totes les demandes que
sol.licitin en general, sent responsables, reiterant la proposta que
aquesta mesa d'infància en tot cas pugui sortir de la mesa d'inclusió,
com un tema per abordar de manera unilateral però en relació amb la
seva envergadura de cara a optimitzar totes les estructures.

Isabel Marcuello (MES) contesta:


Que ella ha estat tinent d'alcalde de l'Àrea de Ciutadania, i amb ella
treballava una companya de MES que portava Serveis Socials, per tant,
pot dir que han estat capaços de tirar endavant moltes coses, a més a
més, sense recursos, fins i tot, amb l'ajuda d'altes organitzacions i amb
empreses del territori, que sap de què parla, però que aquesta no era la
finalitat.



Que volen un acord de ciutat per blindar els drets dels nens, dels que
són vulnerables i del que no ho són.



Que potser la portaveu del PSC no s'ha assabentat però que el que
demanen és reforçar els serveis municipals; reforçar els programes per
tal de garantir l'èxit i l'assistència escolar. Que ja sap que tenen una
mesa d'absentisme i li pregunta si s'ha mirat les dades de la Mesa, que
hi ha un barri molt castigat en aquest tema i, a més a més, ara han
canviat les formes. Que abans qui perseguia aquest tema era la Policia
Local i a través d'educadors i Serveis Socials, i ara li agradaria saber qui
ho fa, qui són els interlocutors d'aquestes famílies davant de
l'Ajuntament i de les escoles, perquè hi ha un veritable problema en un
barri i ella es refereix a tots els barris de tota la ciutat, però que es
refereix a un d'ells, perquè és on les dades són més esgarrifoses, per
tant, reformar, impulsar, reforçar, ajudar, cercar recursos, que ella no
està dient que no funcionin les coses, i menys el treball dels tècnics, dels
professionals d'aquesta casa, dels interlocutors que tenen vàlids.



Que potser sí que la moció s'hagués pogut millorar, però que el principal
objectiu era aquest una taula que treballi el contingut del pacte de la
ciutat per a la infància, conjuntament amb tots, per blindar els drets dels
infants.
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Que aquest és un pacte polític per tirar endavant una acord de ciutat,
amb totes les forces d'aquest Ajuntament.



Que per a ells la infància és un compromís en ferm i així ho han dit
sempre, ho han demostrat sempre i ho continuaran fent.



Que vol agrair els suport de la resta de companys de tots els grups
polítics, perquè aquí tampoc hi ha colors, ja que quan es parla de
solidaritat no hi ha colors, quan es parla d'infància no hi ha colors.

Xavier Soley (CDC) diu:


Que li sorprèn la defensa del vot favorable del grup socialista, perquè
una moció que es presenta de forma pacífica l'han convertit en una
controvèrsia absurda i un debat polític que hauria d'haver evitat.



Que lamenta aquesta defensa que en el fons està dient que no, però que
no ho poden fer perquè estan en minoria, voten que sí però tampoc
faran res perquè això sigui viable, perquè estan enfadats amb qui ha
presentat la moció.



Que la Generalitat no ha incomplert amb el finançament de EAIA, ni amb
els centres oberts. Que Sant Adrià és una de les ciutats més beneficiades
de tot Catalunya amb els centres oberts.

Filomena Cañete (PSC) contesta:


Que no volia que ningú s'enfadés, sobretot, la portaveu de MES, que si
algú s'ha sentit d'aquesta manera li demana disculpes.



Que ella pretenia situar per poder saber quina és la base, d'on es
parteix, perquè Infància és un dels àmbits amb els quals aquest
Ajuntament més treballa i per això volia aclarir d'on partien.



Que, d'entrada, a ella li va costar veure quin era l'objectiu tenint ple
coneixement de totes les accions i actuacions que es fan vers la infància,
que això no és de fa dos dies, sinó molt de temps.
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Que Isabel Marcuello no ha fet referència a tot allò que ja es fa i que ella
coneix perfectament, que hagués estat bé recollir totes les accions i
posar èmfasi en tot allò que s'està fent i ressaltar-ho i, a partir d'aquí dir,
estaria bé centralitzar, optimitzar tots els recursos i totes els agents que
hi participen.

L'alcalde diu que fa temps que treballen amb les entitats juvenils i d'infància
amb la taula d'inclusió, perquè tots junts poden ajudar a coordinar i que
ells ho tiraran endavant.
Isabel Marcuello (MES) diu que el grup de MES tenia clar que no volien
convertir això en una declaració d'intencions o un manifest.
S'aprova per unanimitat.
5. Moció per elaborar un pla d'usos de la Masia de Can Rigalt
“La masia de Can Rigalt és un dels més vells testimonis de la història
mil·lenària de Sant Adrià i ha estat declarada bé d’interès local. D’acord amb
la normativa de patrimoni cultural català, l’Ajuntament té el deure de
conservació, com a propietari de l’immoble catalogat.
En el Ple del mes de setembre de 2011, ara fa quatre anys, es va aprovar
una moció presentada pel grup municipal de CiU, en què s’acordava:
1. Que s’adoptin les mesures urgents de cara a la millora i arranjament de la
façana i del mur exterior de la finca Can Rigalt, donada la propera celebració
l’any 2012 del mil·lenari de la població de Sant Adrià.
2. Que s’insti a la propietat adjacent on hi ha l’establiment de la gasolinera i el
negoci de rentat de cotxes, la retirada d’aquells elements publicitaris adossats a
la finca de Can Rigalt que pertorben la visualització de la casa i desvirtuen el seu
valor històric.
3. Encarregar la elaboració d’un Pla especial per a la conservació de Can
Rigalt que defineixi els possibles usos pel conjunt de ciutadans d’aquest espai,
compatibles amb la seva preservació com a element històrico patrimonial
característic del municipi de sant Adrià de Besòs.
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Durant aquests darrers anys, únicament s’ha iniciat una primera fase
d’intervenció amb la substitució de la coberta de la masia. Aquesta actuació,
iniciada aquest passat mes de setembre, i en procés d’execució, ha estat
finançada amb una aportació de la Diputació de Barcelona. La resta d’acords
continguts en la moció aprovada pel Ple, encara estant pendents de dur a
terme.
En aquest moment, no hi ha cap planificació per continuar duent a terme
futures intervencions de remodelació necessàries tant a l’interior de la
masia, com a la seva façana. Aquestes intervencions hauran d’estar en bona
part condicionades als usos i a la utilització que se’n pretengui fer de Can
Rigalt. En aquest sentit, és urgent saber què es vol fer de Can Rigalt i quins
seran els seus usos i l’aprofitament del qual podran gaudir la ciutadania i les
entitats adrianenques.
Per tot això, cal plantejar, novament, la necessitat d’elaborar un Pla d’usos
de la Masia de Can Rigalt, en un termini de 6 mesos i, en qualsevol cas,
abans de finalitzar el 2016, amb participació de les entitats cíviques i veïnals
de la ciutat i, molt especialment, les del propi barri.
Cal evitar que, després de la intervenció actual de la millora de la coberta i
la teulada, la Masia de Can Rigalt torni a la situació anterior, és a dir, la de
ser un patrimoni amagat i invisible per a la ciutat.
Per tant, es proposa que en el pressupost del 2016, l’Ajuntament destini una
partida per a l’enderrocament del mur i la seva substitució per un tancat
metàl·lic que permeti fer visible el conjunt del pati enjardinat i la façana, i
entrada de l’immoble des de l’avinguda de Pi i Margall. Aquesta previsió
pressupostària ha de ser assumible i ajustada, des d’un punt de vista
econòmic. Cal tenir en compte que, en un dels extrems d’aquesta façana hi
ha l’escut heràldic de les famílies Giralt i Gerona, lamentablement, mig
amagat pels rètols d’un negoci d’autorentat i la gasolinera.
Per tots aquests motius, el grup municipal de Convergència proposa al Ple
de l’Ajuntament que s’adoptin els següents
ACORDS:
1. Que en un termini de 6 mesos i, en qualsevol cas, abans de finalitzar el
2016, s’elabori un Pla d’usos de la Masia de Can Rigalt, amb participació
de les entitats cíviques i veïnals de la ciutat, i molt especialment les del
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propi barri. Aquest Pla d’usos haurà de condicionar les següents
intervencions de remodelació a l’interior d’aquest immoble.
2. Que per tal de fer visible a la ciutat la Masia de Can Rigalt i poder
aprofitar en un futur el jardí com un nou espai per a ús públic, preveure
en els pressupostos municipals per l’exercici 2016, una partida
pressupostària per poder dur a terme l’enderroc del mur i la seva
substitució per un tancat metàl·lic.
3. Que un cop elaborat el Pla d’usos, l’Ajuntament planifiqui les següents
fases de rehabilitació i arranjament de la Masia, cercant, si s’escau, el
finançament d’administracions locals d’àmbit supramunicipal per dur-les
a terme.”
Defensa la moció Xavier Soley (CDC) i diu:


Que s'haurien de preguntar què volen fer de Can Rigalt quin ha de ser
l'ús i el destí d'aquesta masia.



Que en la legislatura anterior ja es va aprovar una moció en aquest
sentit, però que no es va complir totalment, ja que per tirar-ho endavant
hi havia moltes dificultats pressupostàries, però que ara que s'està
substituint la coberta seria el moment de preveure en el pressupost una
partida per poder continuar fent possible l'arranjament amb reforços
estructurals de la masia.



Que estaria bé que les participessin les entitats per saber quin destí li
donarien, que s'hi podria fer, etc.,



Que es podrien obrir els jardins per visualitzar la masia des de la
carretera, ja que ara hi ha un mur que no té cap valor històric que tapa
la masia, i que es substitueixi per un tancat que permeti veure què hi ha
al darrera, i que la gent sàpiga que hi ha una masia que és patrimoni
local i que es pugui regular l'ús de la zona enjardinada.

Andreu Marín (PP) diu:


Que no entenen el pla d’usos presentat i que manca un major detall de
les propostes per saber com dur-les a terme. Que, a més, hi ha
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problemàtiques més importants a la ciutat que requereixen d’una
actuació més urgent i immediata que no pas Can Rigalt.
Rubèn Arenas (ERC) manifesta:


Que aquesta moció respon a allò que per a ells és important que és tirar
els projectes de ciutat.



Que aquesta ciutat no té massa cura els detalls. Que Can Rigalt forma
part del patrimoni històric de Sant Adrià i com la resta del patrimoni
sovint queda marginat i sembla que no se li doni la importància que té.



Que creuen que aquesta moció conjumina dues coses importants
lideratge i pressupost. El lideratge perquè és la voluntat de posar-se al
capdavant dels projectes i dirigir-los perquè tinguin èxit, el dóna la
determinació en la creació d'un Pla d'usos que treballaran entre tots i
que determinarà què faran amb aquest espai tan emblemàtic. Que no
entenen que primer es vulgui adequar la Masia i després veure que hi
posaran a dins, que per a ells el lideratge és decidir què hi volen posar
allà entre tots i si pot ser juntament també amb la ciutadania i després
adequar les obres a allò que vulguin posar-hi.



Que aquesta moció també posa deures al govern i afegeix la necessitat
de recerca de finançament al pressupost del 2016, perquè la millora
d'aquest espai històric de la ciutat sigui dignificat.

Isabel Marcuello (MES) diu que hi estan completament d'acord i sobretot
que es demani que es faci un procés participatiu, en què hi intervinguin les
entitats i la ciutadania, perquè és un tema de tots.
Joan Belda (SAeC) diu:


Que creuen necessari que projectes com aquest, destinats a la
ciutadania i amb una forta inversió, tant en la compra com en
l’adequació de l’espai, s'haurien d’acompanyar sempre d’un pla d’usos
previ que valorés les capacitats i potencialitats del projecte.
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Que han d’evitar el model d’equipaments públics previ a la crisi, que
creava i adequava els contenidors sense analitzar prèviament el
contingut i l’ús de la instal·lació.



Que demanen que es treballi paral·lelament en unes jornades
participatives, així com en una bústia telemàtica per recollir les propostes
de la ciutadania i les entitats.

Pedro Sánchez (C's) diu:


Que una de les coses que ells sempre han criticat és la manca de
planificació crònica en les actuacions que s'han realitzat a la ciutat, per
exemple, en la planificació dels barris o dels poliesportius, per tant, estan
d'acord en què es realitzi aquest pla d'usos, amb independència que la
seva implantació es deixi fins que el pressupost ho permeti.

Filomena Cañete (PSC) manifesta:


Que estan d'acord que la masia de Can Rigalt és un dels espais històrics
amb més rellevància de la ciutat.



Que la conservació de la masia s'ha pogut iniciar gràcies a una subvenció
de la Diputació.



Que el Departament d'Urbanisme, juntament amb la Diputació i l'Àrea
Metropolitana estan treballant per cercar futures inversions que puguin
donar continuïtat en la rehabilitació sencera de la masia, i que la idea és
tenir una partida prevista per al 2016 per si arriba una subvenció.



Que no és un tema d'adequar i després veure com adeqüen, sinó que té
una sèrie de patologies estructurals igual que el Casal de la Dona, i el
primer que es necessita és poder mantenir l'edifici en peu.



Que són conscients que els terminis d'execució no són els que els
agradaria, però que faran tot el possible perquè aquesta rehabilitació no
sigui tan llarga.



Que agraeix a Xavier Soley que els hagi donat de sis mesos a un any per
poder fer aquesta consulta de manera participativa posant totes les eines
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que tenen al seu abast, per poder buscar una mena de pluja d'idees que
la ciutadania els pugui encaminar .


Que aquest equip de govern té el costum, quan s'urbanitza un carrer, fer
un procés participatiu, perquè els veïns hi puguin dir la seva, i si s'escau,
canviar el projecte inicial.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dinou (19) – PSC (6), C's (3), SAeC (3), MES (2), ERC (2),
ICV-EUiA (2) i CiU (1)
Abstencions: dues (2) - PP
A les 20.15, s'absenta de la sessió Basilio Perona (SAeC).
6. Moció per ampliar l'horari de les biblioteques del municipi
“Atès que l’augment de l’oferta bibliotecària que ha experimentat Sant Adrià
els darrers anys no ha comportat un increment suficient de la franja horària
d’obertura de les biblioteques de la ciutat i, sobretot, de la més utilitzada de
totes, la de Sant Adrià Nord.
Atès que les biblioteques representen un servei complementari
indispensable al sistema educatiu, facilitant espais per a l’estudi a nois i
noies que no ho poden fer en les condicions idònies en el seu domicili
habitual.
Atès que les hores que els alumnes d’ensenyament secundari i universitari
han de dedicar a l’estudi supera àmpliament la franja oferta per la biblioteca
de Sant Adrià de Besòs i Font de la Mina.
Atès que d’altres biblioteques integrades en la xarxa de la Diputació de
Barcelona ofereixen horaris més amplis que les de Sant Adrià i, fins i tot,
aules d’estudi obertes fins a la matinada en períodes d'avaluació.
Atès que la reivindicació d’ampliar l’oferta horària de les biblioteques de
Sant Adrià té un ampli suport popular, especialment entre la gent jove de la
ciutat.
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El Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de
'Ajuntament que adopti els següents
ACORDS
1. Demanar al govern municipal que ampliï l'horari de les dues biblioteques
públiques per garantir que tots els matins i els dissabtes sencers estiguin
obertes.
2. Ampliar l'horari de manera especial en períodes d'exàmens amb especial
atenció als estudiants de Batxillerat i universitaris a la Biblioteca de Sant
Adrià.
3. Estudiar l'ampliació de l'horari i l'habilitació de noves aules d'estudi, si
fos necessari, en períodes d'avaluació.
4. Fer un estudi del personal i de la inversió necessària per fer efectius
aquests acords i incloure l'actualització necessària als pressupostos de
2016.
5. Instar els col·legis públics i concertats de la ciutat que ampliïn els seus
horaris d'obertura de les seves aules d'estudi i/o biblioteques fora de
l'horari escolar.
6. Fer la publicitat necessària perquè la informació arribi a tot el jovent
adrianenc.
7. Dotar el present acord d'una partida pressupostària per garantir la
viabilitat dels acords presos.
8. Notificar aquests acords i els nous horaris que es decideixin a les
biblioteques i als seus treballadors, al Centre de Producció Cultural i
Juvenil Polidor perquè en faci difusió, a la Diputació de Barcelona, a tots
els centres escolars i a totes les associacions juvenils inscrites al registre
d'associacions i entitats del municipi.”
Defensa la moció una representant de les JERC i manifesta:
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Que volen que l'horari de la biblioteca de Sant Adrià s'ampliï, ja que
actualment s'intercala amb la Biblioteca Font de la Mina, als matins,
dissabte a la tarda és tancada i el jovent a les tardes o vespre no tenen
disponibilitat de disposar-ne en períodes d'exàmens, per tant, demanen
un estudi de l'ampliació dels horaris de la biblioteca i la possibilitat de
noves infraestructures d'aules d'estudi.



Que també demanen que els col.legis públics i concertats obrin les seves
aules d'estudis fora d'horari escolar.



Que si la moció s'aprova, que es faci la màxima publicitat perquè arribi a
tot el jovent sobre els nous horaris.



Que demanen un partida pressupostària per saber si és possible tot
aquest canvi d'horari.



Que són conscients que el govern tenen intenció de participar en aquest
canvi i que han presentat la moció per reforçar aquesta intenció i
aconseguir que es compleixi.

Joan Belda (SAeC) diu:


Que estan totalment d’acord en la línia general de la moció, però que els
ha faltat analitzar mitjançant informes, ja que no tots són treballadors de
l'Ajuntament, els hagués agradat poder obrir el debat en comissions
informatives i haver-ho discutit.

Filomena Cañete (PSC) manifesta que des del departament de Joventut ja hi
ha una proposta que va en aquesta línia perquè són coneixedors de les
demandes dels usuaris.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dinou (19) – PSC (6), C's (3), MES (2), ERC (2), ICV-EUiA (2),
PP (2) i CiU (1)
Abstencions: dues (2) - SAeC
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7. Moció per encarregar una auditoria externa dels poliesportius
Besòs i Marina-Besòs
“Exposició de motius
En els darrers anys, els equipaments esportius han patit una situació de
deteriorament i, fins i tot, de tancament donada en gran mesura per la crisi
econòmica i la disminució dels ingressos, però també per la seva gestió i les
diferents prioritats polítiques del propi municipi.
Davant la situació actual de permanent deteriorament dels equipaments i de
problemes de gestió declarats per part de l’equip de govern i dels propis
concessionaris, cal un projecte de futur que englobi tot allò referent al
model esportiu que es vol per a la ciutat. L’objectiu ha de ser assolir una
gestió integral, equilibrada i transparent de la xarxa d’instal·lacions
esportives del municipi, tot posant-la al servei de la promoció de l’activitat
física, l’esport i la cultura esportiva a Sant Adrià.
Per abordar aquest model global que s'esmenta, i que Esquerra Republicana
pensa que cal que camini cap a una remunicipalització d’equipaments
públics, cal, en primer lloc, tenir una visió realista i acurada de la situació
econòmica dels equipaments. En aquest sentit, els concessionaris, via plec
de condicions, estan obligats a la presentació dels comptes, i en el cas del
poliesportiu Besòs, a la realització d’una auditoria externa dels seus
comptes.
Tanmateix, en el cas del poliesportiu Besòs, els comptes de l’any 2013 són
facilitats per l’ORGT de la Diputació de Barcelona, i no s’han realitzat les
auditories que pel plec de condicions s’haurien de realitzar.
També existeix un problema comptable, en el moment en què no se sap si
els comptes presentats fan referència a la gestió concreta dels poliesportius
o a tota l’activitat de les empreses concessionàries. Calen uns comptes que
només reflecteixin de forma concreta la gestió dels poliesportius per saber
la seva situació econòmica actual.
Per últim, el compromís amb la ciutadania d’un govern municipal
transparent, amb parets de vidre, obliga a tots els grups municipals a un
compromís per tal d’aportar llum a la gestió de les concessions municipals, i
en un moment de prioritzar les inversions municipals, que tant els partits
com els ciutadans i ciutadanes de la ciutat coneguin amb exactitud l’estat
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dels equipaments municipals, a fi de prendre les decisions oportunes amb el
màxim d’informació i transparència.
Per tot això, el Grup Municipal d'ERC proposta que el Ple de l'Ajuntament
adopti els següents
ACORDS:
1. Que el regidor delegat, a instàncies d'aquest Ple, encarregui una
auditoria externa de les dues concessions municipals, Poliesportiu del
Besòs i Poliesportiu Marina-Besòs, en allò relacionat amb la gestió dels
poliesportius.
2. Que aquestes auditories es facin públiques a la web de l'Ajuntament
perquè qualsevol ciutadà o ciutadana en pugui consultar els resultats.
3. Que siguin realitzades en un termini màxim de 5 mesos.
4. Afegir als futurs plecs de condicions de les concessions que dugui a
terme l’Ajuntament, clàusules que garanteixin de forma obligatòria la
realització d’auditories externes anuals.”
Defensa la moció Antoni Vélez (ERC) i manifesta:


Que en els darrers anys els equipaments esportius han patit una situació
de deteriorament i de tancament, a causa en gran mesura de la crisi
econòmica i la disminució d'ingressos, però també per la gestió i les
diferents prioritats polítiques del municipi, per això, demanen que
s'encarreguin auditories externes dels poliesportius Marina Besòs i
Besòs.



Que una auditoria és un primer pas exploratori per saber de forma
acurada i real la situació dels pavellons, i així poder dur a terme les
propostes que calgui per realitzar les inversions o accions per garantir
que aquests equipaments esportius continuïn oberts.



Que aquests pavellons han de continuar donant servei a la ciutadania i, a
més, cal garantir els llocs de treball de les persones que dia a dia
treballen per donar un servei de qualitat als ciutadans i ciutadanes de
Sant Adrià, que hi ha formes per fer-ho i cal fer-ho.
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Que davant el deteriorament d'aquests equipaments i de problemes de
gestió declarats per part de l'equip de govern i dels concessionaris,
creuen que cal un projecte de futur, que l'objectiu ha de ser assolir una
gestió integral, equilibrada i transparent de la xarxa d'instal.lacions
esportives del municipi, tot posant-la al servei de la promoció de
l'activitat física, l'esport i la cultura esportiva a Sant Adrià.



Que es tractaria de la vella idea de l'esport com a eina, de cohesió social,
de valors, fer que l'esport vagi molt més enllà del propi esport.



Que aquest model global ha de caminar cap a una remunicipalització
d'equipaments públics, però que abans cal tenir una visió realista i
acurada de la situació econòmica dels equipaments.



Que els concessionaris mitjançant els plecs de condicions han d'anar
fiscalitzant els seus comptes.



Que durant la campanya electoral ERC va adquirir el compromís amb la
ciutadania de construir un govern municipal transparent i això obliga
tots els grups municipals a un compromís per tal d'aportar llum a gestió
de les concessions municipals, i en un moment on han de prioritzar les
inversions municipals, tant els partits com els ciutadans i ciutadanes han
de conèixer amb exactitud l'estat dels seus equipaments municipals, per
tal que arribat el moment poder prendre les decisions oportunes amb el
màxim d'informació, transparència i rigor.

Xavier Soley (CDC) diu:


Que demanar una auditoria pot semblar positiu però que, abans d'això,
haurien d'exigir als concessionaris que presentessin els comptes tal com
diu el plec, i així s'estalviarien l'auditoria, perquè si no han presentat els
comptes és difícil demanar-los una auditoria voluntàriament.



Que si hi ha un incompliment de les obligacions del plec s'ha d'obrir un
expedient i poden recaure sancions al concessionari, que poden arribar a
implicar la rescissió del contracte.



Que amb l'auditoria només se sabrà la situació econòmica, però no els
possibles incompliments de l'Ajuntament cap al concessionari o altres
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deficiències estructurals o de manteniment que poden tenir, per tant,
l'auditoria no és la solució, sinó els instruments jurídics com són el plec
de la concessió.
Jesús A. García (PP) diu:


Que aunque que no sea una propuesta de máximos llegar a la
remunicipalización y que posiblemente con una actuación que tubiera
tiempo el interventor de hacer un estudio de las cuentas podrían adquirir
un conocimiento de cual es la situación para saber que actuaciones se
deben de tomar, en cuanto a los polideportivos conviene mantenerlos
abiertos o cerrarlos, estan a favor que cualquiera de los medios que sea
posible y por tanto creen que la auditoria externa es uno de ellos.

Isabel Marcuello (MES) manifesta:


No només votaran a favor d’aquesta moció sinó que s'hi adherexien.



Que creuen que les circumstàncies que envolten els equipaments
esportius, i a l’espera del pla director, per resoldre i prendre decisions en
aquest tema sobre les gestions dels poliesportius de la ciutat i que el
primer que han de saber quins són els números, per tant, ha de ser una
auditoria de comptes i de gestió, per tenir totes les dades econòmiques
sobre la taula.



Que si les empreses concessionàries no han presentata auditories, s'han
de demanar en exercici de la transparència, que segur que l'auditoria no
serà la solució però si els permetrà saber en quin estat estan.



Que cap de les dues empreses que porta la gestió externalitzada han
presentat comptes auditats, tal i com demana el plec de condicions,
excepte al 2104 per part de Marina-Besos.



Que, a més, l’Ajuntament assumeix despeses de consum de
subministraments d’un dels equipaments, i aquest any 2015 l’altre
equipament esportiu ha fet saber que no pot assumir tampoc aquests
consums. Que ja han rebut ordre d’embargament de bens per part de la
Seguretat Social.
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Que volen saber què passarà amb els treballadors d’aquest equipaments
esportius i com repercutirà en les seves famílies i en els serveis que
donen.



Que per això creuen que és del tot imprescindible l'auditoria

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:


Que en el seu moment, oferir un equipament a cada barri va ser una
bona aposta, però que ara la situació és molt diferent, sobretot pel que
fa al manteniment d'un poliesportiu i aquí hi ha un problema de ciutat i
s'ha de parlar molt clar.



Que, per exemple, al poliesportiu Besòs se li està pagant totes les
despeses de llum i gas. Que el Marina-Besòs ha tingut una mala gestió i
això significa una pèrdua important de socis i això fa que entri en
desequilibri.



Que amb els números a la mà s'haurà de parlar amb la ciutadania, no
fruit de l'auditoria perquè només farà que ratificar allò que sospiten què
passa, que és que ni el Besòs ni el Marina-Besòs s'estant produint els
números per mantenir equilibri econòmic.



Que han de saber què han de fer si tancar, si remunicipalitzar-los, que
potser seria una opció, ja que si hi ha guanys seria per l'Ajuntament.

Joan Belda (SAeC) manifesta:


Que amb aquesta moció es fa el primer pas cap a la remunicipalització
dels poliesportius.



Que si no estan en condicions legals d’exigir una auditoria comptable a
les empreses gestores dels poliesportius municipals, haurien d'aprofitar
aquesta moció per demanar a aquestes que presentin auditories
comptables i de gestió per tal de poder avaluar tècnica i políticament la
gestió dels equipaments.



Que empreses com Gimesport, que han manifestat la seva voluntat
d’optar a una pròrroga o de presentar-se al proper concurs, haurien de
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fer un esforç notable per garantir una total transparència de la seva
gestió per tal de fer defugir tota la rumorologia i les implicacions amb
assumptes tèrbols que sacsegen el municipi.


Que SAEC no rescatarà ni prorrogarà cap empresa gestora que no
presenti els seus comptes al dia i correctament auditats.

Pedro Sánchez (C's) diu:


Que estan d'acord amb l'esperit de la moció, però no en el contingut.



Que fer política municipal no és només expressar desitjos sinó
aconseguir resultats.



Que el poliesportiu Besòs té l'obligació de presentar els comptes auditats
i en canvi no ho han fet, per tant, el que haurien de fer és exigir a l'equip
de govern que faci complir allò que diu el plec de condicions i, en el cas,
del Marina-Besòs això no està ni recollit.



Que per això s'abstindran, malgrat que els tendeixen la mà per
col.laborar en tot allò que sigui necessàries la cerca de solucions.

Filomena Cañete (PSC) manifesta:


Que, no creuen que sigui oportuna presentar aquesta moció que farà
tensar encara més les relacions amb els dos concessionaris i pot
provocar una situació molt complexa, no només per la pèrdua del servei
sinó que podrien entrar en un bucle jurídic de recursos, al.legacions,
estimacions, desestimacions que no aportin solucions sinó complicacions.



Que malgrat això, l'equip de govern està molt preocupat per la situació
global dels poliesportius i, des de la seva responsabilitat, intenten actuar
d'una manera cauta, cercant que les mesures no siguin irreparables i que
posin al marge de la llei l'Ajuntament.



Que ni l'Ajuntament, ni el regidor delegat ni tan sols l'alcalde poden
demanar una auditoria a un privat, el que poden fer és demanar els
comptes i que compleixin amb el plec de condicions i, evidentment,
davant d'un incompliment, actuar conseqüentment, però el que no faran
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és posar en perill el consistori que pot dur a una despesa econòmica
innecessària i un bloqueig de la situació que pugui tenir una difícil
sortida.


Que faran el que calgui per sortir-se'n i escoltaran els suggeriments i
propostes dels grups de l'oposició, però no faran accions amb
conseqüències que no siguin desitjables.



Que estarien d'acord amb el punt quatre on diu que en els futurs plecs
s'estableixin línies per poder garantir aquestes auditories externes.



Que es troben en una situació de contradicció ja que els demanaran
accions que no poden fer i, per tant, ho posaran en mans dels tècnics
perquè els assessorin.

L'alcalde diu:


Que en el mandat anterior van discutir molt amb els tècnics de
l'Ajuntament sobre què volia dir rescatar, quan la podien perdre, en
quins casos i a no ser que hi hagi un cas flagrant d'incompliment del
servei, tots els altres motius era entrar en una maranya judicial que
podia acabar bloquejant el pavelló.



Que en el cas del Marina-Besòs no hi ha cap obligació de presentar
auditoria, en el cas del Besòs sí, els ho han reclamant, i com a mínim els
nous gestors porten els números.



Que poden aprovar tantes mocions com vulguin demanant que hi hagi
una reserva pressupostària per a tot, que poden demanar
remunicipalitzar tots els serveis, però el pressupost dóna per poc, si no
s'apugen els impostos no hi cap tot dins el pressupost.

Antoi Vélez (ERC) diu:


Que per llei, les empreses no estan obligades a desvincular les diverses
activitats que tinguin, per tant, els comptes no han de reflectir només
l'activitat només del pavelló i això també representa una dificultat molt
gran a l'hora d'establir si les pèrdues o els beneficis són de la instal.lació
o no.
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Que una de les qüestions que ells plantejaven és que ja que s'ha de
demanar aquesta auditoria a les empreses que només fessin aquesta
auditoria de la part implicada de l'equipament.



Que si remunicipalitzar i prioritzar el manteniment dels equipaments
oberts i instar a un model global de cohesió social i de valors també és
política, però que s'alegra que el PP estigui d'acord a remunicipalitzar
coses perquè normalment no és la tònica general.



Que el Pla director d'esports conclou que no es pot acabar de dissenyar
aquest pla perquè el Marina-Besòs necessita un pla d'actuació immediat
per resoldre els greus problemes amb els quals es troba Gimesport. Que
la seva proposta és que si han de fer una inversió a Gimesport, si han de
fer una inversió al Besòs, no han de tenir por. Es pregunta quan costaria
fer una inversió una mica més gran i, enlloc de pegats, aconseguir
arribar a l'equilibri en els comptes per aconseguir que es mantinguin
oberts, però que per saber què han d'invertir o no primer haurien de
saber els números.



Que no creu que demanar els comptes per saber si tenen pèrdues sigui
tensar la corda, que creu que no s'ha de tenir por i dir què es necessita
per mantenir aquest pavelló obert, si ho poden assumir o no, si poden
demanar ajut extern, si poden parlar amb la Diputació.



Que en cap moment ells han demanat que es tanquin els pavellons, sinó
a l'inrevés, els volen mantenir oberts perquè l'esport és bo, que a part
de la salut, l'esport teixeix xarxa, fa de cohesió social, que Sant Adrià és
una ciutat amb greus problemes de cohesió social, a dues bandes del riu,
fa molta feina, que per tant és una bona oportunitat.



Que no es tracta de posar res en perill, es tracta de ser valents i dir què
fan i el primer pas, si volen responsables, és dir quins números tenen.



Que per a ells hagués estat molt fàcil fer una moció que digués
remunicipalitzar tots els pavellons, tots els equipaments, però que abans
de saber si poden fer-ho han de saber quins números hi ha.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
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Vots a favor: deu (10) – ERC (2), SAeC (2), ICV-EUiA (2), MES (2) i PP (2)
Abstencions: deu (10) – PSC (6), C's (3) i CiU (1)

A petició de l'alcalde, els punts del 8 a l'11 es debaten conjuntament.
8. Dictamen relatiu a la ratificació inicial de la modificació dels
Estatuts del Consorci del barri de la Mina
“Fets
El president del Consorci del barri de la Mina ha tramès l'esborrany dels
nous Estatuts del Consorci. Ara cal que els ens consorciats els ratifiquin.
Fonaments de dret
L’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals diu això:
“Constitució. Procediment
1. Els consorcis es constitueixen per l'acord dels òrgans competents dels ens
locals, de les administracions i dels altres membres que els integrin, o per
adhesió posterior, segons el que estableixin la legislació aplicable i els estatuts
que els regulen.
2. L'acord dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se o
dissoldre els consorcis, com també per aprovar i modificar els estatuts, s'ha
d'adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la
corporació.
3. L'acord esmentat juntament amb els estatuts s'han de sotmetre a informació
pública pel termini de trenta dies, en la forma que estableix l'article 160 d'aquest
Reglament.
4. El procediment per a la constitució del consorci, quan tingui per objecte la
gestió de serveis locals, no ha d'excedir el termini de sis mesos. L'incompliment
d'aquest termini comporta la caducitat del procediment i l'arxiu de les actuacions
dins els trenta dies.
5. Els acords dels membres del consorci, juntament amb els estatuts, s'han de
trametre a la Direcció General d'Administració Local per a la inscripció del
consorci a la secció complementària corresponent del Registre dels ens locals
de Catalunya, la qual s'ha de produir en el termini de trenta dies a comptar de la
recepció.
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6. Quan es consideri que els estatuts aprovats pels ens locals infringeixen
l'ordenament jurídic, la Direcció General, dins de l'esmentat termini, ha de
formular el requeriment a què es refereix l'article 165.2 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, amb relació a l'article 65 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i, si s'escau,
interposar el recurs contenciós administratiu.”
DICTAMEN
Per tant, aquesta Comissió Informativa d'Alcaldia proposa al Ple de
l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci
del barri de la Mina, per tal d’adaptar-los a allò que disposa la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora com a Annex al
present acord, formant-ne part a tots els efectes legals.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies
hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant
la inserció d’un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes
de l’entitat.
3. Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que
han exercit la iniciativa.
4. Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la
modificació del Estatuts del Consorci del barri de la Mina pel cas que
durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o
suggeriment.
5. Formular encàrrec al Consorci del barri de la Mina per tal que, actuant en
nom i representació de l’Ajuntament, es procedeixi a la publicació dels
corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit
d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el
text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí
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Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
6. Donar trasllat del present acord al Consorci del barri de la Mina, als
efectes escaients.”
9. Dictamen relatiu a la ratificació inicial de la modificació dels
Estatuts del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
“Fets
El president del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal Besòs ha
tramès l'esborrany dels nous Estatuts del Consorci. Ara cal que els ens
consorciats els ratifiquin.
Fonaments de dret
L’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals diu això:
“Constitució. Procediment
1. Els consorcis es constitueixen per l'acord dels òrgans competents dels ens
locals, de les administracions i dels altres membres que els integrin, o per
adhesió posterior, segons el que estableixin la legislació aplicable i els estatuts
que els regulen.
2. L'acord dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se o
dissoldre els consorcis, com també per aprovar i modificar els estatuts, s'ha
d'adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la
corporació.
3. L'acord esmentat juntament amb els estatuts s'han de sotmetre a informació
pública pel termini de trenta dies, en la forma que estableix l'article 160 d'aquest
Reglament.
4. El procediment per a la constitució del consorci, quan tingui per objecte la
gestió de serveis locals, no ha d'excedir el termini de sis mesos. L'incompliment
d'aquest termini comporta la caducitat del procediment i l'arxiu de les actuacions
dins els trenta dies.
5. Els acords dels membres del consorci, juntament amb els estatuts, s'han de
trametre a la Direcció General d'Administració Local per a la inscripció del
consorci a la secció complementària corresponent del Registre dels ens locals
de Catalunya, la qual s'ha de produir en el termini de trenta dies a comptar de la
recepció.
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6. Quan es consideri que els estatuts aprovats pels ens locals infringeixen
l'ordenament jurídic, la Direcció General, dins de l'esmentat termini, ha de
formular el requeriment a què es refereix l'article 165.2 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, amb relació a l'article 65 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i, si s'escau,
interposar el recurs contenciós administratiu.”
DICTAMEN
Per tant, aquesta Comissió Informativa d'Alcaldia proposa al Ple de
l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci
Campus Interuniversitari Diagonal Besòs, per tal d’adaptar-los a allò que
disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de
reforma administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora com a Annex
al present acord, formant-ne part a tots els efectes legals.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies
hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant
la inserció d’un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes
de l’entitat.
3. Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que
han exercit la iniciativa.
4. Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la
modificació del Estatuts del Consorci del Campus Interuniversitari
Diagonal Besòs pel cas que durant el període d’informació pública no es
presenti cap reclamació o suggeriment.
5. Formular encàrrec al Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal
Besòs per tal que, actuant en nom i representació de l’Ajuntament, es
procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i
definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com
procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts,
definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes

30.11.2015

39

que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
6. Donar trasllat del present acord al Consorci del Campus Interuniversitari
Diagonal Besòs, als efectes escaients.”
10. Dictamen relatiu a la ratificació inicial de la modificació dels
Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs
“Fets
El president del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs,
mitjançant escrit de data 17 de desembre de 2014, ha tramès l'esborrany
dels nous Estatuts del Consorci, aprovats inicialment i per unanimitat per
acord de Junta General ordinària de data 10 de desembre de 2014. Ara cal
que els ens consorciats els ratifiquin.
Fonaments de dret
L’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals diu això:
“Constitució. Procediment
1. Els consorcis es constitueixen per l'acord dels òrgans competents dels ens
locals, de les administracions i dels altres membres que els integrin, o per
adhesió posterior, segons el que estableixin la legislació aplicable i els estatuts
que els regulen.
2. L'acord dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se o
dissoldre els consorcis, com també per aprovar i modificar els estatuts, s'ha
d'adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la
corporació.
3. L'acord esmentat juntament amb els estatuts s'han de sotmetre a informació
pública pel termini de trenta dies, en la forma que estableix l'article 160 d'aquest
Reglament.
4. El procediment per a la constitució del consorci, quan tingui per objecte la
gestió de serveis locals, no ha d'excedir el termini de sis mesos. L'incompliment
d'aquest termini comporta la caducitat del procediment i l'arxiu de les actuacions
dins els trenta dies.
5. Els acords dels membres del consorci, juntament amb els estatuts, s'han de
trametre a la Direcció General d'Administració Local per a la inscripció del
consorci a la secció complementària corresponent del Registre dels ens locals
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de Catalunya, la qual s'ha de produir en el termini de trenta dies a comptar de la
recepció.
6. Quan es consideri que els estatuts aprovats pels ens locals infringeixen
l'ordenament jurídic, la Direcció General, dins de l'esmentat termini, ha de
formular el requeriment a què es refereix l'article 165.2 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, amb relació a l'article 65 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i, si s'escau,
interposar el recurs contenciós administratiu.”
DICTAMEN
Per tant, aquesta Comissió Informativa d'Alcaldia proposa al Ple de
l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci
per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, aprovat inicialment, i per
unanimitat per acord de Junta General ordinària de data 10 de desembre
de 2014, per tal d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
(LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, d’acord amb el
text que s’incorpora com a Annex al present acord, formant-ne part a
tots els efectes legals.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies
hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant
la inserció d’un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes
de l’entitat.
3. Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que
han exercit la iniciativa.
4. Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la
modificació del Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu
Besòs pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti
cap reclamació o suggeriment.
5. Formular encàrrec al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs
per tal que, actuant en nom i representació de l’Ajuntament, es
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procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i
definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com
procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts,
definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes
que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
6. Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca
del Riu Besòs, als efectes escaients.”
11. Dictamen relatiu a la ratificació inicial de la modificació dels
Estatuts del Consorci del Besòs.
“Fets
El gerent del Consorci del Besòs, mitjançant escrit de data 9 de desembre
de 2014, ha tramès l'esborrany dels nous Estatuts del Consorci amb la
comunicació que s'havien aprovat definitivament per la Junta de Direcció en
sessió del dia 3 de desembre de 2014. Ara cal que els ens consorciats els
ratifiquin.
Fonaments de dret
L’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals diu això:
“Constitució. Procediment
1. Els consorcis es constitueixen per l'acord dels òrgans competents dels ens
locals, de les administracions i dels altres membres que els integrin, o per
adhesió posterior, segons el que estableixin la legislació aplicable i els estatuts
que els regulen.
2. L'acord dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se o
dissoldre els consorcis, com també per aprovar i modificar els estatuts, s'ha
d'adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la
corporació.
3. L'acord esmentat juntament amb els estatuts s'han de sotmetre a informació
pública pel termini de trenta dies, en la forma que estableix l'article 160 d'aquest
Reglament.
4. El procediment per a la constitució del consorci, quan tingui per objecte la
gestió de serveis locals, no ha d'excedir el termini de sis mesos. L'incompliment
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d'aquest termini comporta la caducitat del procediment i l'arxiu de les actuacions
dins els trenta dies.
5. Els acords dels membres del consorci, juntament amb els estatuts, s'han de
trametre a la Direcció General d'Administració Local per a la inscripció del
consorci a la secció complementària corresponent del Registre dels ens locals
de Catalunya, la qual s'ha de produir en el termini de trenta dies a comptar de la
recepció.
6. Quan es consideri que els estatuts aprovats pels ens locals infringeixen
l'ordenament jurídic, la Direcció General, dins de l'esmentat termini, ha de
formular el requeriment a què es refereix l'article 165.2 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, amb relació a l'article 65 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i, si s'escau,
interposar el recurs contenciós administratiu.”
DICTAMEN
Per tant, aquesta Comissió Informativa d'Alcaldia proposa al Ple de
l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci
del Besòs, aprovat definitivament, per acord de Junta General de data 3
de desembre de 2014, per tal d’adaptar-los a allò que disposa la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora com a Annex al
present acord, formant-ne part a tots els efectes legals.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies
hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant
la inserció d’un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes
de l’entitat.
3. Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la
modificació del Estatuts del Consorci del Besòs pel cas que durant el
període d’informació pública no es presenti cap reclamació o
suggeriment.
4. Formular encàrrec al Consorci del Besòs per tal que, actuant en nom i
representació de l’Ajuntament, es procedeixi a la publicació dels
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corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, així com procedeixi
a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts,
definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes
que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
5. Donar trasllat del present acord al Consorci del Besòs.”
Isabel Marcuello (MES) manifesta:


Que la modificació hauria de preveure allò que sempre demanen que és
la participació amb vot i veu de tots els grups municipals als òrgans
competents dels diferents consorcis.



Que ara que es modifiquen els estatuts seria el moment de mostrar la
veritable voluntat política de l’equip de govern i de l'alcalde, és a dir, que
amb aquest gest incorpora el diàleg, el consens, la participació,
l’encàrrec que li va fer la ciutadania a les darreres eleccions municipals.



Que avui es ratifica la modificació dels estatuts, adaptats a la llei
27/2013 i 15/21014, i que llavors tots els grups hi estaves representats i
l'actualitat no reflexa la realitat d’aquest consistori.



Que si la modificació només és la de ratificar l’expedient sense cap altre
voluntat política, li agradaria saber on queda la voluntat política.

S'aproven els dictàmens per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – PSC (6), C's (3), SAeC (2), ICV-EUiA (2), ERC (2)
i CiU (1)
Abstencions: dues (2) - PP
Vots en contra: dos (2) - MES
12. Dictamen relatiu a l'aprovació de la subvenció concedida per la
Generalitat de Catalunya per al sosteniment de l'Escola de Música
Municipal
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“Atès que a principis de juliol d’enguany, la Comissió Mixta d’Ensenyament i
entitats municipalistes van aprovar la proposta corresponent a l’assignació
dels ajuts econòmics que atorgarà el Departament d’Ensenyament per al
funcionament de les escoles de música municipals.
Vist l’escrit de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, de
data 10 de novembre de 2015, mitjançant el qual comuniquen l’import de la
subvenció, per al curs 2014-2015, de l’Escola Municipal de Música Benet
Bails.
Atès que per rebre la subvenció indicada és necessari que s’accepti
mitjançant l’aprovació del Ple de l’Ajuntament.
Per tant, proposo que el Ple de l'Ajuntament adopti el següents
ACORD:
Aprovar la subvenció de 28.334,93 € de la Generalitat de Catalunya, per al
sosteniment de l’escola de música municipal per al curs 2014-2015.”
S'aprova per unanimitat.
TERRITORI
13. Dictamen relatiu a l'adhesió al Servei FUE Local del Consorci
d'Administració Oberta de Catalunya
“Fets
1. FUE Local és un servei del Consorci AOC que va néixer a principis de
l'any 2012 a partir d'un encàrrec del Govern, amb la missió d'oferir al
món local els diferents tràmits electrònics estàndards i homogenis
associats a la tramitació d'activitats empresarials, tot donant compliment
a la Directiva de Serveis del Mercat Interior.
Actualment el servei FUE local compta amb 17 tràmits electrònics amb la
seva fitxa, formularis, solució electrònica de tramitació, mètodes
d'integració, taules tècniques i connexió amb la "cerca guiada de tràmits” de

30.11.2015

45

Canal Empresa, per facilitar als ajuntaments crear la seva Finestreta Única
Empresarial (FUE).
Tots els treballs s'han desenvolupat mitjançant un equip de treball que ha
comptat amb la inestimable col·laboració de la Diputació de Barcelona, els
Ajuntaments de Castellar del Vallès i Castellbisbal, així com de l'Oficina de
Gestió Empresarial (OGE) del Departament d'Empresa i Ocupació, i el Servei
de Prevenció i extinció d'incendis del Departament d'Interior de la
Generalitat de Catalunya, que han dotat els treballs del necessari rigor
jurídic com tècnic.
2. El servei FUE Local i la Llei 16/2015 de simplificació:
a) La Llei 16/2015 i l'obligació de nous tràmits.
El passat 24 de juliol de 2015 es va publicar la Llei 16/2015, de 21 de juliol,
de simplificació de l'activitat econòmica de la Generalitat i dels governs
locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
Amb aquesta nova llei, en vigor des del 13 d'agost de 2015, es regulen de
forma explícita règims d'intervenció que afecten a l'inici i l'exercici
d'activitats econòmiques, que fins el moment restaven a expenses de cada
ajuntament, En aquest sentit, les activitats que la llei classifica al seu annex
com innòcues i de baix risc, resten subjectes a règim d'intervenció de
comunicació prèvia d'obertura i declaració responsable d'obertura, de
manera que els ajuntaments han de posar a disposició dels usuaris com a
mínim els tràmits següents:




Declaració responsable d'obertura
Comunicació prèvia d'obertura
Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Per a resoldre aquest aspecte, des de l'AOC s'ha facilitat l'alta automàtica
d'aquests tràmits per aquells ens que disposen del servei l'e-TRAM amb
instància genèrica activada. Per a la resta s'ofereix l'opció de donar-se d'alta
a e-TRAM, o activar aquests tràmits mitjançant el formulari d'alta i
modificacions disponible a l'apartat "Com sol·licitar-ho?", d'aquest mateix
servei.
b) La Llei 16/2015 i el desplegament de la FUE.
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La Llei 16/2015 de simplificació també determina que tots els ens locals
catalans hauran d'esdevenir Finestreta Única Empresarial (FUE) que s'entén
com a xarxa interadministrativa amb la finalitat de facilitar l'accés als
tràmits que són competència de les administracions públiques i facilitar
l'accés a l'activitat econòmica.
La Llei 16/2015 de simplificació fixa dues dates concretes als ens per a
esdevenir FUE abans del 13 de febrer de 2016 per ens que disposin de
solució supramunicipal (via e-TRAM), i 13 d'agost de 2016 per ens que
avancin sobre una solució pròpia.
Properament, es disposarà del criteris exactes que hauran de complir els
ens per a ser considerats FUE, i des de l'AOC avançarem durant aquest
darrer trimestre perquè directament els ens que disposin de l'e-TRAM
puguin complir amb els diferents requeriments de tràmits i tècnics
necessaris, i també oferirem solucions d'integració simplificades pels ens
amb solucions pròpies.
c) Els tràmits de la Llei 16/2015 de simplificació i la solució "Emprendre en
3".
Actualment FUE Local i "Emprendre en 3" són solucions diferents. Ara bé,
entenem que l'adhesió a "Emprendre en 3" és perfectament compatible amb
l'adhesió amb la FUE Local, ja que l'abast del projecte català, i sobretot a
partir de la nova Llei 16/2015 de simplificació, és més extens en nombre
d'activitats afectades per a règims de tramitació de Declaració Responsable
d'obertura o Comunicació prèvia d'obertura. Paral·lelament el servei FUE
Local compta amb conjunt més gran de tràmits que faciliten la tramitació
electrònica de la totalitat de les activitats.
Fonaments jurídics
1. L'article 15 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l'activitat econòmica de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d'impuls de l'activitat econòmica, estableix en següent:
“1. Les administracions públiques de Catalunya han d’adoptar les
mesures necessàries perquè els procediments per a l’accés i l’exercici
de l’activitat econòmica es puguin iniciar i finalitzar per diversos canals
mitjançant una finestreta única empresarial, de manera que des d’un
únic punt es puguin dur a terme tots els procediments.
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2. Els serveis que ofereix la finestreta única empresarial a les
empreses i als professionals, amb relació a l’accés i l’exercici de
l’activitat econòmica, comprenen la informació, l’assessorament, la
tramitació unificada i la finalització del tràmit en els casos en què ho
estableixen les normes aplicables o els acords de col·laboració que es
puguin signar.
3.
La
finestreta
única
empresarial
actua
com
a
xarxa
interadministrativa amb la finalitat de facilitar l’accés als tràmits dels
procediments
administratius
que
són
competència
de
les
administracions públiques i iniciar la tramitació a l’efecte del que
estableix l’article 12. Per a assolir aquest objectiu, tots els ens locals
s’han d’adherir a la finestreta única empresarial per mitjà dels
mecanismes que es determinin.
4. L’Administració de la Generalitat ha de posar a l’abast dels
ajuntaments les solucions tecnològiques i els instruments necessaris
per a facilitar-los l’adhesió, en igualtat de condicions, a la finestreta
única empresarial.
5. La presentació d’una comunicació prèvia o una declaració
responsable davant la finestreta única empresarial produeix els efectes
establerts per l’article 13.3.
6. La finestreta única empresarial ha de trametre als ajuntaments la
informació sobre les declaracions responsables o comunicacions
prèvies rebudes que afectin llurs municipis.”
2. La disposició addicional segona de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l'activitat econòmica de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, estableix en següent:
“La finestra única empresarial i el portal únic per a les empreses, a què fan
referència els articles 15 i 16, han d’integrar totes les administracions
públiques de Catalunya i estar plenament operatius en el termini de sis
mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, llevat dels municipis
que hagin d’integrar solucions tecnològiques pròpies, els quals disposaran
de sis mesos addicionals.”
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els següents
ACORDS:
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1. Presentar al Consorci AOC sol·licitud d’alta al Servei FUE Local.
2. Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació
del Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva
seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc).
3. Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades
de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats
a la present sol·licitud.”
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
S'aprova per unanimitat.
14. Dictamen relatiu a l'estimació parcial del recurs interposat per
Endesa Generación, SA, contra l'acord del Ple, de data 28 de
setembre de 2015, en referència a la 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. El Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària de
data 28 de setembre de 2015, va adoptar l'acord següent:
“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.
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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.”
2. Endesa Generación, SA va presentar, en data 6 de novembre de 2015,
recurs de reposició contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs de data 28 de setembre de 2015.
Fonaments jurídics
1. En primer lloc, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs vol posar de
manifest l'error administratiu en la redacció del peu de recurs de la
notificació de l'acord del Ple de data 28 de setembre de 2015.
El peu de recurs de la notificació esmentada estableix el següent:
“Contra este acuerdo, que es inmediatamente ejecutivo y pone fin a la vía
administrativa, se podrán interponer los siguientes recursos:
a) El de reposición con carácter potestativo ante el órgano que dictó el acuerdo
recurrido en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la
recepción de esta notificación. Se entenderá desestimado por silencio
administrativo, terminada la vía administrativa y expedita la contencioso
administrativa si, transcurrido un mes contado desde el día siguiente al de su
interposición, no se notifica la resolución. Si se ha presentado el recurso de
reposición potestativo, el recurso contencioso administrativo deberá
interponerse en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
recepción de la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si
es expreso, y, si no lo es, en el de seis meses contados desde el día siguiente a
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aquel en que se haya producido el acto presunto de desestimación del recurso
por silencio administrativo.
b) El contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de
Barcelona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
recepción de esta notificación. No se podrá interponer este recurso hasta que se
haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición si se hubiera interpuesto.
c) Cualquier otro que se considere procedente ante el órgano que se estime
competente.”
El peu de recurs de la notificació esmentada estableix que l'acord del Ple és
immediatament executiu i que posa fi a la via administrativa. L'error
administratiu és clar. En cap cas, l'inici d'un expedient no pot posar fi a la
via administrativa ja que precisament l'expedient administratiu tot just
acaba d'iniciar-se.
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs procedeix a rectificar el peu de recurs
esmentat d'acord amb l'establert a l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (en endavant, LRJPAC) i a l'article 74.2 de
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya. En el sentit que als punts primer i
tercer de l'acord del Ple se'ls aplicarà el peu de recurs corresponent a un
acte de tràmit i, en canvi, al punt segon de l'acord del Ple se li aplicarà el
peu de recurs corresponent a un acte de tràmit anomenat “qualificat”.
El punt segon de l'acord del Ple es considera un acte de tràmit anomenat
“qualificat” perquè s'inclou dins el contingut de l'article 107.1 de la LRJPAC,
el qual assenyala el següent: “Contra las resoluciones y los actos de
trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento,
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y
potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de
nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley.”
2. En segon lloc, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs procedeix a contestar
les al·legacions compreses al recurs de reposició.
Al·legació primera.1.
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La part recurrent al·lega que l'acord del Ple és nul de ple Dret perquè s'hi
inclou un acord de suspensió urbanística de llicències en el marc de
l'expedient per a la catalogació de la construcció de les tres xemeneies com
a bé cultural d'interès local.
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs està en desacord amb aquesta
al·legació. D'acord amb els principis d'economia processal i de simplificació
administrativa, cal entendre que és vàlid incloure la suspensió urbanística de
llicències en el marc del procediment de declaració de bé cultural d'interès
local. L'important és que, en tot moment, es vetlli pel compliment de totes
les garanties del dret administratiu tant pel que fa al punt primer de l'acord
d'inici del procediment com pel que fa al punt segon de l'acord que fa
referència a la suspensió urbanística de llicències. Simplement, per
economia processal, s'acumulen en un sol acord dues qüestions que estan
íntimament relacionades, que tenen una íntima connexió, en aquest cas, la
conservació d'un bé cultural d'interès local. En aquest sentit, l'article 73 de
la LRJPAC assenyala el següent: “El órgano administrativo que inicie o
tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su
iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde
identidad sustancial o íntima conexión.”
D'altra banda, i nogensmenys, la declaració d'un edifici com a bé cultural
d'interès local i la seva posterior protecció i conservació, no es pot
considerar com una matèria aliena a l'urbanisme. No es pot perdre de vista
que l'article 71.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (en endavant, TRLU) assenyala
el següent: “Per aconseguir l'efectivitat de les mesures urbanístiques de
protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals, les
administracions competents han d'incloure en un catàleg els béns que
calgui protegir. Els catàlegs, juntament amb les normes específiques, i
d'acord amb les categories establertes per la legislació sectorial aplicable,
són part integrant de la documentació imperativa del pla urbanístic
corresponent”. Es pot concloure, doncs, que la funció pública de l'urbanisme
comprèn, també, la catalogació i protecció dels béns culturals.
En conclusió, tant la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català (en endavant, LPCC) com el TRLU persegueixen un mateix objectiu,
la declaració/catalogació d'un edifici com a bé cultural d'interès local i la
seva posterior protecció i conservació. I, pels principis d'economia processal
i de simplificació administrativa, tenint en compte la seva íntima connexió,
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l'acord del Ple acumula en un sol acte dos punts que apliquen o bé una
normativa o bé l'altra.
Al·legació primera.2.
La part recurrent al·lega que l'acord del Ple és nul de ple Dret perquè, tenint
en compte que el peu de recurs de la notificació de l'acord del Ple assenyala
que és un acord que posa fi a la via administrativa, no s'ha donat el
preceptiu tràmit d'audiència a la persona interessada.
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no comparteix aquesta al·legació. Com
ja s'ha exposat anteriorment, es va produir un error administratiu en la
redacció del peu de recurs de la notificació de l'acord del Ple de data 28 de
setembre de 2015. Cal entendre que el punt primer de l'acord del Ple és un
acord d'inici d'expedient i que, en cap cas, posa fi a la via administrativa.
En aquest sentit, l'esmentat acord del Ple, en el seu fonament jurídic primer,
assenyala el següent: "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". Així
doncs, del text de l'acord del Ple se n'infereix clarament que no es vol posar
fi a la via administrativa. Tanmateix, s'escau la rectificació de l'error
administratiu al peu de recurs.
En conclusió, el punt primer de l'acord del Ple tan sols inicia un expedient.
Un cop es recaptin tots els informes tècnics adients, aleshores s'atorgarà el
preceptiu tràmit d'audiència a les persones interessades.
Al·legació segona.1.
La part recurrent al·lega que l'acord del Ple és nul de ple Dret perquè l'acord
de suspensió no inclou una procedent delimitació i fonamentació del règim
de suspensió de llicències.
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs està en desacord amb aquesta
al·legació perquè considera que l'acord de suspensió de llicències compleix
amb els requisits fixats per la normativa i la jurisprudència.
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En primer lloc, l'acord esmentat compleix amb el requisit de la finalitat de la
suspensió. En efecte, la suspensió de llicències es considera per la
jurisprudència com una mesura cautelar encaminada a assegurar
l'efectivitat d'un planejament futur. En aquest cas, la mesura cautelar malda
per evitar l'enderrocament de les construccions en qüestió, un fet que
impediria incloure aquestes construccions en un catàleg urbanístic de béns a
protegir de cara a una futura modificació del Pla general metropolità. No es
pot obviar que el catàleg urbanístic té com a objecte la protecció del
patrimoni cultural. Així doncs, és perfectament coherent adoptar aquesta
mesura cautelar simultàniament amb l'inici d'un expedient de declaració
d'un bé cultural d'interès local.
En segon lloc, l'acord esmentat compleix amb el requisit de la delimitació
d'un àmbit concret i definit. Figura a l'expedient d'Urbanisme núm. 33/2015
l'edicte publicat al Butlleti Oficial de la Província de data 7 d'octubre de
2015. L'edicte va acompanyat d'un plànol on es delimita clarament l'àmbit
objecte de la suspensió. No es comprèn, doncs, que la part recurrent afirmi
amb rotunditat que no s'ha delimitat l'àmbit objecte de la suspensió.
I en tercer lloc, l'acord esmentat compleix amb el requisit de la motivació. El
fonament jurídic tercer de l'acord esmentat assenyala el següent: "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 les construccions de les tres xemeneies i l'edifici de la sala de
turbines de l'antiga central tèrmica". La motivació és breu, succinta d'acord
amb l'establert a l'article 54 de la LRJPAC, però inclou clarament el motiu de
la suspensió de llicències.
Al·legació segona.2.1.
La part recurrent al·lega que l'acord d'inici de l'expedient és improcedent ja
que vulnera allò establert al Conveni de col·laboració de data 27 de maig de
1999 (en endavant, el Conveni).
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no comparteix aquesta al·legació. El
Conveni no es manifesta, en cap moment, sobre si les construccions de les
tres xemeneies i l'edifici de la sala de turbines de l'antiga central tèrmica
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reuneixen o no els valors necessaris per a la seva catalogació com a bé
cultural d'interès local.
En concret, el pacte primer del Conveni assenyala com un dels objectius del
Conveni el següent: "Substituir progressivament les actuals instal·lacions de
generació elèctrica de les que n'és titular el Grup Endesa, situades en el
front litoral Besòs, per altres grups de combustió de gas en cicle combinat
de potència conjunta equivalent a la de l'actual implantació, que suma una
potència instal·lada de 1820 MW en el conjunt d'ambdues riberes del
Besòs".
En compliment d'allò establert al pacte primer del Conveni, es va procedir a
enderrocar els grups 1 i 2 de l'antiga central tèrmica Térmicas del Besós
(expedient d'obres núm. 195/2006) emplaçada al marge dret del Besòs, i a
la construcció de les actuals centrals tèrmiques de cicle combinat, els grups
3 (expedient d'obres núm. 42/1999), 4 (expedient d'obres núm. 42/1999) i
5 (expedient d'obres núm. 50/2008). La suma de la potència instal·lada en
els actuals grups 3 (400 MW), 4 (376,5 MW) i 5 (expedient d'activitats núm.
8/2004, 800 MW) es correspon pràcticament als 1.820 MW indicats al pacte
primer. D'aquesta manera, cal concloure que s'ha complert amb l'objectiu
del Conveni de substituir les antigues instal·lacions de generació elèctrica
per altres grups de combustió de gas en cicle combinat amb una potència
conjunta equivalent a l'anterior implantació comptant ambdues riberes del
Besòs.
En conclusió, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs considera que el pacte
primer i la resta del Conveni ha estat executat correctament per totes les
parts implicades i que l'acord d'inici de l'expedient de catalogació no entra
en contradicció amb el contingut del Conveni.
Al·legació segona.2.2.
La part recurrent argumenta que no hi ha valors susceptibles de protecció
que motivin l'inici de l'expedient de catalogació.
Com ja s'ha esmentat anteriorment, l'acord del Ple, en el seu fonament
jurídic primer, assenyala el següent: "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
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industrial". No correspon en aquest inici de l'expedient entrar en
consideracions sobre si es compleixen o no els diferents valors que
permeten integrar el patrimoni cultural català. Les manifestacions emeses
per la part recurrent sobre els valors o no de les construccions en qüestió,
juntament amb l'informe aportat emès pel doctor arquitecte Juan
Bassegoda Nonell en data 25 de febrer de 2003, queden incloses a
l'expedient i seran tingudes en compte conjuntament amb d'altres informes
tècnics redactats amb anterioritat o que es puguin recaptar durant la
tramitació de l'expedient a l'hora de valorar l'Ajuntament si les construccions
en qüestió han d'ésser catalogades o no.
Al·legació tercera.
La part recurrent al·lega que l'acord del Ple és anul·lable perquè ha
incorregut en una patent desviació de poder.
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs està en desacord amb aquesta
al·legació. És lícit que puguin existir discrepàncies sobre la presència en les
construccions en qüestió dels valors necessaris per integrar el patrimoni
cultural català. Tanmateix, pel que fa a la desviació de poder, l'Ajuntament
considera que aquesta figura no és aplicable a l'acord del Ple recorregut.
El punt primer de l'acord comprèn l'inici de l'expedient tal com estableix
l'article 17.2 de la LPCC. S'inicia, d'aquesta manera, la tramitació d'un
expedient que ha de resoldre la declaració o no de les construccions en
qüestió com a bé cultural d'interès local. Es compleix, doncs, la finalitat
fixada a la LPCC.
D'altra banda, el punt segon de l'acord comprèn la suspensió potestativa de
llicències d'enderroc tal com estableix l'article 73.1 del TRLU. L'objecte és
salvaguardar la possibilitat que en la futura modificació del Pla general
metropolità del sector del Front litoral s'inclogui dins d'un catàleg urbanístic
de béns a protegir les construccions de les tres xemeneies i l'edifici de la
sala de turbines de l'antiga central tèrmica. Es compleix, en aquest cas
també, la finalitat de protecció dels béns culturals present al TRLU. En cap
cas, doncs, l'exercici de les potestats administratives té un fi diferent al fixat
per l'ordenament jurídic. El fi últim buscat en ambdós punts de l'acord és el
mateix, la declaració/catalogació d'un edifici com a bé cultural d'interès local
i la seva posterior protecció i conservació.
Sol·licitud de suspensió de l'acord del Ple.
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La part recurrent, a part de sol·licitar la nul·litat de ple Dret de l'acord del
Ple, sol·licita també, en altressí dic, la suspensió de l'acord del Ple.
Aquesta sol·licitud no pot ésser tinguda en compte perquè l'Ajuntament
considera procedent conservar les construccions en qüestió, cautelarment,
mentre es valora i es resol si escau o no catalogar aquestes construccions
com a bé cultural d'interès local per la presència de valors acreditats d'acord
amb l'article 1 de la LPCC.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els següents
ACORDS:
Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per Endesa
Generación, SA contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs de data 28 de setembre de 2015. En el sentit de rectificar el peu de
recurs de la notificació de l'acord del Ple, el qual queda redactat de la
manera següent:
“Us informo que contra els punts primer i tercer de l'acord del Ple no
s’escau la interposició de cap tipus de recurs, ja que es tracta d'un acte
tràmit. No obstant això, podreu interposar els que considereu oportuns
davant l'òrgan que estimeu competent.
Us informo que contra el punt segon de l'acord del Ple, que té la
consideració d'acte de tràmit qualificat i que és immediatament executiu, es
podran interposar els recursos següents:
a) El de reposició amb caràcter potestatiu davant l’òrgan que hagi dictat
l’acord recorregut en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al
de la recepció d’aquesta notificació. S’entendrà desestimat per silenci
administratiu, acabada la via administrativa i expedita la contenciosa
administrativa si, transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la
seva interposició, no es notifica la resolució. Si s’ha presentat el recurs de
reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s’haurà d’interposar
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció
de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i,
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si no ho és, en el de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en
què s’hagi produït l’acte presumpte de desestimació del recurs per silenci
administratiu.
b) El contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació. No es podrà interposar aquest recurs fins
que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta
del recurs de reposició si s’hagués interposat.
c) Qualsevol altre que es consideri procedent davant l'òrgan que s’estimi
competent.”
I desestimar la resta d'al·legacions del recurs de reposició.”
S'aprova per unanimitat.
15. Dictamen relatiu a l'acceptació de la delegació de l'Ajuntament
de Badalona a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs de la
competència per resoldre la llicència d'enderroc de l'edifici de la
Sala de turbines de l'antiga central tèrmica
“Fets
1. El Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària de
data 28 de setembre de 2015, va aprovar l'acord següent:
“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.
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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."
2. Endesa Generación, SA, va presentar a l'Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs, en data 30 de setembre de 2015, sol·licitud de llicència d'obres
d'enderroc per realitzar les obres següents:
Titular: Endesa Generación, SA
Obres: Enderroc de l'edifici de turbines de la central tèrmica de Sant Adrià I,
II i III
Emplaçament: Avinguda d'Eduard Maristany, 106
Referència cadastral: 616430DF3866C0001MR
3. Endesa Generación, SA, va presentar a l'Ajuntament de Badalona, en
data 1 d'octubre de 2015, sol·licitud de llicència d’enderroc de l’edifici de
la sala de turbines de l’antiga central tèrmica de Sant Adrià de Besòs, el
qual està ubicat en una petita part al terme municipal de Badalona.
4. El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el seu butlletí de data 7
d'octubre de 2015, va publicar l'edicte de l'esmentat acord del Ple de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària de data 28 de
setembre de 2015.
5. El Ple de l'Ajuntament de Badalona, en sessió ordinària de data 24 de
novembre de 2015, va aprovar l'acord següent:
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“1. Delegar a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs la competència per resoldre
la llicència d’enderroc de l’edifici de la Sala de Turbines de l’antiga central
tèrmica (exp. 2213/O1-149-15), que assumirà també totes aquelles actuacions
i/o responsabilitats administratives derivades de la tramitació de la llicència
d’enderroc que es delega en aquest acord.
2. Donar trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per tal
que el Ple l’accepti de conformitat amb l’article 22.2.g) de la Llei de bases de
règim local,.en concordança amb l’article 52.2.h) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.”
Fonaments jurídics
1. Edific únic ubicat en dos municipis.
Malgrat que la normativa no contempla específicament el supòsit de com ha
de ser gestionada la tramitació de llicències (d’obres o activitats) en el cas
d’edificacions que es troben a cavall de dos municipis, hi ha doctrina que ha
considerat que al tractar-se d’un sola obra o activitat, per a la seva
autorització és necessària la concessió de la llicència per part d’ambdós
municipis. En aquest sentit, cada un dels municipis, per a la concessió de la
llicència hauria de fiscalitzar el compliment de la normativa que li fos
d’aplicació (que podria ser coincident o no, depenent dels casos). Per tal de
resoldre aquest tipus de llicències, els municipis podrien tramitar-les per
separat o conjuntament.
Tanmateix, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm.
1.102/2000, de 29 de desembre, Secció 3a, imposà doctrina en el sentit
que en el cas de llicències d'activitats que afectin més d'un terme municipal,
és conforme a dret que la llicència sigui atorgada per un dels ajuntaments
sempre i quan aquest sigui el que tingui major àmbit afectat i sempre que
els ajuntaments d'afectació més reduïda intervinguin en l'expedient de
forma suficient i adequada com perquè se'n dedueixi la seva conformitat.
En aquest mateix sentit, s’havia manifestat el Tribunal Suprem en Sentència
de 14 de juliol de 1992 (RJ 1992\6.159) i després en Sentència de 16 de
desembre de 1992 (RJ 1992\9.843), la qual transcrivim en part pel seu
interès:
“Pero es que además, está acreditado que el Sector Gran Vía Sur, sobre el
que se extiende la reparcelación, está incardinado en su mayor parte en
término municipal de Hospitalet de Llobregat y en una muy pequeña en
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término municipal de Barcelona; a su vez, en esta pequeña parte radica
una parte -la mayor- de la industria arrendada por la recurrente, en tanto
que la parte menor radica en término de Hospitalet de Llobregat. Lo cual no
es óbice alguno contra la competencia del Ayuntamiento de Hospitalet para
tramitar y aprobar y ejecutar el mentado Proyecto de Reparcelación, toda
vez, y además, que el Ayuntamiento de Barcelona ha dado repetidamente
su conformidad a la tramitación del expediente en cuanto afectaba a la
pequeña zona de su término municipal barcelonés y, por otra parte, la
Comisión de Gobierno de la Corporación Metropolitana de Barcelona ha
ratificado también su conformidad, en Resolución de 26-3-1987. Todo esto
está tratado en la sentencia de instancia sin que contra ello se oponga otra
cosa que la repetición argumental de la instancia. A mayor abundamiento,
la cuestión no es nueva para esta Sala, que, en S. 14 julio del presente año
(RJ 1992\6159), ha abordado una cuestión absolutamente idéntica, salvo la
persona del recurrente y apelante, y en ella ya hemos sostenido la
competencia del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat en vista de la
conformidad del Ayuntamiento de Barcelona y de la Corporación
Metropolitana de Barcelona; doctrina aquella que hemos de ratificar al no
existir el más mínimo motivo que induzca a su cambio. Finalmente el
examen del expediente permite comprobar la existencia de la notificación
del acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del
Sector Gran Vía Sur a la entidad -luego recurrente- en fecha 29-10-1986,
conteniendo todos los datos necesarios para que si hubiese estado
disconforme con la misma hubiese entablado el correspondiente recurso de
reposición, al igual que hicieron otros muchos afectados, en total 77 según
figura en el expediente. Pero lejos de recurrir, ya en cuanto a la forma ya
en cuanto al fondo, deja firme ese acuerdo y es luego, en período de
ejecución del mismo, cuando se le notifica el decreto de incoación del
expediente de desahucio, cuando se muestra beligerante acudiendo a los
recursos que el ordenamiento jurídico le brinda. No ha existido la más
mínima indefensión ni se ha cerrado en modo alguno el paso a la recurrente
a la discusión sobre el justiprecio del derecho arrendaticio, por lo que
nuevamente hay que rechazar el suplico de la demanda en el que se pedía
la anulación de los actos recurridos por manifiesta incompetencia territorial
y, subsidiariamente, la indemnización de unos daños y perjuicios sobre los
que nada se ha alegado ni probado.”
2. Unitat arquitectònica de l'edifici.
De la sol·licitud de la llicència se’n desprèn que la llicència d’enderroc
sol·licitada té per objecte l’enderroc de la totalitat de l’edifici de la sala de
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turbines de l’antiga central tèrmica de Sant Adrià de Besòs. D’acord amb el
projecte presentat, dins el municipi de Badalona tant sols hi ha un 7’6% de
l’edifici.
Aquest edifici constitueix una única unitat arquitectònica o unitat predial, en
el sentit que tots els elements arquitectònics, ja sigui de manera funcional o
estructural, es troben relacionats formant un cos constructiu únic, de
manera que la pertinença a un tot indivisible, determina que han de tenir en
conjunt un destí únic.
Pel que fa a la unitat arquitectònica de les edificacions, la jurisprudència s’ha
manifestat en el sentit que en els supòsits en què existeix unitat
constructiva no és possible declarar la ruïna parcial. Únicament serà possible
la declaració de ruïna parcial d’un immoble quan una part pot subsistir sense
l’altra (STS de 20 de març de 1991, LA LEY JURIS: 3.940/1991).
Atès que respecte la llicència d’enderroc la normativa de referència no
regula la possibilitat de sol·licitar l’enderroc parcial o total de les
edificacions, per analogia es podria aplicar la normativa sobre declaració de
ruïna, en el sentit que en els supòsits en què existeixi unitat arquitectònica
de l'edificació que es pretén enderrocar, no és possible atorgar llicència
parcial d’enderroc.
3. Necessitat de coordinació de competències.
D’acord amb l’article 10.2 de la Llei 7/1985 de bases de règim local, és
procedent la coordinació de les competències de les entitats locals entres si
i, especialment, amb les restants administracions públiques, quan les
activitats o serveis locals transcendeixin a l’interès propi
En aquest mateix sentit, l’article 14.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme
de Catalunya disposa que: “Les administracions amb competències
urbanístiques, en virtut dels principis de col·laboració i coordinació, i de la
potestat organitzadora que els correspon, poden, en aquest àmbit,
constituir gerències, consorcis i mancomunitats, delegar competències i
utilitzar qualsevol altra fórmula de gestió directa o indirecta admesa
legalment.
4. Competència plenària.
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La transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques,
així com l’acceptació de les delegacions o encomanes de gestió realitzades
per altres administracions requereixen el vot favorable de la majoria
absoluta del número legal dels membres de la Corporació, d’acord amb
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’apartat e) de
l’article 114.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. Competència
que recau en el Ple de l’Ajuntament en virtut de l’article 22.2.p) de la Llei
7/1985 de bases de règim local i l’article 52.2 q) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els següents
ACORD:
1. Acceptar la delegació de l'Ajuntament de Badalona a l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs de la competència per resoldre la llicència
d’enderroc de l’edifici de la Sala de turbines de l’antiga central tèrmica
(exp. 2213/O1-149-15), part corresponent al terme municipal de
Badalona. Assumir també totes aquelles actuacions i/o responsabilitats
administratives derivades de la tramitació de la llicència d’enderroc que
es delega en aquest acord.
2. Delegar la competència per tramitar i resoldre la llicència d’enderroc de
l’edifici de la Sala de turbines de l’antiga central tèrmica (exp. 2213/O1149-15), part corresponent al terme municipal de Badalona, a l'alcalde.”
S'aprova per unanimitat.
16. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora
de la ubicació de les associacions cannàbiques i els seus clubs
socials i de les condicions d'exercici de la seva activitat
“Fets
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1. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va aprovar, en
data 15 de gener de 2015, la Resolució SLT/32/2015 per la qual
s'aproven criteris en matèria de salut pública per orientar les
associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de
l'exercici de la seva activitat per als ajuntaments de Catalunya.
2. En els últims anys els clubs socials de cànnabis han proliferat arreu de
Catalunya. Els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de
lucre que s’autoproveeixen de cànnabis i en distribueixen entre els seus
socis, tots ells majors d’edat, els quals consumeixen aquesta substància
en un àmbit privat amb finalitats terapèutiques i/o lúdiques, de manera
que es redueixen així els danys sobre la salut associats al mercat
clandestí i a determinats usos del cànnabis.
Aquestes entitats han d’estar degudament inscrites en el Registre
d’associacions de la Generalitat de Catalunya, dependent de la Direcció
General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.
Per tal de protegir, promoure i millorar la salut de la ciutadania mitjançant
una política orientada a minimitzar els danys del consum del cànnabis i, així
mateix, impulsar la deguda informació, educació i prevenció sobre les
conseqüències i els efectes perjudicials vinculats al consum d’aquesta
substància, escau establir criteris en matèria de salut pública per orientar
les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i també establir les
condicions de l’exercici de la seva activitat per als ajuntaments de
Catalunya.
Amb aquests criteris es pretén impulsar, a través de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya, la informació i l’assessorament dels associats per tal
de reduir els riscs i els danys vinculats al consum del cànnabis; la formació
de les persones encarregades de la dispensació d’aquesta substància amb
l’objectiu assenyalat; la detecció precoç, el seguiment i la derivació de
determinats consums que generen riscs i/o danys a la salut dels
consumidors de la substància; la prohibició del consum d’altres drogues o
begudes alcohòliques i la limitació de la venda i consum de tabac i productes
del tabac d’acord amb la normativa vigent, per tal de no fomentar el
consum del cànnabis i el d’altres substàncies addictives a la vegada; la
limitació de la ubicació d’aquests clubs a una distància mínima dels centres
sanitaris i dels educatius per tal d’evitar la promoció del consum entre
determinats col·lectius especialment vulnerables; la limitació horària i de
tota mena de publicitat de les associacions o dels seus establiments o locals,
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i també el compliment de les condicions de salubritat dels locals d’acord
amb la normativa vigent i el respecte a les normes mediambientals i,
especialment, al descans dels veïns.
Aquests criteris han estat objecte d’informe favorable del Consell Assessor
de Salut Pública, com a òrgan assessor del Departament de Salut sobre
aspectes tècnics i científics de la salut pública, adscrit a la Secretaria de
Salut Pública, en la sessió plenària de 27 de novembre de 2014; compten
amb el consens de les federacions representatives dels clubs cannàbics;
n’han estat degudament informades les entitats municipalistes, i han estat
presentats a la Comissió de Salut del Parlament el 6 de novembre de 2014.
Cal tenir present, també, la Moció 77/X, sobre la seguretat ciutadana,
aprovada el 17 de febrer de 2014 pel Parlament de Catalunya.
3. L'activitat de club de cànnabis és una activitat que no es troba compresa
ni en els annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives, ni de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Així
doncs, existeix un buit normatiu que dificulta una idònia i necessària
intervenció administrativa de l'Ajuntament cap a aquesta activitat i que
significa un repte per al conjunt de les administracions públiques per tal
d'harmonitzar la llibertat individual de consum de cànnabis amb el
principi de salvaguarda de la salut pública i de la convivència dins del
municipi juntament amb el compliment de la normativa penal.
4. Actualment, una associació cannàbica ha complert amb el tràmit de
comunicació prèvia d'activitats al municipi de Sant Adrià de Besòs. És la
següent:
a) Carrer de la Torrassa, 22. Club social cannàbic Marley. Expedient
d'activitats núm. 143/2013.
Cal fer palès que nombroses persones i associacions han consultat a
l'Ajuntament sobre la possibilitat d'instal·lar clubs de cànnabis dins del
terme municipal. En aquest sentit, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs està
preocupat per la incidència que aquesta activitat pugui tenir per la salut
pública i per la conflictivitat veïnal que aquesta activitat pugui generar.
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5. El document de formulació de l'Ordenança ha estat elaborat pel Servei
de Territori de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
Fonaments jurídics
1. D'acord amb l'article 178.1 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, l'aprovació de les ordenances i els reglaments locals s'ha
d'ajustar al procediment següent:
a) Aprovació inicial del ple.
b) Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de
trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovació definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o
suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.
2. D'acord amb l'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, correspon al ple de la
corporació aprovar inicialment l'avantprojecte de l'ordenança. L'acord
d'aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s'han de sotmetre a
informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un
dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la
corporació, pel termini màxim de trenta dies per a la formulació de
reclamacions i al·legacions.
3. D'acord amb l'article 64 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, les reclamacions i
al·legacions presentades s'han de trametre a la comissió informativa que
correspongui o que es constitueixi a aquest efecte, la qual n'ha de
proposar l'estimació o desestimació total o parcial i formular la proposta
d'aprovació de l'ordenança.
4. D'acord amb l'article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, l'aprovació definitiva
de les ordenances correspon al ple de la corporació, el qual no pot
delegar aquesta atribució en altre òrgan. En cas que s'hagin presentat
reclamacions o al·legacions durant el tràmit d'informació pública i
d'audiència, s'han de resoldre de forma raonada, en el mateix acord
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d'aprovació. Quan no s'hagin presentat cap reclamació o al·legació
l'acord d'aprovació esdevé definitiu. Les ordenances s'aproven per
majoria simple, com a regla general. Només requereix la majoria
absoluta l'aprovació i la modificació de les normes i les ordenances que
formin part dels plans i dels instruments d'ordenació urbanística, les
ordenances fiscals i el reglament orgànic de la corporació. Els ens locals
han de trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de quinze dies, l'acord d'aprovació definitiu de
l'ordenança i la còpia íntegra i fefaent d'aquesta.
5. D'acord amb l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, les ordenances i els
reglaments locals s'han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i
no entren en vigor fins que s'hi hagi publicat completament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Igualment, s'ha de publicar en el butlletí informatiu local, quan n'hi hagi,
inserir-se, en tot cas, en el tauler d'anuncis de la corporació i anunciar al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial
de la província en què s'hagi publicat íntegrament el text.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els següents
ACORD:
1. Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de la ubicació de les
associacions cannàbiques i els seus clubs socials i de les condicions
d'exercici de la seva activitat.
2. Sotmetre l'acord d'aprovació, juntament amb el projecte de la norma, a
informació pública, per a la formulació de reclamacions i al·legacions,
mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis de la corporació i en la
web municipal pel termini de trenta dies a comptar des de la darrera
publicació.
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En la publicació d’aquesta anunci al Butlletí Oficial de la Província es
transcriurà el text articulat complert de l’esmentada Ordenança.
3. Establir que en cas de no produir-se al·legacions, l'Ordenança es
considerarà aprovada definitivament un cop transcorregut l’esmentat
termini.
4. Trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya,
en el termini de quinze dies, l'acord d'aprovació definitiva de l'ordenança
i la còpia íntegra i fefaent d'aquesta.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Andreu Marín (PP) manifesta:


Que votaremos en contra porque, a diferencia de otros, su modelo de
ciudad no es el “todos colocados o todos empastillados”.



Que sería un error banalizar el tema de las drogas. Que si uno habla con
asociaciones de ayuda contra la drogadicción, sabrá que los porros de
hoy son el primer paso para la drogadicción del mañana.



Que no les sirve de nada la limitación de que no pueda haber un club de
este tipo a 200 m. de una escuela, porque eso son 5 minutos
caminando.



Que tienen un ejemplo de la problemática que ocasiona un club de este
tipo en Barcelona, concretamente en el barrio de Canyelles, donde
tuvieron que cerrar un club de cannabis debido al rechazo vecinal y a los
problemas de convivencia que provocaba, ya que la venta de drogas era
posteriormente consumida en el exterior del local. Que además, se
aprovechaba el supuesto permiso del Ayuntamiento para llevar a cabo
tráfico de estupefacientes dentro de las instalaciones.



Que durante la entrada al establecimiento, la policía denunció a 12
personas por tenencia de drogas y decomisó 228 plantas de marihuana,
7,3 kilos de marihuana cortada, 1,5 de hachís, 11.468 euros en
efectivos, tres vehículos, herramientas para el cultivo, material
informático y documentación.
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Que creen que esta ciudad ya tiene suficientes problemas con el tráfico
de drogas en barrios como la Mina y el Besòs como para que los poderes
públicos se dediquen a incentivarlo en lugar de combatirlo.



Que, no contentos con su incapacidad para atajar de raíz el problema del
tráfico de drogas en el otro margen del río, lo que ahora pueden
provocar es que el problema de la droga se instale también en este
margen.



Que no quieren más programas de “Callejeros” denunciando los
problemas sociales que el gobierno de su ciudad es incapaz de atajar.



Que ya han demostrado sobradamente su incompetencia a la hora de
gestionar y prever problemas: les dijeron que el mercado municipal sería
todo un éxito de la ciudad y, en cambio, supondrá un agujero de 1 millón
de euros en las cuentas del Ayuntamiento que pagaran todos los
adrianenses; se dedicaron a construir polideportivos por doquier y ahora
resulta que todos ellos se encuentran en quiebra; les decían que la
problemática del barrio del Besòs estaba controlada y ahora tienen que
lamentar la muerte de un vecino.



Que, posiblemente, dentro de unos meses o de unos años, volverán a
estar aquí y tendrán que ponerse manos a la obra para resolver los
problemas que generan este tipo de clubs.



Que les asegura que vendrá a recordarles, una vez más, su
incompetencia y todo aquello sobre lo que vengo advirtiendo en esta
intervención.

Rubèn Arenas (ERC) diu que perquè no frivolitzen ni perquè estan
preocupats pel tema, els sembla que la regulació és la millor eina per poder
ser garants d'evitar les molèsties als veïns i problemes derivats del consum
de cànnabis, per tant així garanteixen el control dels espais i dels usuaris.
Isabel Marcuello (MES) manifesta:


Que hi estan a favor però els ha faltat un procés de participació i que no
saben si els tècnics o l'equip de govern han tingut contacte amb les
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associacions de veïns, per exemple, Sant Joan Baptista, que és
important escoltar les veus tants de les associacions com la dels polítics.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:


Que això és un pas cap a la legalització, perquè hi ha molta hipocresia
sobretot amb les drogues toves.



Que l'únic exemple que ha posat el PP ha estat un dels molts clubs que
hi ha a Barcelona, a Badalona, etc., i que evidentment és un problema,
però s'ha de mirar què ha passat amb la resta, que si no ha passat res,
vol dir que hi ha convivència, i que no li consten queixes a Sant Adrià.

Joan Belda (SAeC) manifesta:


Que donen suport a les línies generals de l'Ordenança, però que potser
troben a faltar que les associacions donessin continguts culturals.



Que esperen que aquesta ordenança avanci i que els partits que hi donin
suport es comprometin també a donar a suport la Iniciativa Legislativa
Popular coneguda com “la rosa verda” que regula el transport, collida i
venda del cànnabis i evita així el buit legal en què es troben les
associacions cànnabiques, que encara avui dia han d'anar al mercat
negre per proveir-se.



Que aquest és un primer pas positiu cap a la despenalització i posterior
legalització del cànnabis, prohibit per motius anacrònics.



Que, actualment, la venda i consum de cànnabis representa un problema
de salut pública i de seguretat, amb aquestes iniciatives estarien només
amb un problema de salut pública i podrien concentrar tots els seus
esforços en polítiques actives per tal d’evitar-ne el consum entre menors
d’edat i controlar i regularitzar el consum descontrolat.

Pedro Sánchez (C's) diu:
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Que la prohibició ha demostrat ser un fracàs i, ja que els locals cànnabics
detenen l'empara legal, creuen que el millor que es pot fer és regularlos.

Pedro Rivero (PSC) contes:


Que han d'actuar amb obertura de ment i intel.ligència, perquè si es
revisen les apreciacions que han fet veuran que és difícil muntar-ne més
d'un per barri, i això d'entrada els garanteix que no hi haurà un impacte
inicial, ja que les coses fins que no acaben de funcionar han de tenir un
recorregut.



Que agradi més o menys, es va aprovar una llei perquè les persones que
estan en associacions de cànnabis tenen el dret a muntar aquestes
associacions i desenvolupar aquesta activitat.

Andreu Marín (PP) respon:


Que en el club de Canyelles van tenir força problemes i que el PP
considera que la millor eina és la prevenció i si es coneixen aquests
problemes d'avançat es poden evitar.



Que vol saber què farien si en el local hi ha tràfic de drogues, si farien
igual que al Besòs amb els pisos ocupats, és a dir, rentar-se les mans.

Xavier Soley (CDC) diu:


Que no estan incentivant ni l'ús ni el consum del cànnabis de la població,
l'únic que fan és regular i controlar un espai on es pot consumir i, a més,
es regula la convivència pacífica amb l'entorn.

Pedro Rivero (PSC) contesta a Andreu Marín:


Que si hi hagués tràfic de drogues posarien en coneixement de l'autoritat
competent en seguretat aquesta informació.
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S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – PSC (6), C's (3), SAeC (2), ICV-EUIA (2), MES
(2), ERC (2) i CiU (1)
Vots en contra: dos (2) – PP
A les 21.15, es reincorpora a la sessió Basilio Perona.
17. Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla d'accessibilitat de Sant
Adrià de Besòs
“Fets
1. El Pla d'accessibilitat parteix de la base que l'accessibilitat no és una
característica aïllada a analitzar i resoldre de forma autònoma i
independent de la resta, sinó una qualitat més que cal tenir en compte
des de l'inici del procés d'intervenció en el medi físic (sigui aquest el
disseny, la construcció, la gestió, el manteniment, etc.) que ha de ser
compatible i s'ha de desenvolupar de forma integrada amb la resta de
requeriments que se li demanen a l'espai, instal·lació o servei del que es
tracti.
En conseqüència, aquest Pla se sustenta en quatre punts principals:
a) L'existència d'una normativa d'obligat compliment refosa, a nivell de
Catalunya, en el Decret 135/1995, de 24 de març, de “Desplegament de
la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l'Accessibilitat i de
Supressió de Barreres Arquitectòniques i aprovació del Codi
d'Accessibilitat” (llei avui derogada i substituïda per la “Llei 13/2014 del
30
d’octubre,
d’Accessibilitat
de
Catalunya”,
pendent
de
desenvolupament reglamentari), que obliga als ens locals a elaborar
plans especials d’actuació en matèria d’accessibilitat per adaptar els
espais instal·lacions i serveis d’ús públic. A nivell estatal, la Llei 51/2003,
de 2 de desembre, de “Igualdad de Oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad” (avui derogada
i substituïda pel Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel
que s’aprova el text refós de la “Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social”) determina que en el
termini de 15 a 17 anys des de la seva publicació tots els entorns,
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productes i serveis existents, compliran les exigències d’accessibilitat.
Aquest és el punt de fonamenta el contracte d'assistència tècnica.
b) La convicció que l'accessibilitat contribueix a la millora de la qualitat de
vida de tots els ciutadans. Aquesta reflexió va més enllà del compliment
estricte de la normativa i tracta d’incorporar la diversitat de necessitats
dels diferents éssers humans en l'ús d'un medi físic que tots tenim dret a
utilitzar amb comoditat i en igualtat de condicions, en una estratègia de
“disseny universal” o “disseny per a tothom”: una ciutat accessible és
una ciutat més còmoda i segura per a tothom.
c) La necessitat que l’accessibilitat s’integri en els processos d’intervenció
en el medi físic en general i de transformació de l’entorn urbà en
particular. En conseqüència les actuacions que proposa procura
incorporar-les als programes d’actuació municipal que es desenvolupin
en el futur o bé a les operacions quotidianes de manteniment de l’entorn
urbà.
d) La constatació que l’accessibilitat és quelcom més que disseny
accessible. És habitual utilitzar les paraules accessibilitat i disseny
accessible (o universal) com a sinònims, oblidant la gestió dels
equipaments realitzats segons el disseny accessible i la suplència del
disseny universal. La gestió és decisiva per aconseguir l’objectiu de
l’accessibilitat. Bones pràctiques del disseny universal perden eficàcia per
l’aparcament indegut de vehicles, per un manteniment inadequat de les
vies i els espais lliures o per la descoordinació de les obres de reparació i
manteniment dels diferents agents que intervenen a la via pública. El
disseny per a tothom és condició necessària però no suficient per
garantir l’accessibilitat. La suplència exigeix desplaçar la prestació d’un
servei públic a un lloc accessible, la senyalització i protecció de les obres
amb la disposició d’itineraris alternatius mentre duren o la senyalització
dels desperfectes que poden constituir un perill a la via pública fins que
es procedeix a la seva reparació, per tal de no marginar a les persones
amb més dificultats i evitar accidents.
En compliment del que preveu la Llei de l’any 1991 (avui derogada i
substituïda per la “Llei 13/2014 del 30 d’octubre, d’Accessibilitat de
Catalunya”), que desenvolupa el Codi d’Accessibilitat de l’any 1995, i la
LIONDAU de l’any 2003 (avui derogada i substituïda pel Real Decret
Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la
”Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social”), l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es planteja la
necessitat de disposar d’un Pla d’Accessibilitat Municipal que articuli i doni
suport a les diferents actuacions en aquesta matèria.
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2. Els objectius generals d’aquest Pla es podrien resumir en els següents:









Detectar els dèficits en matèria d’accessibilitat a la via pública, als edificis
d’ús públic, als elements urbans del transport i als sistemes i elements
de comunicació del municipi.
Proposar actuacions per corregir aquests dèficits.
Establir un ordre de magnitud dels costos de les actuacions correctores
que es proposen.
Definir prioritats o fases d’execució de les principals actuacions que es
proposen.
Fomentar l’aplicació de l’accessibilitat de forma integrada en els
processos d’intervenció en el medi físic: o incorporant-la en els
programes d’actuació municipal i en les operacions de manteniment o
tractant les actuacions específiques d’accessibilitat com una intervenció
urbana més.
Potenciar la sistematització de les intervencions generant unes “regles de
joc” pel disseny i la ubicació dels diferents elements.
Fer palesa la necessitat de generar uns mecanismes de gestió del Pla.

3. L’accessibilitat va néixer per donar resposta a les necessitats
específiques de les persones amb dificultats de mobilitat, a l’objecte de
reduir o eliminar les “barreres arquitectòniques” que se’ls hi
presentaven.
Aquest destinatari inicial s’amplia, actualment, amb totes aquelles persones
que tenen algun tipus de problema per interactuar amb l’entorn (PPIE). És a
dir, persones amb qualsevol tipus de discapacitat (física, sensorial,
psíquica,...) permanent o transitòria, persones grans, persones amb
característiques funcionals específiques (de baixa talla, amb obesitat, dones
embarassades,...) i totes aquelles que per circumstàncies diverses
(carregades amb un element pesant o voluminós, que porten un cotxet de
nen o un carret de compra,...) veuen alterades les condicions d’ús del seu
entorn immediat.
És més, els beneficiaris de l’accessibilitat som la totalitat de la població,
doncs les mesures per incrementar l’accessibilitat són una necessitat per
determinades persones però, a la vegada, representen una millora per a
tothom. No oblidem que amb l’accessibilitat es pretén aconseguir:
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Autonomia, de manera que el màxim número de persones puguin dur a
terme el major nombre d’activitats per sí mateixes, de forma
independent.
Seguretat, que ho puguin fer de la forma més segura possible,
augmentant les condicions de seguretat d’utilització.
Confort, amb el màxim grau de comoditat i amb el mínim esforç.

4. El document ha estat redactat per l'Estudi Arquitectura i Accessibilitat
per encàrrec de la Diputació de Barcelona.
Fonaments jurídics
1. En compliment d'allò establert al Decret 135/1995, de 24 de març, de
“Desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de
l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques i aprovació
del Codi d'Accessibilitat” (llei avui derogada i substituïda per la “Llei
13/2014 del 30 d’octubre, d’Accessibilitat de Catalunya”, pendent de
desenvolupament reglamentari), que obliga als ens locals a elaborar
plans especials d’actuació en matèria d’accessibilitat per adaptar els
espais instal·lacions i serveis d’ús públic.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els següents
ACORDS:
Aprovar el Pla d'accessibilitat de Sant Adrià de Besòs.”
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
S'aprova per unanimitat.
HISENDA I RECURSOS GENERALS
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18.
Dictamen
relatiu
a
la
pròrroga
del
contracte
del
subministrament d’energia elèctrica en baixa i mitja tensió a
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
“Atès que en data 23 de desembre de 2013 es va adjudicar el contracte pel
subministrament d’energia elèctrica als diferents punts de subministrament
de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb les empreses adjudicatàries
següents:
a) LOT 1: PUNTS DE SUBMINISTRAMENT EN BAIXA TENSIÓ AMB POTÈNCIA
CONTRACTADA INFERIOR O IGUAL A 10 kW:
•

L'empresa adjudicatària va renunciar al lot i el subministrament es
realitza a través de la comercialitzadora de referència (d'últim recurs)
indicada pel Ministeri d'Indústria i Energia.

b) LOT 2: PUNTS DE SUBMINISTRAMENT EN BAIXA TENSIÓ AMB POTÈNCIA
CONTRACTADA SUPERIOR A 10 kW:
•

Empresa adjudicatària: AURA ENERGIA SL.

c) LOT 3: PUNTS DE SUBMINISTRAMENT EN MITJA TENSIÓ:
•

Empresa adjudicatària: ENDESA ENERGIA SAU.

Atès que, segons la clàusula sisena del Plec de clàusules que regeix el
contracte, aquest es pot prorrogar per una altra anualitat fins a un màxim
de dues anualitats.
Vist l’informe favorable a la pròrroga del contracte emès per l’Enginyer
Municipal en data 19 d'octubre de 2015.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual,
d'acord amb el que estableix l'art.110 del TRLCSP es condiciona a
l'existència de crèdit adequat i suficient a l'exercici 2016 per finançar les
obligacions d'aquests contractes.
De conformitat amb el que preveuen els articles 151, 160 i 161 de la Llei
3/2011, Text refós de la Llei de contractes del sector públic; i el Plec de
clàusules administratives generals, aprovat per acord plenari del 26 de
febrer de 2010.
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Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
1. Prorrogar per una anualitat, de l'1 de gener de 2016 fins el 31 de
desembre de 2016, el contracte pel subministrament d’energia elèctrica
als diferents punts de subministrament de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs, de manera individualitzada pels lots que tot seguit s’esmenten i
als adjudicataris següents, tot allò d’acord amb el detall següent:
•

Lot
1

•

Adjudicar a la Tarifa d'Últim Recurs, ENDESA ENERGIA XXI, SLU, el
subministrament d’energia elèctrica en baixa i mitja tensió de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, pel que fa al seu LOT 1 (Punts
de subministrament en baixa tensió amb potència contractada inferior
o igual a 10 Kw) per l’import màxim anual de 135.162,12 € (euros),
exclòs l’IVA, 163.546,16 € (euros), inclòs l’IVA, el qual es subjecta al
que estableixen els Plecs de clàusules particulars que regeixen la
licitació, i d’acord amb les següents anualitats i els preus unitaris que
s'adjunten a aquesta proposta:
Base imposable
IVA
135.162,12 €
28.384,05 €

Any 2015
163.546,16 €

Any 2016
163.546,16 €

Any 2017
163.546,16 €

Adjudicar a AURA ENERGIA, SL, el subministrament d’energia
elèctrica en baixa i mitja tensió de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs pel que fa al seu LOT 2 (Punts de subministrament en baixa
tensió amb potència contractada superior a 10 kW) per l’import
màxim anual de 807.158,89 € (euros), exclòs l’IVA, 976.662,26 €
(euros) inclòs l’IVA, el qual es subjecta al que estableixen els Plecs de
clàusules particulars que regeixen la licitació, i d’acord amb les
següents anualitats i els preus unitaris que s'adjunten a aquesta
proposta:

Lot Base imposable
IVA
807.158,89 €
169.503,37 €
2

•

Any 2014
163.546,16 €

Any 2014
976.662,26 €

Any 2015
976.662,26 €

Any 2016
976.662,26 €

Any 2017
976.662,26 €

Adjudicar a ENDESA ENERGIA, SAU, el subministrament d’energia
elèctrica en baixa i mitja tensió de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs pel que fa al seu LOT 3 (Punts de subministrament en mitja

30.11.2015

77

tensió) per l’import màxim anual de 105.845,72 € (euros), exclòs
l’IVA, 128.073,32 € (euros) inclòs l’IVA, el qual es subjecta al que
estableixen els Plecs de clàusules particulars que regeixen la licitació,
i d’acord amb les següents anualitats i els preus unitaris que
s'adjunten a aquesta proposta:
Lot Base imposable
IVA
105.845,72 €
22.227,60 €
3

Any 2014
128.073,32 €

Any 2015
128.073,32 €

Any 2016
128.073,32 €

Any 2017
128.073,32 €

2. Notificar la pròrroga a tots els adjudicataris i publicar-la en el perfil de
contractant.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Marc Alloza (SAeC) diu:


Que estaria bé que en el nou plec s'hi afegissin criteris mediambientals,
no només en cost de l'energia, sinó també en la procedència de
l'energia, ja que és molt important que hauria de provenir de fons
renovables, afegir-hi criteris de sostenibilitat social i buscar que les
empreses subministradores siguin respectuoses amb el medi ambient.



Que avui ha començat a París la Cimera sobre el Canvi Climàtic i que
aquesta pot ser l'última oportunitat per aturar l'escalfament del planeta.



Que esperen que d'aquí en surtin mesures i de les que surtin que Sant
Adrià hauria de ser pionera a dur-les a terme com a localitat costanera
que està exposada al canvi climàtic.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(2), ERC (2) i CiU (1)
Abstencions: dues (2) – PP
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19. Dictamen relatiu a la desestimació de les al.legacions
presentades per URBASER, SA, contra l'acord del Ple, de data 28 de
setembre de 2015, en referència la continuïtat de la gestió del
servei de neteja viària i recollida de residus a partir de l'1 d'octubre
de 2015
Vist que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 28 de setembre
de 2015, va adoptar entre d'altres els següents acords:
“Primer.- Aprovar que es mantinguin els preus aprovats pels tres primers mesos
de 2015, de gener a març, donat 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.
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., 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 de 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 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.
Tercer.- 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.
Quart.- 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.,
a partir de l'1 d'octubre de 2015 i fins que es produeixi una nova adjudicació del
contracte.
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Cinquè.- Posar els presents acords en tràmit d’audiència al concessionari
Urbaser, S.A. 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.
Sisè- Notificar els presents acords al concessionari Urbaser, S.A.”
Vist que en exercici d'aquest tràmit d'audiència, el Sr. Albert Manduley
Bermejo, en nom d'Urbaser, SA, presenta en data 9 d'octubre de 2015 escrit
d'al·legacions amb documentació adjunta a l'anterior proposta d'acords,
al·legacions que bàsicament incideixen en els arguments esgrimits per
l'interessat en escrits anteriors que havia presentat i que figuren en
l'expedient: l'empresa al·lega que va aplicar les modificacions del contracte
des del gener de 2013, i entén que era per dues anualitats i per tant havia
de finalitzar a 31 de desembre de 2014. S'afirma que es va cometre un
error d'apreciació en aplicar la rebaixa els tres primers mesos de l'any 2013
i no a partir de l'1 d'abril de 2013, i consideren que la modificació era per
dos anys exactes i que, per tant, si la modificació va estar en vigor fins el 31
de març de 2015, demanen el reintegrament de la diferència dels tres
primers mesos de l'any 2013.
Vist que, d'acord amb l'informe emès pel cap de Serveis Generals en data
29 d'octubre de 2015, “Com ja es va informar en ocasió de l'anterior acord
de Ple, “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”. Per tant, hi ha
un error d'interpretació per part del contractista: la pròrroga va ser pel
període 1 d'abril de 213 a 31 de març de 2015 com a màxim, però la
modificació del contracte ho va ser pels anys 2013, 2014 i següents: per
tant, s'ha d'interpretar per les anualitats 2013 i 2014 (ambdues senceres) i
els tres primers mesos de l'any 2015 que són els que es comprenien en
l'última pròrroga. Per això, el temps de la modificació sempre ha excedit en
3 mesos el temps de la pròrroga. Així ha figurat en els diversos acords de
Ple que han aprovat la modificació o li han donat continuïtat (25 de març de
2013 i 9 d'abril de 2015), sense que s'hagi rebut cap al·legació, en cap dels
casos, per part d'Urbaser, SA. Cal recordar que, en última instància, és
l'òrgan de contractació qui té la facultat d'interpretar el contracte, però la
redacció dels acords és clara. Si l'òrgan de contractació hagués volgut que la
modificació fos de l'1 d'abril de 2013 fins al final del contracte (31 de març
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de 2015) ho hagués dit expressament i no hagués fet referència a l'any
2013 sense especificar terminis, per la qual cosa s'ha d'entendre que la
modificació afectava al total del 2013, el total del 2014 i fins la finalització
del contracte (primer trimestre de l'any 2015).”
Vist que aquest informe conclou amb l'afirmació que “les al·legacions
presentades per l'interessat no desvirtuen els arguments que motiven el
sentit de la proposta d'acord adoptats pel Ple de l'Ajuntament en data 28 de
setembre de 2015 i és convenient desestimar-les, sens perjudici del que
pugui informar la intervenció municipal.”
Vist l'informe emès per la Intervenció municipal i que figura en l'expedient,
el qual es manifesta en el mateix sentit que l'informe de Serveis Generals.
Per tot el que s'ha exposat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Desestimar les al·legacions presentades per Urbaser, SA, en exercici del
tràmit d'audiència atorgat a aquest interessat amb relació als següents
acords els quals, per tant, esdevenen definitius, desestimació en base als
arguments que es detallen en la part expositiva.
2. Aprovar que es mantinguin els preus aprovats pels tres primers mesos
de 2015, de gener a març, donat 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.
3. 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 de
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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
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.
4. 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.
5. 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.
6. Notificar els presents acords al concessionari Urbaser, SA.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
S'aprova per unanimitat.
20. Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de crèdits núm.
33/2015
“Examinada la necessitat de tramitar expedient de modificació de crèdits al
vigent Pressupost General, mitjançant la concessió de suplements de crèdits
finançats amb baixes per anul·lació, segons autoritza l’article 36.1 c) del RD
500/90, de 20 d’abril, i vist l’informe de la Intervenció de Fons, aquesta
Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament la adopció del següent:
ACORD:
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1. Aprovar la modificació de crèdits núm. 33 del Pressupost General de 2015,
que és el prorrogat de 2014, per concessió de suplement de crèdits
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
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
Partida pressupostària
080

1521

Denominació
A la societat municipal Pla de Besòs, SA, aportació
per la prestació de serveis

44902

SUBTOTAL DESPESES EN MÉS

Import
129.322,00
129.322,00

ESTAT DE DESPESES
EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Concepte
pressupostari

Projecte

Concepte

Import

000

9120

10000

Retribucions càrrecs dedicació exclusiva

17.000,00

000

9120

16000

Seguretat social càrrecs dedicació exclusiva

37.000,00

100

9200

44900

EUSABSA subvenció servei parc mòbil

45.000,00

100

9430

48021

Aportació pacte industrial

2.153,00

060 1330

44901

EUSABSA servei dipòsit municipal

060 1330

44903

EUSABSA subvenció servei grua

5.000,00

070 4312

47900

Indemnització mercat municipal

6.169,00

TOTAL DESPESES EN MENYS
RESUM PER ARTICLES
ESTAT DE DESPESES EN MÉS
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Article 44 ........................... 129.322,00€
TOTAL DESPESES EN MÉS ....................
ESTAT DE DESPESES EN MENYS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Art. 10 ..............................

17.000,00€

129.322,00 €

17.000,00

129.322,00

30.11.2015

83

Art. 16 .............................
37.000,00 €
Art. 44 .............................
67.000,00 €
Art. 47 .............................
6.169,00 €
Art. 48 .............................
2.153,00 €
TOTAL DESPESES EN MENYS............... 129.322,00 €

2. S’aprova modificar la base 25. 2 b) d’execució del pressupost municipal de
l’exercici 2015, que és el prorrogat de 2014, apujant l’aportació inicial
aprovada al pressupost municipal prorrogat de 2015 de 73.678 € en
129.322,00 € més, essent l’import total de l’aportació municipal total per a
l’exercici 2015 de 203.000,00 €, quedant modificada la base 25.2 b) de la
forma següent:
“b) Transferència a la societat municipal PLA DE BESÒS,SA, per import de
203.000,00 €, pel concepte de prestació de serveis, amb càrrec a la
aplicació 080.1521.44902.”
L’import de l’aportació econòmica que s’incrementa en 129.322,00 € l’haurà
de destinar Pla de Besòs, SA, a les finalitats indicades en el document
“Informe justificatiu de la sol·licitud d’ampliació de la transferència corrent
per a la prestació del servei públic d’ajuts i subsidis al lloguer dels
habitatges de titularitat municipal gestionats per l’Oficina Local d’Habitatge
per l’exercici 2015 (partida pressupostaria 080.1521.44902”, presentat per
Pla de Besòs, SA, a l’Ajuntament i que és l’origen i fonament dels presents
acords.
3. Exposar al públic els presents acords durant quinze dies hàbils, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’edictes de la
Corporació, conforme al previst a l’article 177,2 del RDL 2/2004, de 5 de
març, que aprova el TR de la LRHL.
4. En el supòsit que no es presentin reclamacions contra aquest acord
durant el període d’exposició pública, aquest s’entendrà definitiu sense
necessitat d’un nou acord del ple de l’Ajuntament.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Xavier Soley (CDC) manifesta:
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Que el problema de Pla de Besòs és de fons, ja que els beneficiaris o
usuaris de tots aquests habitatges tenen força problemes econòmics i
això implica que hi ha un forat per incompliments que s'hauran d'anar
cobrint.



Que creu que no es tracten igual les dues empreses municipals perquè
per eixugar el deute de Pla de Besòs es treuen sobrants d'Eusab.

Jesús A. García (PP) diu:


Que la realidad es que es una empresa pública y, como tal, se ha
someter a la ley de estabilidad presupuestaria y su problema es que no
consigue cobrar aquello que es de su competencia y, por tanto, lo que
hace el Ayuntamiento es darle aportaciones para sufragar sus deudas,
que si la ley no cambia en el próximo año la situación llevará a la
empresa al cierre.



Que esta empresa no es imprescindible y si no es capaz de hacer su
cometido, que es cobrar a quien tienen que cobrar, pues simplemente se
puede disolver perfectamente y asumir esas competencias el
Ayuntamiento, pero que con la nueva ley de estabilidad presupuestaria la
empresa tiene difícil viabilidad en el futuro.

Rubèn Arenas (ERC) manifesta:


Que no han disposat de prou temps per poder fer una immersió en les
dades que els han facilitat i en les diverses reunions que han mantingut
per saber quina és la millor solució i si realment aquesta aportació
extraordinària representa una solució del problema.



Que creuen que el problema de morositat que arrossega Pla de Besòs
podria ser per un cert encomanament verbal , és a dir, que un s'ho diu a
l'altra i al final ningú paga.



Que la seva voluntat és trobar una solució per garantir la viabilitat de
l'empresa sense perjudicar la resta de la ciutadania adrianenca, i això
requereix de més temps i un estudi de la situació actual per saber quines
conseqüències comportarien qualsevol de les situacions que preveuen a
futur.
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Que la necessitat imperiosa d'abordar el tema els obliga com a ciutat a la
creació d'una comissió específica monogràfica sobre Pla de Besòs, que
podria ser un bon punt de partida per buscar les millors solucions,
atenent als criteris que he citat abans: viabilitat de l'empresa i no
perjudici als ciutadans.

Isabel Marcuello (MES) manifesta:


Que estan d'acord amb els plantejaments de Rubèn Arenas i que no
només s'ha de parlar de Pla de Besòs sinó també d'Eusab.



Que sempre diran no a les injeccions a Pla de Besòs, perquè els
arguments sempre són diferents, que no saben si la gestió és bona o no
però que sempre passa igual.



Que els sembla bé crear aquesta comissió monogràfica per parlar
d'aquests temes i plantejar-se què fer, cap on va l'empresa.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:


Que si avui no s'aprova l'aportació que ha de fer l'Ajuntament a Pla de
Besòs, a finals d'anys els ascensors del barri deixaran de funcionar i la
llum de les comunitats de propietaris es tallarà. Que es pot arribar a la
solució de portar aquells que no paguen a judici per veure si els treuen
dels habitatges.



Que aquesta és la realitat que la resta només és perquè no els agrada la
direcció, el gerent, etc.



Que el seu grup té plena confiança i que, fins i tot, ho diu l'informe
d'Intervenció del mes d'abril, per tant, és una empresa que funciona,
que té una bona gestió però hi ha uns clients, que són propietaris que
haurien de fer front a una gestió i d'altres que tenen un habitatge de
lloguer social que no poden pagar i a partir d'aquí la política social
d'habitatge passa per Pla de Besòs.



Que la política social d'habitatges no la fa Serveis Socials, sinó Pla de
Besòs, i a aquesta empresa se li ha de donar una subvenció per fer front
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a aquesta morositat, perquè sinó s'ha de tallar la llum, els ascensors i fer
fora la gent dels habitatges que no paguen.


Que donen suport a Pla de Besòs perquè fa feina, perquè busca
solucions, perquè ha fet tots els plantejaments necessaris.

Marc Alloza (SAeC) manifesta:


Que no poden votar ni a favor ni en contra perquè el que passa a
aquesta empresa és un drama i una realitat.



Que potser sí que haurien de fer una comissió monogràfica per poder
assolir tot aquest coneixement i buscar si veritablement la funció de Pla
de Besòs ha de ser la de l'habitatge social però a tot el municipi o si s'ha
de vehicular totes aquestes aportacions per una altra via, per la via dels
serveis socials, que s'ha de discutir.

Pedro Sánchez(C's) diu:


Que ells tampoc hi votaran en contra, però tampoc a favor.



Que aquesta empresa té una forta contestació dins del barri il.lògica,
donada la seva funció social, per la qual cosa creuen que alguna cosa no
funciona, que alguna cosa es deu fer malament.



Que tampoc creuen amb les transferències a l'empresa quan el problema
s'hauria de solucionar des de Serveis Socials, per tant, cal buscar una
solució, veure què falla, com hauria de funcionar Pla de Besòs.

L'alcalde diu:


Que sobre la gestió municipal circulen diversos mites: Pla de Besòs és
gestió opaca: els socialistes porten tota la vida aquí, doncs segur que
amaguen coses, i amb aquest mite la cosa va augmentant. Que tot és
més senzill del què sembla.
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Que abans de Pla de Besòs no hi havia cap empresa, existia el Patronat
de l'Habitatge de Barcelona, quan es va transferir la propietat i la gestió
dels habitatges a Sant Adrià es va crear Pla de Besòs.



Que la gent es pot queixar molt, però que són lliures i no estan obligats
que el gestor de la seva escala sigui Pla de Besòs, poden tenir un gestor
privat ningú no els obliga a a anar a Pla de Besòs.



Que un altre mite és que l'empresa i el grup socialista fan política
clientelar, però que les dues persones que porten el programa d'escales
són membres de la CUP.



Que en una altra situació econòmica anirien millor, perquè a l'any 2007,
el deute dels veïns era el mínim històric, uns 250 mil euros, en aquests
moments deuen un milió tres-cents mil euros. Que, per tant, tenen dues
solucions, fer fora gent, la qual cosa serien titllats d'insensibles, de fer
fora la gent pobra, etc., que tot no es pot tenir, una empresa sanejada i
fer polítiques d'habitatge públiques.



Que són el municipi que, proporcionalment, tenen més habitatges de
lloguer social, que paguen 15% dels seus ingressos demostrats o menys,
però que també hi ha més pobresa i més necessitats.



Que es poden buscar molts invents, que si decideixen que siguin ajudes
individuals per Pla de Besòs mentre li paguin el lloguer tant li fa, però
potser llavors bloquejaran els Serveis Socials de l'Ajuntament.



Que els grups de l'oposició no poden dir que no tenen prou informació,
perquè si no la tenen és perquè no han tingut temps d'anar a fer les
immersions.



Que no amaguen la informació, que està a la seva disposició.



Que cada any, a part de l'interventor, també s'audita.



Que fan polítiques d'habitatge social i això vol dir dèficit, faci qui ho faci,
quan es cobra per sota del que s'ha de cobrar es genera dèficit, i per
tant, algú altre l'ha de posar, que quan s'han de gestionar les necessitats
de les persones no es pot dir que es farà una empresa rendible quan el
problema real és que s'ha de cobrar molt menys del que s'hauria de
cobrar per aquells habitatges.
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Que la Generalitat té el preu d'habitatge social de lloguer en 240 euros i
a Sant Adrià està entre 5 i 100 euros, i aquest diferencial no el paga
ningú, el suporta l'Ajuntament.



Que demana als grups que parlin amb Pla de Besòs i els donaran la
documentació que vulguin, que poden portar els experts del seu partit
que vulguin.

Pedro Rivero (PSC) diu:


Que no es pot lligar lloguer social, estabilitat pressupostària i habitatge
públic.



Que ERC pensi molt bé el seu plantejament, però posar-se durs amb
l'administració en aquest cas concret vol dir acabar amb desnonaments.



Que tothom vol lloguer social però després no volen el que comporta.



Que demana als grups que vagin a altres poblacions on hi ha barris
deprimits i que preguntin com s'ho fan i demanin si tenen equilibrat tot.



Que Eusab és una empresa pública que treballa l'aparcament, la
mobilitat de vehicles, la grua, etc., i no té res a veure amb Pla de Besòs,
amb la qual cosa s'han de tractar per separat.



Que demana a SAeC que facin la immersió ja, perquè segur que llavors
compartiran el criteri de l'equip de govern, sobretot, que vegin que tots
aquests fantasmes que planegen són mentida.

Rubèn Arenas (ERC) diu:


Que la seva posició és una abstenció i creu que tenen dret a reflexionar
sobre les dades que els han passat.



Que sí que han fet la immersió, però no han tingut el temps suficient
perquè tenen dubtes raonables sobre algunes qüestions, per això volen
tenir el temps suficient per estudiar aquestes dades i emetre una opinió
fonamentada.
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Que ells sí que han fet la feina i que la continuaran fent.

Jesús A. García (PP) diu:


Que quien gobierne después del 20 D, es a quien tiene que convencer,
porque es la ley la que le dirá si puede mantener la empresa funcionando
o no, a base de mantenerla con aportaciones que genera pérdidas
difícilmente la va a mantener.

S'aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: vuit (8)- PSC (6) i ICV-EUiA (2)
Abstencions: nou (9) – C's (3), SAeC (3), ERC (2) i CiU (1)
Vots en contra: quatre (4) – MES (2) i PP (2)
21. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'execució del tercer 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 tercer trimestre de
2015 del pressupost municipal.
22. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de l'informe de morositat i del període
mitjà de pagament del tercer 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 tercer trimestre de 2015.
23. Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques dels costos efectius dels serveis, exercici
2014
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A continuació, els assistents resten assabentats de la tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques dels costos efectius dels serveis,
exercici 2014.
24. Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre
diversos nomenaments interins
Tot seguit, els assistents resten assabentats dels decrets de la regidoria
delegada sobre els nomenaments interins següents:
̵
̵
̵

Carolina Santiago Hernández com a administrativa
Sara Marín Hernando com a administrativa
Rosa Flores Ramon com a educadora escola bressol

25. Donar compte del decret de la regidora delegada sobre diverses
contractacions
A continuació, els assistents resten assabentats dels decret de la regidora
delegada sobre les contractacions següents:
PO Suport a la neteja 2015
Afonso San Román, Alberto
Córdoba Puerma, Alberto
Cruz Gómez, Mercedes
Garcia Brito, Andrés
Lozano Pedrosa, Francisco
Riego Jiménez, Nuria
Rouchdi Ahmed, M'Hamed

peó
peó
peó
peó
peó
peó
peó

PO Suport als serveis públics 2015
Garrido Simón, Agustín
Gumbau Guillén, M. Antonia
Gutiérrez Prieto, Rosa
Mora Moreno, M. Ángeles
Quiñonero Madrid, Francisca
Ribas Sarmiento, Alicia
Serret Cuscó, Montserrat

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

administratiu
administrativa
administrativa
administrativa
administrativa
administrativa
administrativa
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26. 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,
l'assumpte següent:
26.1 Moció per evitar l'enderroc de les estructures que resten de les
3 xemeneies
“Atès que ENDESA ha presentat el projecte d'enderroc de les estructures
que resten de les 3 Xemeneies i l'edifici de turbines de la Central Tèrmica de
Sant Adrià.
Atès que ENDESA ha presentat un recurs de reposició contra la moratòria
d'una suspensió de llicències d'enderroc per un any.
Atès que no hi hagut voluntat política per part dels equips de govern de
l'Ajuntament de protegir la central tèrmica amb una declaració legal de Bé
Cultural d'Interès Local (BCIL) en les dues ocasions (2003 i 2012) que han
tingut per fer-ho i que, fins ara, no han fet res efectiu per donar compliment
a la voluntat de conservació expressada per la ciutadania a la consulta
ciutadana de 2008, situació que ha comportat la pèrdua irreparable
d'importants elements patrimonials.
Atès que és lamentable que no s'hagi convocat el procés participatiu sobre
la modificació de la futura remodelació del Pla general metropolità (PGM) en
l'àmbit del sector del Front Litoral, procés al qual es va comprometre l'equip
de govern de l'Ajuntament abans de les eleccions municipals del 24 de
març. I que, malgrat això, l'Ajuntament tingui prevista una reunió amb
Endesa per mostrar-li l'avantprojecte i el nou desenvolupament urbanístic
que inclou la construcció d'un nou barri, l'últim planejament del front litoral.
Atès que l'Ajuntament no té cap obligació de requalificar els terrenys del
Front Litoral.
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Els grups municipals del PSC, C's, SAeC, ICV-EUiA, MES, ERC i CDC
proposen que el Ple de l'Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1. L'acceleració de la tramitació de l'expedient d'Urbanisme núm. 33/2015
que faci efectiva la declaració del que queda de l'antiga tèrmica com a Bé
Cultural d'Interès Local (BCIL).
2. La immediata convocatòria de la Comissió Ciutadana de Treball del Front
Litoral que doni inici al procés participatiu compromès tal i com marca la
normativa vigent.
3. Que l'Ajuntament faci pública i accessible la informació que té previst
presentar a Endesa: "l'avantprojecte i el nou desenvolupament urbanístic
que inclou la construcció d'un nou barri, l'últim planejament del front
litoral".
4. Donar trasllat d'aquests acords a ENDESA, al Consorci del Besòs, als
ajuntaments de Badalona i Barcelona, a l'Oficina de Patrimoni Cultural de
Diputació de Barcelona, a la Direcció General d'Arxius, Biblioteques,
Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, a la Federació
d'Associació de Veïns de Sant Adrià, a la Plataforma per la Conservació
de les Tres Xemeneies, al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, a
l'AMCTAIC (Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i
d'Arqueologia Industrial de Catalunya), al TICCIH Espanya (Comité
Internacional para la conservación y defensa del Patrimonio Industrial), a
l'ERIH (The European Route of Industrial Heritage) i a l'E-FAITH (The
European Federations of Associations of Industrial and Technical
Heritage).”
Defensa la moció un representant de la Plataforma de les 3 Xemeneies i diu:


Que agraeix als grups que hagin fet possible que aquesta moció es pugui
presentar en el Ple perquè el que queda de la tèrmica de les tres
xemeneies sigui declarada bé cultural.



Que ho fan en nom de tota la ciutadania i entitats de Sant Adrià, però
també de fora, que en reconeixen els valors patrimonials i d'oportunitat,
i els donen suport en aquesta tasca.
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Que fins aquesta legislatura no hi ha hagut voluntat política de fer la
catalogació:
• Fa 14 anys de la primera reivindicació ciutadana dels valors identitaris
de les tres xemeneies.
• El 2002 s'inicia un primer expedient que malauradament caduca l'any
següent sense haver-lo resolt.
• Des de juliol de 2012, catorze mesos abans de qualsevol sol·licitud
d'enderroc, l'equip de govern disposava d'un informe tècnic, lliurat
per la Plataforma, que possibilitaria la catalogació, però l'opció triada
pel consistori sempre ha estat la de la requalificació a través d'una
reforma del planejament urbanístic.
• Durant tot aquest temps no només no s'ha donat compliment a la
voluntat expressada per un 82,2% de vots favorables a la consulta
ciutadana de 2008, si no que s'han anat perdent molts elements, com
ara l'estacada de 1913, dignes de conservació i protecció.
• La Plataforma ha instat formalment i reiteradament als equips de
govern, que utilitzessin la millor figura legal de protecció i fessin la
declaració, però no ha estat fins fa dos mesos que s'ha obert
l'expedient.



Que al seu parer, s'ha fet tard i malament, ja que ara es troben, com ja
havien alertat en moltes ocasions, amb una sol·licitud d'enderroc sense
que l'element estigui protegit legalment com a bé cultural, i aquesta
situació afebleix la posició de l'Ajuntament, i per evitar-ho s'hauria
d'haver fet, ja al juliol, una declaració prèvia.



Que l'expedient obert fa dos mesos inclou la suspensió de llicències
d'enderroc, figura innecessària per protegir l'element si s'hagués fet una
declaració prèvia. Que aquesta suspensió introdueix pressió al procés de
modificació del planejament del Front Litoral i ara hauran de córrer tots
per tenir-lo enllestit abans del setembre i es podrien trobar davant la
disjuntiva de "si voleu les xemeneies, heu d'aprovar la requalificació i
permetre la construcció d'un nou barri".



Que són conscients que bona part del Front Litoral (no tot) pertany a uns
privats. Que aquests privats tenen uns drets legítims i que vetllen pels
seus interessos, però la ciutadania de Sant Adrià també té els seus drets
que han de ser defensats pels seus representants polítics, i un d'aquests
drets és el de decidir com ha de ser una part tant important del municipi
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com és el Front Litoral, partint de la base que ningú es obliga (o hauria
d'obligar) a modificar la seva qualificació urbanística.


Que són conscients també que la situació els enfronta a un gegant,
ENDESA, per això és més important que mai la unitat d'acció i la
col·laboració d'institucions supramunicipals. Un gegant que, per cert, va
obtenir uns beneficis nets de més de 3.300 MEUR l'any passat i que va
destinar majoritàriament a pagar dividends als seus accionistes, el més
important de tots (amb un 70% de les accions) és la seva matriu italiana
ENEL.

Xavier Soley (CDC) manifesta:


Que hi donaran suport perquè també donen suport al manteniment de
les tres xemeneies en peu com un element històric, que és una mostra
de la història industrial que hi ha a la ciutat i com també al fet de ser una
icona per la ciutat.



Que potser sí que s'haguessin pogut fer moltes coses abans, però vol
recordar que al 2012, el grup de Convergència volia presentar una moció
perquè s'iniciés la declaració de bé cultural i nacional, però els van dir
que no ho fessin i que ja en parlarien.



Que cal ser molt conscient que tot aquest procés costarà i hauran
d'intentar que no els ofegui econòmicament i aquest és el gran repte que
tenen.



Que no poden ser il.lusos perquè tot això té un cost que han de mirar
que sigui el mínim.



Que expropiar no és fàcil, per tant, han de buscar que el
desenvolupament urbanístic pugui compensar els propietaris perquè el
cost sigui el menor possible.

Jesús A. García (PP) diu:


Que se van a abstener porque, además de las tres chimeneas, están las
sala de turbinas, y desconocen a día de hoy cual es el anteproyecto
urbanístico que hay para la zona y por tanto, no saben si se habla de
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conservar las tres chimeneas, derribar la sala de turbinas o derribarlo
todo, que les falta información.


Que si mantener las chimeneas tendría un coste anual habría que ver
quien lo sufragaría, que tendrían que saber para que seria la
modificación de la zona si para una barrio, para un parque, para vivienda
de protección oficial, libre, especulativa, etc., no lo saben.

Antoni Vélez (ERC) diu:


Que hi votaran a favor. Que és un tema que els interessa i els preocupa.
Que el seu interès és el manteniment de les 3 xemeneies i, per tant, el
compliment del mandat democràtic dels ciutadans i ciutadanes de Sant
Adrià en el referèndum que es va efectuar.



Que, pel futur de les 3 xemeneies, volen un model que s'orienti cap al
gaudi d'aquest espai per als adrianencs i adrianenques i no tant cap a
models que puguin ser especulatius.



Que és una proposta en la qual volen aprofundir i que s'ha de
consensuar amb els municipis adjacents, que són part interessada com
són Badalona i Barcelona, no només en sessions tècniques sinó perquè
és un projecte que va més enllà de les seves les fronteres.



Que cal traspassar aquestes fronteres i ser capaços de potenciar un
projecte metropolità i que tenen una gran oportunitat, perquè és una
ubicació privilegiada, una construcció històrica única i que té un valor
identitari per als adrianencs i adrianenques incalculable.



Que, en tot plegat, ells només hi veuen oportunitats, li han de treure un
gran rendiment per a la ciutat.

Isabel Marcuello (MES) manifesta:


Que estan totalment d’acord amb la moció i que els sembla molt bé que
es posi en marxa la comissió ciutadana del Front del Litoral per iniciar el
procés de participació.
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Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:


Que en un principi ell no era partidari de conservar-les per tot allò que
havien significat en el passat sobre la pluja negra i la immensa
contaminació, però que en el referèndum que es va fer el 80% van
decidir que es mantinguessin.



Que Endesa està jugant de mala manera i contradiu el que ha fet fins
ara, és a dir, ara les ha buidat i presenta la sol.licitud d'enderrocament i,
a més, fa al.legacions al BCIL, que tot això demostra que vol pressionar,
com han volgut fer altres empresaris com Martín Ferrer, i només per
aquest fet pot ser David contra Goliat, i només per això val la pena dir sí
a la moció.



Que han de buscar les complicitats d'altres municipis i d'altres
administracions, com la Diputació, la Generalitat, el Consell Comarcal,
etc., perquè s'ha convertit en una icona, és un referent per a milers de
ciutadans i segurament que buscant trobaran complicitats per aconseguir
que continuïn on són i que tinguin un bon ús.

Joan Belda (SAeC) diu:


Que quan van crear Sant Adrià en Comú van decidir que en el seu logo
hi havia d'haver les tres xemeneies, no només pel seu valor artístic sinó
perquè els remetia al passat i al present de la ciutat.



Que la lluita per les tres xemeneies és una reivindicació artística, de lluita
i de classe, que no poden fer una altra cosa que defensar la lluita i
acompanyar-la i fer front davant dels xantatges d'Endesa, dels seus
canvis de parer.



Que un dels punts més importants d'aquesta moció és que parla del
Front Litoral que obre l'amenaça del problema de classe en territori més
gran que tenim que és la gentrificació, és a dir, la lluita del front litoral és
una lluita per la seva identitat i a més també pel seu futur.

Pedro Sánchez (C's) diu:
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Que estan d'acord amb la conservació de les tres xemeneies i que
creuen que el disseny del seu front litoral ha de passar per un procés
participatiu.

L'alcalde manifesta:


Que l'equip de govern està totalment d'acord amb la moció, perquè,
moltes de les coses que demanen ja s'estan fent.



Que ja tenen data per entrar amb els tècnics de la Diputació juntament
amb els municipals i puguin fer un informe que és el que sustentarà
l'aprovació en ple del BCIL.



Que sobre la convocatòria de la comissió ciutadana, amb les eleccions de
maig hi ha hagut un canvi de govern a Barcelona i Badalona, i havia de
parlar amb els nous responsables dels dos municipis.



Que Badalona no ho tenia a la seva agenda i quan ho van veure hi van
entrar de forma entusiasta, tant l'alcaldessa com el regidor d'urbanisme,
perquè van veure la dimensió que és dels dos municipis, perquè volen
aprofitar el desenvolupament per acabar de lligar des d'on acaba la
ciutat fins al port.



Que també s'ha trigat més perquè a diferència de l'anterior alcalde,
l'alcaldessa sí que està interessada amb la participació i el dia 2 hi ha
una reunió del gerent del Consorci del Besòs amb tècnics de participació
dels dos ajuntaments i a partir d'aquesta trobada ja es muntarà la
comissió ciutadana de participació.



Que a Endesa li ensenyaran què hi ha penjat a la pàgina web, tots els
treballs què ha fet Sebastià Jornet i que va explicar a les tres sessions
que van fer.



Que ja sap que és difícil de creure, que de dibuixos sobre les tres
xemeneies n'hi ha molts, però no hi ha res amagat, que això és un
planejament que l'han d'aprovar aquest ajuntament i el de Badalona.



Que votaran a favor de la moció, però no estan d'acord amb la part
expositiva, ja que sí que han treballat per mantenir-les, però la forma de
treball era la concertació, perquè aquí o es busca una solució on tant el
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propietari com la ciutat hi estigui còmode o això no es resoldrà, per això
han triat el camí de la concertació.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dinou (19) - PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(2), ERC (2) i CDC (1)
Abstencions: dues (2) - PP
27. Precs i preguntes
Andreu Marín (PP) diu:


Que tots tenen dret a la crítica política i ells no han vingut a fer
massatges, són un grup crític.



Que este mes se ha aprobado una partida de 56.800 euros por parte de
la Regidoría de Solidaridad destinada a la cooperación internacional, y
que ellos tienen un compromiso electoral y que los recursos de Sant
Adrià son escasos y por tanto, deben ser destinados en exclusiva a los
adrianenses.



Que no se puede mirar a la cara a un ciudadano que pague 600 euros
por IBI en la ciudad mientras el Ayuntamiento prefiere enviar ese dinero
a otro país en lugar de invertirlo para solucionar los numerosos
problemas que asolan a este municipio.



Que el informe del Interventor, en virtud de la Ley de Bases de Régimen
Local, indica que la cooperación exterior no forma del ámbito
competencial de los Ayuntamientos, por tanto, el equipo de gobierno
debería ceñirse a cuestiones de su competencia.



Que, dado no cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y tiene un
Ayuntamiento quebrado, debería eliminar todas estas partidas inútiles y
superfluas del presupuesto.



Que con esos 56.800 euros se podría pagar el salario anual de 2 o 3
policías más, teniendo en cuenta que hay falta de efectivos. O invertirlo
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para disponer de unos vestuarios decentes en Marina Besòs. O ayudar a
esas familias que peor lo están pasando con la crisis.


Que todo es cuestión de voluntad política: la de unos es gastarse el
dinero del contribuyente a la carta, pero que la suya es aprovecharlo
para que se invierta productivamente en el municipio.

Juan Carlos Ramos (PSC) li respon:


Que Sant Adrià sempre apostarà per la solidaritat a fora i que hi haurà
altres partides per poder intentar cobrir les necessitats de policia i
continuarà amb les ajudes a les famílies necessitades.



Que Sant Adrià sempre serà una ciutat solidària i els projectes solidaris
també són per ajudar gent que ho necessita.

Andreu Marín (PP) dice que es insolidario dejar de lado a los ciudadanos
adriainenses que está sufriendo.
Juan Carlos Ramos (PSC) li diu que no es deixa mai cap ciutadà de Sant
Adrià de costat.
Rubèn Arenas (ERC) diu:


Que a la Catalana no hi haurà col.legi electoral, tornen a demanar que
per a les properes eleccions ja n'hi hagi un.

Isabel Marcuello (MES) llegeix un escrit de l'Associació de Veïns de la Mina
que diu:
“Mi nombre es Javier Picazo Lobato, soy vecino de esta ciudad, del barrio de
la Mina, vivo en la calle Marte, 16, 5º 4 a , tengo una familia que formamos
mi mujer con mis hijos y mi madre enferma.
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Ustedes conocen muy bien mi situación. En el 2012 nos trasladamos de
Mallorca, vivienda familiar, la crisis nos empujó a ello, desde entonces no
hemos levantado cabeza, tengo trabajo temporal.
No les vamos a decir aquí como sobrevivimos y llegamos a final de mes, lo
peor es que nos echan de la vivienda. Y que vamos a hacer ahora nosotros?
Esta será el quinto lanzamiento y es en firme, definitivo, no hay vuelta atrás
. Hemos hablado muchas veces, siempre nos dicen que no habrá problema,
que lo van a solucionar.
Los pisos llamados de las chapas no tienen fecha de entrega ya nos lo han
dicho muchas veces que se tiene que constituir el Consorcio, que si la
ejecutiva que todavía no están las delegaciones y mientras tanto, que hago
yo con mi familia.
No me diga más veces que me lo van a resolver, ya no les creo, nos han
mentido una y otra vez, quiero que me diga delante de todos que fa hacer,
cual es la solución que me va a dar.
Yo apelo al acuerdo de ciudad, el que todos ustedes aprobaron en el año
2013, Sant Adrià libre de desahucios. Me quiere usted decir qué significa
esto. Nosotros estamos desahuciados. Hace unas semanas nos dijeron que
nos arreglaban el tema.
Esta es mi situación, sin trabajo, mi mujer enferma debido a este problema,
mi madre enferma y dentro de poco sin vivienda.
Qué hacemos? Nos venimos a vivir al Ayuntamiento?, nos vamos a su casa?
Ustedes saben que en el barrio estamos desesperados, necesito ayuda, esa
que me prometieron y que cumplan lo que prometieron.
Si Sant Adrià es libre de desahucios, aplíquelo, tienen un acuerdo, nosotros
estamos desesperados.
Respóndame alcalde delante de todos.
Isabel Marcuello (MES) continua i diu:


Que, en el Ple de juliol, van demanar la publicació de l’organigrama i el
perfil i trajectòria professional dels seus assessors polítics, en un lloc
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visible de la web, per complir amb la Llei de la transparència. Que volen
saber on són aquestes dades perquè no ho han sabut trobar o no hi són.


Que l’Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient sobre Barcelona
Regional, que s’ha portat a la fiscalia per si se’n deriven responsabilitats
d’algun tipus. Que, en vistes als lligams de contractes i de personal que
hi hagut entre el Consorci del Besos i de Barcelona Regional (encàrrecs
per a la realització de tasques d’assessorament, de suport tècnic
directament
vinculats
a
l'execució
d’estudis
urbanístics,
d’infraestructures i mediambientals, PGM de les 3 xemeneies, del
personal que comptabilitzava responsabilitats en els dos organismes...),
volen saber si això tindrà alguna repercussió en el Consorci del Besos, i
que, tenint en compte el canvis que s’han donat a l’Ajuntament de
Barcelona, volen saber en quin estat es troba la relació entre Consorci de
Besos i Barcelona Regional pel que fa als encàrrecs subscrits.

L'alcalde li contesta:


Que això afecta a Barcelona Regional i a l'equip de govern de Barcelona,
per tant, no repercuteix a Sant Adrià. Que va parlar amb el nou
responsable
de
Barcelona
Regional
i
continuaran
treballant
conjuntament, fent els encàrrecs que els demanin.



Que sobre els assessors polític, quan estigui enllestit el portal de la llei
de la transparència hi serà.



Que al senyor Picazo l'han ajudat des que va venir, que li han adjudicat
un pis i que només falta una reunió del Consorci del barri de la Mina.

Juan Carlos Ramos (PSC) diu:


Que aquesta família està molt desesperada, però que l'Ajuntament
sempre ha fet tot allò que ha estat a les seves mans.



Que un membre de la Plataforma li ha dit que no és una errada del banc,
ja que el banc sempre s'ha posat a disposició de l'Ajuntament i de la
Plataforma per arribar a un acord. Que van intentar que tingués un pis
de lloguer social però no el podia assumir, i al final se li ha adjudicat un
pis de propietat. Que la sorpresa ha estat que els va arribar un
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desallotjament sense avís ni comunicació en què fins tot li van canviar el
pany de la porta.


Que el Consorci ha demanat tant a la Diputació com a l'Ajuntament de
Barcelona que nomenessin els seus representants perquè el Consorci
pugui fer la Comissió Executiva, però que encara falta el nomenament de
l'Ajuntament de Barcelona.



Que la setmana del 14 de desembre es convocarà la Comissió Executiva.



Que compliran aquest compromís de ciutat de no deixar a ningú al
carrer.

Gregorio Camacho (ICV-EUiA) diu:


Que voldrien saber com està el Pla de mobilitat urbana que s'havia
encarregat a l'Àrea Metropolitana i aquesta a la Diputació.



Que, arran de la cimera del canvi climàtic, han sancionat l'Ajuntament de
Barcelona, per tant, ja que això pot passar, demanen que la regidoria de
Medi Ambient o Urbanisme es posin en contacte amb l'Ajuntament de
Barcelona i Àrea Metropolitana per mirar de prendre mesures acordades,
per exemple, amb la connexió del Trambaix i el Trambesòs, que creu que
és una eina potent de transport públic.

Ruth Soto (PSC) contesta sobre el Pla de mobilitat:


Que el Pla de mobilitat encara no està per passar públicament, el tècnic
té l'esborrany sobre la taula però no el definitiu, per tant, els ho
explicarà a la comissió informativa.



Que sobre la cimera, l'Ajuntament de Barcelona els ha convocat a l'Àrea
Metropolitana.

Marc Alloza (SAeC) diu:


Que sobre la realització d'un programa de cessió temporal de solars
buits, públics o privats, per al seu ús públic, en una primera fase s'havia
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de fer un inventari de solars buits, en una segona consultar per la
disponibilitat de cessió als seus propietaris, en una tercera disseny de
l'ús i quarta implementació i seguiment. Que dins d'aquest àmbit es va
detectar la necessitat urgent de donar un us alternatiu al d'abocador i a
l'espai de venopunció irregular al aire lliure i es va demanar una neteja
de l'espai que es va realitzar farà un mes però, tot i haver posat una
tanca, torna a patir les mateixes dinàmiques. Que van proposar
condicionar-lo per crear horts urbans. En comissió l'equip de govern va
proposar fer un punt verd. Que, donades les dimensions del solar es va
considerar que s'hi podrien encabir les dues coses. Que per tant volen
saber com està aquest el programa general i com està concretament el
punt del solar del carrer de les Estrelles i si hi ha assignat algun tècnic.


Que van demanar que es fes un inventari de pisos buits,propietat de
bancs o de les seves immobiliàries, perquè és sobradament conegut els
problemes que causen els pisos buits propietat d'entitats bancàries, no
només quan queden buits, sinó si a més a més són ocupats per incívics o
directament per delinqüents. I que ho gestionés el departament de
Serveis Socials per aprofitar-los com a habitatges socials. Que volen
saber com està aquest punti i si hi ha algun recurs assignat.



Campanya contra l'incivisme.

Que al setembre de 2013 l'AV de Sant Adrià Nord va presentar un projecte
de campanya contra l'incivisme a la regidora de barri Filo Cañete i a la de
Civisme Fina López. El projecte és una proposta per dur a terme una
campanya de foment de civisme de forma global i participativa que
involucrés no només a l'administració i a la policia local sinó també a tots els
estaments començant per les AV, entitats, col.llegis i veïns. Treballar barri a
barri perquè cada barri té diferents intensitats en les problemàtiques però
amb sentit global, buscant enfortir i cohesionar-se tots com adrianencs una
mica més. Que llavors els van dir que seria necessària una nova ordenança
de civisme en la qual s'hi estava treballant, la qual es va aprovar al gener
del 2015. Al gener del 2014 li van explicar a l'alcalde la proposta en l'ànim
d'agilitzar-ho. Al gener de 2015 un altre cop. Abans, durant i sobretot
després de la constitució del nou govern municipal van reiterar des de Sant
Adrià en Comú la necessitat i la urgència de escometre'l i de fer-ho tots els
grups plegats amb els matisos que fossin necessaris. La majoria es van
mostrar disposats o almenys ningú no es va mostrar en contra. El mateix
cap de la policia Local també li va semblar bona pensada. Però tornen a
passar els mesos i de la idea inicial de fer una reunió amb les AV, una altra
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amb les entitats, amb els col.legis, etc., res de res. Que buscar que les
entitats sota el fil conductor de la promoció del civisme organitzessin
activitats a l'Adrilàndia a les festes, etc., res. Que fins ara només hi ha un
compromís que un tècnic vindrà a una comissió informativa i els ho
explicarà .Que fins ara la repercussió de les escaramusses policials per
vetllar pel compliment de l'Ordenança no han tingut un impacte apreciable.
Tot i la bona feina dels agents cívics les seves campanyes tampoc han tingut
una repercussió sostenible en la millora del problema. Que, per tant,
sol.liciten treballar plegats com més aviat millor amb participació ciutadana.
Basilio Perona (SAeC) demana:


Que un del problemes principals d'aquest municipi estan a l'altre costat
del riu. Que en aquest costat del riu els problemes poden ser la colònia
de gats de la Pollancreda, el tancament de la piscina Ricart, el clor de
l'aigua del Marina-Besòs, etc. Que a l'altra costat del riu és diferent, el
bloc del carrer Venus està enquistat, la seguretat ciutadana és
inexistent, a les nits surten els pistolers amb total tranquil.litat, els
problemes d'habitatge no s'ha solucionat i encara hi ha pisos nous buits,
que el nivell d'atur de la Mina és comparable al de Zimbaue i els Mossos
d'Esquadra a vegades hi ha 1.300 agents, però que han estat anys sense
veure un cotxe, que la Guàrdia Urbana exerceixen de carters, els veïns
del carrer estan condemnats a tenir-lo brut d'excrements de gossos, tots
els ionquis punxant-se en el descampat del tren, escoltar a partir de les
6 del matí el xiulets del tren per no atropellar els ionquis i, per acabar, la
contaminació acústica de la Ronda Litoral.



Que fa dos mesos que espera poder reunir-se amb l'alcalde, que tenen
parat un projecte des de fa tres mesos perquè necessiten obrir un
menjador social al la Mina, que són voluntaris, que no hi ha implicació de
cap partit polític.



Que per solucionar el problema del carrer Estrelles tenen el projecte
d'horts urbans; un altre d'inserció laboral per a persones del perfil del
barri.



Que, en definitiva, l'únic que es fa al barri és posar pegats i apagar focs.



Que demana que l'equip de govern tingui més implicació política en el
barri i no justificació política.
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Joan Belda (SAeC) diu:


Que passats ja els 100 dies de govern i veient que, tot i ser la
transparència i la participació pedra angular del programa electoral de
l’equip de govern, no s’estan portant a terme accions que creuen que
són necessàries i per això volen fer una sèrie de propostes:



Modificació del Reglament de participació, pel que fa a l’audiència
pública, perquè sent el màxim òrgan de participació i rendició de
comptes, hauria de rebaixar la seva periodicitat de l’any als 6 mesos.
Els càrrecs de lliure designació haurien de passar un concurs públic i si
això fos desestimat, podrien treballar com els freeland, és a dir, treballar
objectius, penjar currículums i memòries per tal de conèixer quins són
els projectes en què treballen i quines tasques tenen delegades.
Fa dos plens van preguntar per l’estat d’adequació als requisits de la Llei
de Transparència i Bon Govern, a dos setmanes del venciment del
termini volen saber en quin és estat es troba.
Que la comissió d’informació especial dedicada al cas de les carpes
s’endarrereix novament en convocar la tercera sessió, que és la de l’inici
de les compareixences. Que la seva voluntat sempre ha estat de
permetre a l’equip de govern defensar-se i esclarir totes les acusacions
rebudes els darrers anys, per tant, no entenen aquesta falta d’interès
per convocar una comissió calendaritzada al mateix Ple municipal. Que,
com no veuen cap interès per part del govern i comproven com
l’exalcalde manté el seu càrrec públic remunerat al Consorci del Besòs,
tot i anar contra el Codi Ètic i Estatuts del PSC, volen donar una setmana
al responsable de la Comissió per treballar activament i poder tancar la
primera ronda de compareixents. Que si això no és així, volen proposar a
la resta de grups que la presidència de la comissió passi a un regidor o
regidora de l'oposició.






Filomena Cañete (PSC) contesta:


Que l'inventari de pisos buits l'estan fent entre el Consorci del barri de la
Mina i un tècnic de l'Ajuntament, que malauradament ara està de baixa i
això ha fet que s'hagi endarrerit, i que el seu compromís és fer una
reunió amb totes les entitats bancàries per reclamar novament allò que
l'alcalde ja va fer fa dos anys.
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Que, sobre el pla d'usos del carrer Estrelles, en una comissió informativa
es va proposar posar un punt verd o un horts urbans. Que els horts
estan a punt de posar-los en marxa i que des del departament de
Serveis Socials s'està treballant per buscar recursos per poder fer un
local i el lavabo.



Que existeix una Taula de drogues, que és totalment interdisciplinar i
transversal on participen diferents organismes tant del municipi com de
la Generalitat, en què es va demanar que s'ampliï l'horari del local
perquè si no hi ha el el temor que els toxicòmans si no tenen un espai es
droguin al mig del barri.



Que aquest tema els sobrepassa, necessiten ajuda supramunicipal
immediata, que l'única competència municipal és la neteja de la via
pública i, en canvi, estan assumint l'àmbit sanitari i de salut.

L'alcalde diu:


Que ja entén que quan demanen una cosa la volen ja, però l'Ajuntament
té la capacitat tècnica que té, pel que fa a la quantitat.



Que poden demanar al ple o a les comissions tot allò que vulguin, però
les capacitats són les que són.



Que sobre la Comissió especial, aquesta estava condicionada a les
sentències.

Filomena Cañete (PSC) diu que la tercera convocatòria de la Comissió
especial estava condicionada a què hi hagués alguna sentència, perquè sinó
podien deixar en indefensió les persones que declaressin. Que són totalment
conscients que queda pendent i si no s'ha fet és perquè encara no hi ha cap
sentència, no perquè no tinguin cap interès o perquè se n'hagin oblidat.
Pedro Sánchez (C's) diu:


Que com que la situació del Marina-Besòs és insostenible, han de
prendre mesures polítiques immediates, i per això demanen la creació
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d'una comissió informativa especial per decidir les actuacions que hauran
de dur a terme, formada pels tècnics d'esports perquè puguin tenir tota
la informació que han sol.licitat en comissions informatives i que encara
no han rebut, perquè així puguin prendre decisions que siguin realistes,
efectives i ajustades a dret.
Óscar Marjalizo (C's) diu:


Que celebren que, encara que no hi hagi una data específica d'aquests
pisos adjudicats, hi hagi uns terminis per donar resposta a les preguntes
que havien fet en diverses comissions informatives demanant la raó per
la qual aquests pisos adjudicats no s'havien donat.

L'alcalde diu que quan tinguin tota la documentació crearan la comissió
informativa especial per al Marina-Besòs.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 23.40
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.

