Sant Adrià de Besòs, 9 d'abril de 2015
Essent les dinou hores, a la sala de sessions, es constitueixen, en primera
convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan Callau Bartolí, per tal de
dur a terme la sessió ordinària que correspon al dia d’avui, els membres del
Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per mi el sotasignat
secretari de la corporació, Josep Reverendo Carbonell. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d’alcalde:

Pedro Rivero Hidalgo
Filomena Cañete Carrillo
Irene Aldabert González
Ruth Soto García
José Luis Martínez Cardoso
Gregorio Camacho Alcalde
Juan Carlos Ramos Sánchez
Hugo Ferrer Sáez
Gregorio Belmonte Ferrer
Jesús A. García Bragado
Laura Rodera Feliz
Desiree Aguilar Molina
Mireia Hernández Hernández
Xavier Soley Manuel
Menchu Martí Matas
Óscar Marjalizo Hernández
Isabel Marcuello García
Josefa López Navarrete
Josefa Pérez Contreras
M. Dolores Ocaña Jiménez

Regidors:

Vist que assisteixen tots els membres del Ple de l’Ajuntament, el president
obre la sessió.
1. Ratificació del decret d’Alcaldia, de data 1 d'abril de 2015, relatiu
a traslladar de dia la sessió ordinària del Ple
“Fets
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1. El Ple ordinari del mes de març havia de tenir lloc el dia 30.
2. En l'hora que estava previst el ple el secretari estava visitant-se a
urgències. Atès que cal la seva presència, el ple no va poder tenir lloc.
Automàticament quedava convocat per al segon dia hàbil següent, és a
dir, el dimecres 1 d'abril. No obstant això, aquest dia molts regidors no
poden assistir-hi perquè ja tenien previst absentar-se del municipi.
Fonaments de dret
1. Articles 78.1 i 80.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las entidades locales.
2. Article 67 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre de
1992.
-

DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Article 98
Sessions del ple
El ple ha d'ajustar el seu funcionament a les regles següents:
(,,,)
c) El ple es constitueix vàlidament amb l'assistència d'un terç del seu
nombre legal de membres, que mai no pot ésser inferior a tres. Aquest
quòrum s'ha de mantenir durant tota la sessió. Cal l'assistència del
president o presidenta i del secretari o secretària o de qui legalment els
substitueixi.
RESOLUCIÓ
Per tant, resolc
1. Establir que la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, prevista per al
dia 30 de març de 2015, a les 19 hores, es traslladi, sense perdre el seu
caràcter d'ordinària, al dia 9 d'abril a les 19 hores.
2. Sotmetre aquest decret a la ratificació del proper Ple que tingui lloc.”
S'aprova per unanimitat.
2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
que va tenir lloc el dia 26 de gener de 2015
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S’aprova, sense esmenes, l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària que va
tenir lloc el dia 26 de gener de 2015.
ALCALDIA
3. Prendre coneixement de la renúncia del regidor Óscar Marjalizo
Hernández
“Fets
1. En data 31 de març de 2015, el regidor Óscar Marjalizo Hernández ha
presentat la seva renúncia com a regidor municipal.
Fonaments jurídics
1. L’article 9 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organitzación, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entitades Locales, diu que:
“El Concejal, Diputado o miembro de cualquier entidad local perderá
su condición de tal por las siguientes causas:
1. Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación.
2. Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión
judicial firme.
3. Por extinción del mandato, al expirar su plazo, sin perjuicio de que
continúe en sus funciones solamente para la administración ordinaria
hasta la toma de posesión de sus sucesores.
4. Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno
de la Corporación.
5. Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos
en la legislación electoral.
6. Por pérdida de la nacionalidad española.”
2. L’auto del TC 7/1984 diu que perquè la renúncia produeixi efectes no cal
que sigui acceptada pel ple. No obstant això, la STC 214/1998, d’11 de
novembre, diu que aquesta no és definitiva fins que el ple en pren
coneixement.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
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1. Prendre coneixement de la renúncia del regidor Óscar Marjalizo
Hernández i donar-ne trasllat a l’Administració Electoral perquè proclami
el seu substitut.
2. Facultar indistintament l’alcalde i el regidor delegat perquè realitzin tants
actes i gestions com calguin per executar el present acord.”
Óscar Marjalizo manifesta:
–

Que creu ètic que com que va entrar en aquest Ajuntament sense
formar part de cap partit el més just és que se'n vagi ara que entrarà en
un partit.

–

Que agraeix a l'alcalde i a tots els regidors el tracte que li han donat, que
li ha servit de molt per aprendre.

–

Que també voldria agrair als veïns i les entitats que li han obert les
portes, aquells que han confiat en ell per poder fer-lo partícip dels seus
problemes.

–

Que, tot i això, ha hagut de treballar sense tenir un espai per atendre els
veïns, per tant, agraeix a CiU que li cedís el seu despatx.

–

Que vol donar les gràcies a les persones que sempre han estat amb ell,
com Joan Martí, Salvador Aragall, Josep Oriol Alsina i María Franco. Que
els considera part de la seva família, han estat els seus mentors, que tot
el que ha après ha estat gràcies a ells, i que en els mals moments han
estat al seu costat.

–

Que unes altres persones que han estat molt importants han estat José
Luis Ruiz Casado i M. Ángeles Noguerol, que va ser la qui li demanava
insistentment que s'afiliés.

Jesús A. García (PP) dice que agradece a Óscar Marjalizo que devuelva el
acta que pertenece a los votantes del PP.
4. Moció de tots els grups polítics municipals de suport a l'empresa
TUSGSAL i en solidaritat amb els seus treballadors
“TUSGSAL és una empresa d’economia social, societat anònima laboral,
gestionada pels mateixos treballadors, radicada a Badalona des de 1985,
l’activitat de la qual és la gestió del transport urbà col·lectiu en l’àmbit del
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Barcelonès Nord, ampliant l’any 1991 la seva gestió al servei de transport
nocturn de Barcelona i altres municipis del Barcelonès.
Des de la seva creació TUSGSAL ha mantingut una estreta vinculació amb la
nostra ciutat i els seus ciutadans, com a empresa els valors de la qual, de
participació, solidaritat i compromís amb la societat, són els seus senyals
d’identitat, i desenvolupant una política social de creació de llocs de treball,
la qual cosa l’ha permès esdevenir una referència a tots nivells.
L’empresa compta en l’actualitat amb una plantilla de 78 treballadors, 163
dels quals vinculats al servei Nitbus.
TUSGSAL està actualment en el procés de la licitació del servei de transport
col·lectiu urbà nocturn de Barcelona i altres municipis del Barcelonès Nord
(Nitbus), per donar continuïtat a la gestió d’aquest servei. En el
procediment, la mesa de contractació va acordar l’exclusió de l’oferta
presentada per un presumpte incompliment d’un tràmit administratiu que
establien els plecs de condicions, en relació al projecte d’instal·lació de
cotxeres, per la qual cosa s’ha impossibilitat a aquesta empresa competir en
un concurs que porta gestionant des de fa 23 anys, amb uns immillorables
estàndards de qualitat i un servei altament valorat tant per les
Administracions com pels mateixos ciutadans.
Tot i que des de l’empresa s’està procedint a defensar pels canals jurídics
que correspongui, en l’actualitat amb la interposició d’un recurs contenciósadministratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
entenem que l’exclusió de la licitació, a més de produir un fet d’irreparable
solució per una decisió de tercers que afecta l’oferta presentada, no fa més
que perjudicar a la mateixa licitació, en impedir que es conegui la proposta
presentada per TUSGSAL i per tant al principi de concurrència en les
licitacions.
Aquesta situació afecta de manera important a la ciutat i als seus ciutadans,
pel que té de repercussió econòmica i social per a Sant Adrià en uns
moments com els actuals.
Per això i davant aquesta situació, els grups municipals del PSC, ICV-EUiA,
PP, CiU, PxC i els regidors no adscrits Isabel Marcuello, M. Dolores Ocaña,
Josefa López, Josefa Pérez i Oscar Marjalizo proposen al Ple de l'Ajuntament
l’adopció dels següents
ACORDS:
1. L’Ajuntament de Sant Adrià fa públic mitjançant aquest acord el seu
suport i solidaritat amb els treballadors de TUSGSAL. Aquesta institució
no pot oblidar que molts dels treballadors afectats són veïns de la ciutat.
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2. Traslladar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el present acord.
3. Instar a l’AMB que procedeixi a l’obertura i valoració de l’oferta tècnica i
econòmica presentada per TUSGSAL.
4. Manifestar el suport del Ple de l'Ajuntament a la paralització del procés
d’adjudicació mentre se substanciï el recurs contenciós-administratiu
presentat per l’empresa, fins que recaigui sentència ferma, amb
l’objectiu d’evitar danys i perjudicis irreparables.”
Defensa la moció el president del Comitè d'Empresa de TUSGSAL i diu:
En primer lugar, y en representación de los trabajadores de la empresa
TUSGSAL, quisiéramos agradecer muy especialmente a los grupos
municipales y Concejales no adscritos de este Ayuntamiento que han
promovido esta moción de apoyo a los trabajadores de TUSGSAL, así como
a todos los que han tenido a bien apoyarla por lo que representa para
nosotros de refuerzo, en momentos como los actuales, que no cabe señalar
de otra manera como momentos de dificultad.
TUSGSAL, como bien conocen, es una empresa constituida en Badalona en
el año 1.985 por un grupo de 116 trabajadores que, ante una situación de
crisis compleja como la actual, y ante el posible riesgo de la pérdida de los
puestos de trabajo, éstos decidieron unirse para constituir una empresa de
economía social, con la figura jurídica de Sociedad Anónima Laboral,
lanzándose con ello a una aventura que seguramente pocos pensaban que
pudiera tener resultados positivos.
Hoy 30 años después, podemos decir con orgullo que TUSGSAL, es un
grupo empresarial con más de 1.400 trabajadores que participa, no solo en
la actividad del transporte de viajeros, sino que también lo hace en otros
sectores, como el transporte sanitario, soluciones tecnológicas, procesos de
marketing y publicidad, etc.
que opera en territorios más allá del
Barcelonès Nord, como son Barcelona, Girona o incluso fuera de Catalunya,
pero con un elemento común desde nuestros orígenes, que no es otro que
el compromiso con un modelo de desarrollo diferente, en el que la
propiedad es íntegramente de sus trabajadores, que actúa en el territorio y
sitúa a las personas en el centro de su gestión con el objetivo de mejorar la
sociedad en la que vivimos.
Queremos resaltarlo, porque más allá del modelo socio-económico
que representamos, no siempre bien entendido, y en un contexto de
globalización, y de modelos económicos de empresas multinacionales, de
fondos de capital riesgo, etc. para nosotros la grandeza de esta realidad,
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que dejó de ser proyecto hace años, es que los trabajadores hemos
demostrado que se puede gestionar.
Y no solo gestionar desde una cuestión estrictamente de beneficio
económico, que también, sino desde una perspectiva social, en la que la
creación y consolidación de los puestos de trabajo, la participación y el
compromiso con la sociedad en la que desarrollamos nuestra actividad y la
redistribución de sus beneficios para mantener unas condiciones laborales,
sociales y económicas, unos niveles de inversión importantes para la
creación de más empleo, y la colaboración en la sociedad con las distintas
entidades en proyectos sociales y solidarios, nos hace sentir algo más que
orgullosos.
Como bien saben ustedes, hace 3 años los trabajadores de TUSGSAL
decidimos hacer cambios, no en el modelo, pero si en sus órganos de
gestión y representación, manifestando una vez más con este hecho que
TUSGSAL no es un proyecto personal, por más que muchos lo piensen, y
que la importancia radica en el colectivo y en su toma de decisiones, y
demostrando una vez más un alto grado de madurez en momentos de
cambios, que siempre son complejos.
¿Pero habrá quien no entienda el porqué de esta reflexión? Bien sencillo,
porque queremos que se sepa con nitidez, que TUSGSAL es un grupo
empresarial que compite día a día en un mercado muy exigente y agresivo,
y que pese a ello nos consideramos plenamente capacitados y en
condiciones para seguir defendiendo nuestras señas de identidad.
Es evidente y no lo podemos negar, que no siempre se está preparado para
luchar contra los elementos, que son, en el caso que hoy nos ocupa,
determinadas cuestiones de la licitación del Nitbus, y no solo para TUSGSAL,
sino para cualquier otra empresa.
No estábamos preparados para la falta de ética empresarial de grupos
multinacionales, que están dispuestos a vender su alma por información
confidencial de una compañía, con la anuencia de aquellos, que no hace
tanto tiempo se beneficiaban de la misma.
No estábamos preparados para la deslealtad de responsables públicos, que
ante la menor duda, que no llegamos a ver, demuestran su nula capacidad
de liderazgo. Y por supuesto, no estábamos preparados para la ineficiencia
e ineficacia. ¿Pero quien puede considerarse preparado para esto?
Aun así, no vamos a cejar en nuestro empeño en defender la verdad y la
justicia, y por tanto, tener la posibilidad hoy de poder trasladar nuestra
visión en un marco como este Pleno, y sentirnos arropados por los
representantes políticos de esta ciudad, en definitiva, los representantes de
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los vecinos de Sant Adrià, que como muchas otras entidades, asociaciones,
y personas a título individual, nos hace sentir como dice nuestro eslogan
que….TOTS SOM NITBUS.
Igualmente nos gustaría destacar con toda la rotundidad posible, que en el
proceso de licitación que nos encontramos no queremos nada que no
merezcamos. No estamos pidiendo que se nos otorgue un concurso sin
haber sido los adjudicatarios, y que se pueda pensar que tenemos la rabieta
del perdedor. Nada más lejos de la realidad, porque a día de hoy nadie ha
ganado, y queda mucho por definir.
Lo que pedimos es que se nos deje competir, que se nos incluya en la
licitación, que después de 23 años gestionando el servicio algo sabremos del
tema y que estamos seguros que la oferta presentada por Tusgsal es tan o
más competitiva que cualquiera de las existentes.
Nos han excluido de esta licitación por cuestiones de terceros, por
cuestiones de las que no nos sentimos responsables, pero que las
repercusiones son las que nos afectan a nosotros.
Tienen la culpa los trabajadores de los compromisos no cumplidos por una
Administración?
Tienen la responsabilidad los cerca de 170 trabajadores que verán afectadas
sus condiciones laborales, sociales y salariales por decisiones de personas
que en el cumplimiento de su deber consideran más importante su futuro
político que los pactos acordados?
Ante tal situación nos hemos visto abocados a seguir las instancias
judiciales correspondientes, que a día de hoy se fijan en la presentación del
recurso y solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya, en la sección de lo Contencioso-administrativo, el cual
ya ha sido admitido a trámite y acudiremos hasta las más altas instancias
para defender nuestros derechos, al igual que no renunciamos a hacer
llegar a cada uno de los ciudadanos de nuestro entorno, una situación difícil
de explicar y más difícil de entender. Por nosotros no quedará.
Igualmente quisiéramos trasladarles que el día de hoy, con la Moción que
ustedes han tenido a bien aprobar, demuestran la bondad de la política, que
también existe, y nos hace sentir con más fuerza si cabe, para seguir en
esta lucha desigual, y que allá donde quieran acompañarnos para defender
esta injusticia serán bien recibidos al igual que nosotros felices de sentirnos
acompañados.
Para finalizar, podríamos explicar toda la problemática que ha acaecido en el
proceso del Nitbus, que como conocen está vinculado a este Ayuntamiento
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y sus responsables, pero consideramos que sería de mal gusto entrar en
una discusión que no servirá para aclarar lo que ha pasado en un Pleno
Municipal como el de hoy, y no es nuestra voluntad generar una tensión
innecesaria.
Pero sí que solicitamos a este Ayuntamiento y por supuesto a su alcalde,
una reunión con los 21 regidores que lo componen, donde podamos
detallarles todo lo sucedido con toda la cronología y documentación del
proceso, y donde podrán comprobar que la verdad solo tiene un camino, y
que de ese camino nadie conseguirá apartarnos.
S'aprova per unanimitat.
5. Moció de PxC per subvencionar la instal.lació de detectors de fum
en habitatges de persones amb edat avançada
“Dado que en las estaciones de frío y lluvias se registran más incendios
los hogares. En estos meses aumentan las fuentes de calor que
introducen en los domicilios, como las estufas eléctricas o con tubo
cuarzo, aparatos más proclives a originar fuegos y que suponen un factor
riesgo añadido que no existe durante los cálidos meses del verano.

en
se
de
de

Dado que la voluntad de ahorro de muchos hogares en situación de
precariedad y estrecheces económicas ha traído muchas familias a utilitzar
sistemas de calefacción económicos pero más inseguros.
Dado que la mayoría de estos incendios se originan a raíz de negligencias
humanas o actitudes temerarias de las víctimas, y que la gente de edad
avanzada, por sus hábitos y los riesgos a los cuales están expuestos tales
como la pérdida de memoria y los descuidos, son un colectivo con un alto
porcentaje de probabilidades de resultar víctimas. Según datos del año
2013, el perfil de la víctima mortal de incendios en viviendas en el conjunto
de España corresponde en un 30,6% a personas de 80 años o más.
Dado que la aplicación de una política preventiva contra los incendios
permite minimizar los daños materiales y personales y garantizar de este
modo la seguridad y la integridad física de los vecinos.
Dado que a lo largo del año 2011 los cuerpos de bomberos que operan en
Cataluña intervinieron en 4.838 incendios en domicilios, con una media de
13,2 fuegos diarios. Aquel mismo año se registraron 135.575 incendios no
forestales en el conjunto de España, una cifra superior a los 129.600 del
año anterior e inferior a los 142.260 registrados en 2012. Estas estadísticas
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ponen de manifiesto que hay una tendencia al alza en cuanto a la
declaración de incendios en el entorno doméstico.
Por todos estos motivos el grupo municipal de Plataforma per Catalunya
solicita al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1. Que el Ayuntamiento destine una partida a subvencionar la instalación
de detectores de humo en viviendas de personas de la tercera edad del
municipio.
2. Publicitar esta medida a través de todos los medios que estén al alcance
del Ayuntamiento para que pueda resultar beneficiado el mayor número
de personas posible.
3. Dar traslado de los acuerdos a las asociaciones de vecinos del municipio
y a la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC).
Defensa la moció Menchu Martí (PxC) i manifesta:
–

Que, un cop acabat l'hivern, diverses veïnes d'edat avançada es
queixaven del fred que havien passat perquè havien d'estalviar, ja que la
pensió no els arribava i que no podien utilitzar la seva calefacció com els
hagués agradat per culpa de la seva precària economia .

–

Que quan fa fred, o ara que arriba l'estació de les pluges, el consum de
fonts de calor en habitatges i cases de les persones per protegir-se del
fred intens augmenten exponencialment.

–

Que, per desgràcia , la crisi porta conseqüències a tots els nivells. Així
per estalviar en electricitat i gas per falta de mitjans econòmics han
augmentat aquests últims anys habitatges modestos que empren
aparells més barats però al seu torn més proclius a generar incendis com
són les estufes elèctriques o amb tubs de quars.

–

Que una gran part dels incendis a les llars, a part de les males
combustions i falta de sortides de ventilacions, són a causa d'errors i
negligències humanes o a actituds temeràries de les víctimes.

–

Que són aparells en principi fàcils de manejar però que representen un
petit perill cert en la seva manipulació diària en alguns col·lectius, com
és el de la tercera edat o aquelles persones amb discapacitats i
problemes de mobilitat.
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–

Que el grup més exposat a aquests incendis a causa de les seves
malalties i la degeneració soferta per l'edat, a la pèrdua de memòria i als
descuits són els ancians, si viuen sols o amb la seva parella de la seva
mateixa edat.

–

Que l'any 2011 els cossos de bombers que operen a Catalunya van
intervenir en 4.838 incendis en domicilis, amb una mitjana de 13,2 focs
diaris i segons dades de l'any 2013 un 67% dels morts a Espanya durant
2013 en incendis ocasionats en habitatges, tenien més de 65 anys.

–

Que a Sant Adrià el gener hi va haver 2 persones grans mortes a la
carretera de Mataró, per això demano que des de l'Ajuntament s'habiliti
una partida per subvencionar la instal·lació de detectors de fum en
habitatges de gent gran del municipi i que es doni publicitat a aquesta
mesura a través de tots els mitjans disponibles de l'Ajuntament (Viure,
web, tauler, etc.) perquè s'hi puguin acollir el màxim d'ancians que
puguin estar-hi interessats.

–

aquests detectors són petits aparells que instal len sense obres al sostre
dels habitatges i que actuen com alarma al cas que en l'habitatge es
produeixi un incendi o acumulació perillosa de fum, emetent un so de
gran volum que alerta tant a la persona que resideix al pis com als veïns.
el preu d'un detector de fums ronda dels 20 €. no crec que sigui una
gran inversió.

–

Que ajuntaments com Alcorcón o Sestao ja ho estan fent en els
habitagtes de persones majors de 70 anys que viuen soles.

–

Que l'aplicació d'una política preventiva contra els incendis permet
minimitzar els danys materials i personals, i garantir d'aquesta manera la
seguretat i la integritat física de tots els veïns de la finca susceptible de
declarar l'incendi, ja que moltes vegades aquest s'expandeix del pis
originari a tot l'edifici.

M. Dolores Ocaña (regidora no adscrita) manifesta:
–

Que es podria fer un estudi sobre les singularitats dels barris de Sant
Adrià que són molt diversos entre ells, el qual els permetés valorar si hi
ha necessitat que s'hi inclogui a la Mesa d'inclusió social del municipi.

Mireia Hernández (CiU) diu:
–

Que en el fons no hi estarien en desacord, però que aquest municipi no
ha detectat aquesta necessitat.
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–

Que s'abstindran perquè confien molt en els Serveis Socials d'aquest
Ajuntament i en especial en la cap del Servei.

–

Que, davant de situacions complicades amb persones que tinguin
dificultats , els Serveis Socials reaccionen i funcionen perfectament.

Desirée Aguilar (PP) dice que se van a abstener porque no encuentran la
necesidad de realizar este estudio, no se han dado casos.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) manifesta:
–

Que, segons els informes dels bombers, si hi ha hagut més incendis en
habitatges és a causa de la pobresa energètica que fa que s'utilitzin
altres combustibles alternatius enlloc d'usar el gas o l'electricitat, i que el
que en la mesura del possible aquest Ajuntament intenta que les
persones puguin pagar les factures.

–

Que hi votaran en contra perquè darrere de tot això hi ha un cosa més
important que és la pobresa energètica i que, pel que fa a la protecció
d'incendis aquest Ajuntament hi posarà tot el que pugui i més.

Pedro Rivero (PSC) diu:
–

Que el que presenta Menchu Martí pot passar puntualment, però no és
una problemàtica general.

–

Que quan detecten un problema puntual no fan una dotació econòmica
específica, sinó que van a les ajudes puntuals per resoldre problemes, és
a dir, si es comprova i es detecta que una persona té aquest problema
puntual o està en risc s'actua mitjançant altres partides.

Isabel Marcuello (regidora no adscrita) afegeix que Protecció Civil juntament
amb el Bombers fan tallers de prevenció que inclouen aquest tema.
Menchu Marti (PxC) diu:
–

Que l'únic que demana és que es faci un estudi perquè hi ha hagut molts
casos que han sortit tant a la premsa com a la televisió durant aquests
quatre anys.
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Mireia Hernández (CiU) diu que Gregorio Camacho ha dit que des d'aquest
Ajuntament i aquest equip de govern s'havien dut a terme programes i
s'havia lluitat contra la pobresa energètica, però s'ha oblidat de dir que des
de l'Àrea Metropolitana s'ha creat el Programa metropolità contra la pobresa
energètica, del qual l'Ajuntament se'n beneficia, i des de la Diputació de
Barcelona el Programa complementari de garantia de la cohesió social.
Jesús A. García (PP) dice que un hogar está en situación de pobreza
energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de servicios de energía
suficientes para satisfacer sus necesidades domésticas o cuando se ve
obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura
energética, por tanto, que no todo son los precios de la energía sino
también las condiciones en las que viven esas personas.
Es desestima la moció amb el resultat següent:
Vots a favor: cinc (5) - PxC (1) i les regidores no adscrites Isabel Marcuello,
Josefa López, Josefa Pérez i M. Dolores Ocaña
Abstencions: cinc (5) – PP (3) i CiU (2)
Vots en contra: deu (10) – PSC (7) i ICV-EUiA (3)
6. Proposta relativa a la renovació de la titularitat del jutge de pau
“Atès l’escrit de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, amb registre d'entrada a l'Ajuntament núm. 1817, 9 de febrer de
2015, pel qual comunica que pròximament finalitzarà el termini de quatre
anys pel qual van ser nomenats el jutge de pau titular i el seu substitut
d’aquesta localitat.
Atès que es van iniciar els tràmits reglamentaris per efectuar aquest
nomenaments, es van anunciar les vacants mitjançant convocatòria
publicada en el Butlletí Oficial de la Província, de 6 de febrer de 2015, en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Jutjat de Primera Instància i
Instrucció de Badalona i al Jutjat de Pau d’aquest municipi, perquè les
persones interessades poguessin presentar les sol·licituds corresponents.
Atès que s’han presentat les sol·licituds següents per al nomenament de
jutge de pau i substitut:
Jutge de pau titular:
Jutge de pau substitut:

Agustí Lloberas Álvarez
Josepa Solé Clemente
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Atès que el senyor Agustí Lloberas Álvarez i Josepa Solé Clemente han
exercit el càrrec de Jutge de Pau titular i substitut, respectivament,
d’aquesta població en aquest últim termini amb provada dedicació i
competència al servei dels veïns de la població.
Vist allò que disposen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels jutges de pau.
PROPOSTA
Per tant, proposo que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament
d’Agustí Lloberas Álvarez com a Jutge de Pau.
2. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament de
la senyora Josepa Soler Clemente com a Jutgessa de Pau substituta.
3. Trametre aquest acord i una còpia de l’expedient a la Secretaria de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
S'aprova per unanimitat.
TERRITORI
7. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Reglament del Mercat
Municipal d'Abastaments de Sant Adrià de Besòs
“Fets
1. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs està a punt de concloure la
construcció del nou Mercat Municipal d'Abastaments.
2. El Reglament del Mercat Municipal d'Abastaments de Sant Adrià de
Besòs té per objectiu regular el servei públic del nou Mercat Municipal
d'Abastaments.
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:
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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
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
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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
ACORDS:
1. Aprovar inicialment el projecte del Reglament del Mercat Municipal
d'Abastaments de Sant Adrià de Besòs.
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.
En la publicació d’aquesta anunci al Butlletí Oficial de la Província es
transcriurà el text articulat complert de l’esmentat Reglament.
3. Establir que en cas de no produir-se al·legacions, el Reglament es
considerarà aprovat 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 del reglament i
la còpia íntegra i fefaent d'aquest.”
Defensa el dictamen Gregorio Camacho (ICV-EUiA).
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: disset (17) – PSC (7), ICV-EUiA (3), CiU (2), PxC (1) i les
regidores no adscrites Isabel Marcuello, Josefa López, Josefa Pérez i M.
Dolores Ocaña
Abstencions: tres (3) - PP
8. Dictamen relatiu a l'aprovació de la continuïtat de la prestació
dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària
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“Vist que en data 21 de novembre de 2002 el Ple de l’Ajuntament va
adjudicar el contracte per la gestió dels serveis de recollida de residus sòlids
urbans i neteja viària de Sant Adrià de Besòs a Tecmed, S.A. per un import
màxim anual de 1.733.719 € (euros), inclòs l'IVA.
Vist que actualment l’adjudicatària de la concessió és l’empresa Urbaser,
S.A. i per aquest any 2015 el preu màxim anual del contracte és de
2.444.382,23 € (euros), inclòs l’IVA, dels quals 722.073,51 € corresponen a
la recollida de residus sòlids urbans, i 1.722.308,72 € corresponen a neteja
viària, tot segons acords del Ple de l’Ajuntament adoptats en sessió
ordinària de data 25 de març de 2013, pels quals es prorrogava el contracte
pel període 1 d’abril de 2013 a 31 de març de 2014, i es modificava
establint els preus esmentats per l’any 2014 i següents.
Vist que en data 24 de març de 2014, per decret de l'alcaldia d'acord amb la
delegació atorgada pel Ple de l'Ajuntament en data 25 de març de 2013, es
va prorrogar el contracte pel període 1 d’abril de 2014 a 31 de març de
2015, data en la qual finalitzaria el contracte, pel preu màxim anual del
contracte de 2.444.382,23 € (euros), inclòs l’IVA, dels quals 722.073,51 €
corresponien a la recollida de residus sòlids urbans, i 1.722.308,72 €
corresponien a neteja viària, preus establerts segons acords adoptats pel
Ple en data 25 de març de 2013 com s'ha dit anteriorment.
Vist que el contracte té una durada de 10 anys des de la seva signatura,
segons el plec de condicions que el regula, podent-se prorrogar per dues
anualitats, any a any. Es va formalitzar en data 9 de desembre de 2002.
Vist que malgrat això, la gestió d’aquests serveis va començar més tard:
així, en certificat emès pel secretari de l’Ajuntament, es diu que l’inici de la
gestió dels serveis va iniciar-se en data 21 d’abril de 2003 (s’ha d’entendre
2003 i no pas 2004, com diu el text). En informe emès pel tècnic de neteja
viària en data 11 de maig de 2004 es diu que el servei es va començar a
prestar en data 1 d’abril de 2003.
Vist que d’altra banda, en certificat emès pel secretari de l’Ajuntament de
data 18 de juny de 2008, d’acord amb un informe de la cap del Servei de
Territori, es diu que el servei es va iniciar en data 1 d’abril de 2003, data a
partir de la qual també es van començar a facturar, i per tant s’ha de
considerar que el contracte va finalitzar en data 31 de març de 2013 i que
s'ha prorrogat per dues anualitats, any a any, finalitzant per tant la seva
vigència en data 31 de març de 2015, tal i com s'ha expressar en els acords
plenaris de referència.
Vist que el cap de Secció d’Infraestructures informa en data 18 de març de
2015 que “està en procés de redacció el nou plec d'acord amb l'estudi i
suport de la Diputació de Barcelona adaptant el nou contracte a les noves
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necessitats del municipi, a les normatives sectorials de gestió dels residus i
neteja viària, la tecnologia disponible i als criteris d'economia sostenible”, i
que “es considera necessari prorrogar el contracte pel temps suficient i
imprescindible fins que es resolgui -s'entén s'adjudiqui- el nou contracte”.
Vist que d'acord amb el relat anterior de fets, s'ha de considerar que el
contracte acaba la seva vigència en data 31 de març de 2015.
Vist que en aquest sentit, la clàusula 4.B) del plec de condicions
econòmicoadministratives que regeix el plec de condicions estableix el
següent:
“(...) Amb independència d'aquest termini i atès el caràcter públic del servei
que n'imposa la prestació continuada, si, en acabar el termini d'execució del
contracte, l'Ajuntament no hagués conclòs el procés per atorgar de nou la
gestió indirecta del servei o el procés per assumir la seva gestió directa,
l'adjudicatari tindrà l'obligació de continuar amb la prestació de tots els
serveis contractats amb els mitjans existents fins que l'Ajuntament
conclogui l'esmentat procés, amb el límit màxim de 12 mesos.”
Vist que l'article 235.a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en el
segon incís estableix que “En cas d'extinció normal del contracte, el
contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la
gestió”.
Vist que del que es desprèn segons el que informa el cap de Secció
d'Infraestructures, és previsible que el procediment de licitació s'iniciï a curt
o mitjà termini per la qual cosa semblaria raonable establir aquesta
continuïtat fins a 30 de setembre de 2015 (és a dir, 6 mesos més), atesa la
complexitat del procediment de licitació i el temps que aquest es podria
demorar fins l'adjudicació. En cas que en aquella data no s'hagués pogut
adjudicar el nou contracte, l'òrgan de contractació pot preveure que la Junta
de Govern Local, en aquell moment, adopti l'acord si s'escau de perllongar
aquesta situació per un altre termini fins la nova adjudicació, sempre
respectant el termini màxim de 12 mesos que preveu el plec de condicions.
Vist que l'òrgan de contractació és el Ple de l'Ajuntament, i tot i que aquest
va delegar en l'alcaldia o en la regidoria delegada l'aprovació de posteriors
acords en execució del contracte, inclosa la potestat d'aprovar les seves
pròrrogues, atès que estem davant d'una actuació ja fora de contracte i que
no es pot qualificar com una pròrroga en sentit estricte, és convenient que
sigui el propi Ple de l'Ajuntament qui adopti els acords oportuns pel que fa a
la perllongació temporal de la prestació d'aquests serveis, sens perjudici
d'una possible delegació en un altre òrgan en cas que aquesta situació
continuï durant un altre termini.
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Atès que d’altra banda, hi ha el crèdit adequat i suficient a la partida
060.16200.22700 (per recollida de residus) i 060.16300.22700 (per neteja
viària) del pressupost aprovat per a l’any 2015, per tal de garantir les
obligacions econòmiques que es deriven de la continuïtat de la gestió
d'aquest servei fins el 30 de setembre de 2015.
Vist que el cap de Serveis Generals conclou informant favorablement la
continuïtat de la prestació dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i
neteja viària de Sant Adrià de Besòs, mitjançant gestió indirecta i en
concret concessió, pel període 1 d’abril de 2015 a 30 de setembre de 2015,
per part de l'empresa URBASER, S.A., concessionària fins al 31 de març de
2015, data en la que finalitza el contracte. La gestió dels serveis es prestarà
amb subjecció al preu màxim anual que regeix pel contracte que ara
finalitza, és a dir, pel preu màxim anual de 2.444.382,23 € (euros), inclòs
l’IVA, dels quals 722.073,51 € corresponen a la recollida de residus sòlids
urbans, i 1.722.308,72 € corresponen a neteja viària.
Vist l'informe emès per l'Interventor i que figura en l'expedient.
Per tot l’exposat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple
l'Ajuntament l'adopció dels següents

de

ACORDS:
1. Aprovar la continuïtat de la prestació dels serveis de recollida de residus
sòlids urbans i neteja viària de Sant Adrià de Besòs a càrrec d'URBASER,
S.A., i comunicar a aquest concessionari que el contracte que regia la
gestió d'aquests serveis finalitza a data 31 de març de 2015 però que
haurà de continuar-ne la seva gestió, en compliment del que disposa la
clàusula 4.B) del plec de condicions economicoadministratives que ha
regit el contracte, fins que es produeixi una nova adjudicació i
formalització del contracte, restant previst que com a màxim això es
produeixi a data 30 de setembre de 2015, tot i que podria perllongar-se
sempre previ acord al respecte i respectant el termini màxim global de
12 mesos des de la finalització del contracte, d'acord amb el que disposa
el plec de clàusula economicoadministratives que ha regit el contracte.
2. Aprovar i comunicar a URBASER, S.A., que els preus màxims
corresponents a la prestació d'aquests serveis es correspondran amb els
preus que estaven en vigor pel contracte que ara finalitza, per la qual
cosa el preu màxim anual es correspon amb l'import de 2.444.382,23 €
(euros), inclòs l’IVA, dels quals 722.073,51 € corresponen a la recollida
de residus sòlids urbans, i 1.722.308,72 € corresponen a neteja viària.
Per aquests sis mesos compresos entre l'1 d'abril i el 30 de setembre de
2015, el preu del contracte serà de 1222.191,11 € (euros), inclòs l’IVA,
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dels quals 361.036,75 € corresponen a la recollida de residus sòlids
urbans, i 861.154,36 € corresponen a neteja viària.
3. En cas que sigui necessari, delegar la competència per acordar una altra
continuïtat de la prestació dels serveis, amb els límits i condicions que es
fixen en els plecs de condicions, en la Junta de Govern Local.
4. Notificar els presents acords a URBASER, S.A.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Isabel Marcuello (regidora no adscrita) llegeix les conclusions dels informes
del cap de Secció d'Infraestructures, del cap del Servei de Serveis Generals
i de l'interventor.
–

Que encara que tinguin l'informe de l'interventor que hi està en contra,
hi votaran a favor perquè considera que la ciutadania no es pot quedar
sense aquest servei.

–

Que, sent el contracte més gran de l'Ajuntament i amb una durada de
deu anys i dos de pròrroga creu que hi ha hagut temps suficient perquè
els tècnics haguessin pogut preparar el nou plec.

Menchu Martí (PxC) manifesta:
–

Que no entén com sent el contracte més important de l'Ajuntament amb
més de 2 milions d'euros, en els 10 anys de la seva durada més els 2 de
pròrroga no s'hagi elaborat un nou plec de condicions, en comptes
d'anar-lo prorrogant 2 anys d'aquesta forma tan negligent i tan il·lògica.

–

Que la Intervenció, fins i tot, parla d'incoar un expedient administratiu
per esbrinar perquè no s'ha tramitat en temps i forma l'informe per a un
nou contracte i que això és un altre exemple més de la seva manera
d'actuar.

Mireia Hernández (CiU) manifesta:
–

Que s'abstindran, perquè l'equip de govern ha badat políticament perquè
sabia que aquest contracte arribava a la seva fi, que és el contracte més
important de l'Ajuntament, i la seva explicació no els serveix, ja que han
tingut dos anys per redactar un nou plec de condicions.
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–

Que creuen que no hi ha hagut la decisió política necessària per
encarregar al departament corresponent que treballés en aquest nou
plec.

–

Que s'aprovarà aquesta pròrroga sense tenir ni tan sols un esborrany del
nou plec, per tant, entenen que la ciutat no s'ha de quedar sense
servei .

Jesús A. García (PP) dice:
–

Que esperan que los técnicos se pongan las pilas y los políticos también,
lo que es cierto es que hubieran tenido tiempo de hacer un pliego más
adaptado a la situación actual.

Pedro Rivero (PSC) diu:
–

Que tot això li demostra que en aquests últims quatre anys hi ha hagut
dues maneres d'estar aquí, una és la que els ha tocat als que governen,
que ha estat de gestionar els problemes econòmics, i una altra la que
han viscut els de l'oposició.

–

Que el perquè és molt simple i és que cada any per fer els pressupostos
hi ha hagut grans dificultats i fins a l'últim moment no s'ha perfilat els
ingressos, ja que per a qualsevol programa han hagut d'esperar fins a
l'últim moment per veure si quadraven o no els números.

–

Que l'interventor té l'obligació de recordar determinades coses, ha de fer
el treball que ha fet, però que ha estat impossible cada any saber la
dotació econòmica que podien dedicar a cada cosa i per això fins a l'últim
moment els tècnics no han sabut els diners que tindrien i si hi hauria
capacitat o no d'afrontar el nou contracte.

–

Que la solució que s'hagués pogut prendre l'han presa molts
ajuntaments i és fer previsions, políticament compleixen i després
econòmicament a veure de quin departament es treuen els diners, i
d'aquesta manera es queda molt malament, però que ells prefereixen
treballar de la manera que ho fan.

Isabel Marcuello (regidora no adscrita) li contesta:
–

Que ja saben perfectament que la ciutat no es quedarà sense servei de
neteja, però ja saben com es treballa internament.
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–

Que fa anys, quan es va fer la pròrroga, ja parlaven de la dificultat que
hi havia en alguns serveis per tirar endavant temes.

–

Que, malgrat tot, es podien fer esborranys com es fa des d'altres
departaments.

Mireia Hernández (CiU) diu:
–

Que l'argument que ha donat Pedro Rivero dient que era per una qüestió
econòmica, atès que es desconeixia la quantitat que es consignaria
finalment, no li serveix perquè en aquests prop de cincs anys que porta
com a regidora no ha variat substancialment la quantitat d'aquest
contracte de neteja.

Jesús A. García (PP) dice que si no se hubiera aprobado esta propuesta, se
hubiera seguido prestando el servicio pero es obvio que no se estaría
prestando igual sabiendo que la concesionaria no tiene seguro que pueda
seguirlo prestando.
Pedro Rivero (PSC) contesta que, efectivament, durant aquests anys ha
variat molt poc el preu del servei, i els últims dos anys ha baixat, perquè
dins del pla de treball econòmic un dels temes era renegociar amb totes les
empreses la baixada del preus del servei. Que el preu del servei baixi és una
possibilitat, però que davant d'aquesta incertesa, sempre han de creure que
el preu pujarà, però que s'han de moure per sentit comú.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – PSC (7), ICV-EUiA (3), PP (3), PxC (1) i les
regidores no adscrites Isabel Marcuello, Josefa López, Josefa Pérez i M.
Dolores Ocaña
Abstencions: dues (2) – CiU
GOVERNACIÓ, SERVEIS CENTRALS, PROMOCIÓ I EDUCACIÓ
9. Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni que regula el marc
general del Projecte “Barcelona Key”
“Vista la proposta de conveni de col·laboració a formalitzar per
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments de Barcelona
i de Sant Adrià de Besòs, el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal
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– Besòs, el Consorci del Besòs, el Consell Comarcal del Barcelonès, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i la Fundació b_TEC, per a la gestió del projecte
BARCELONA KEY – BARCELONA KNOWLEDGE ECONOMY YARD.
Vist l’informe emès pel Secretari i el cap de Serveis Generals, que diu el
següent:
“FETS
En data 10 d’octubre de 2014 es va donar compte a la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament de l’aprovació del Conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria
d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, els
ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià de Besòs, el Consorci del Campus
Interuniversitari Diagonal – Besòs, el Consorci del Besòs, i la Fundació b_TEC,
per a la gestió del projecte BARCELONA KEY – Barcelona Knowledge Economy
Yard.
Era voluntat de les entitats signatàries impulsar l’àmbit urbanístic corresponent al
campus interuniversitari Diagonal – Besòs mitjançant l’establiment del projecte de
referència per desenvolupar iniciatives i activitats d’impacte dins dels eixos de la
docència, la recerca i l’activitat empresarial vinculada al coneixement.
Es va realitzar un concurs d’idees perquè les entitats que ho desitgessin
aportessin les seves propostes d’ubicació i/o inversió amb un component
essencial de coneixement. No s’afirma explícitament que el projecte que ara es
pretén desenvolupar sigui guanyador o hagi participat en l’esmentat concurs
d’idees. L’espai objecte de les convocatòries en el marc d’aquest projecte
comprenia les parcel·les E, F i G d’acord amb el Projecte de Reparcel·lació del
sector C-4 (Taulat – Ronda), de 5.489,25 m2 de sòl que representaven 53.080,00
m2 de sostre rasant. Les parcel·les E i F són de propietat de diverses
administracions, i pel que fa a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, aquest és
propietari d’un percentatge de l’1,058% de cadascuna de les parcel·les.
La Fundació b_TEC, pel seu objecte i capacitat, es va considerar com la institució
idònia per coordinar les accions per tal de fer possible el projecte.
Ara es proposa l’aprovació d’un conveni amb el mateix objecte, tot i que amb el
desenvolupament d’algunes de les previsions contingudes en l’anterior conveni i
amb la inclusió de dues entitats públiques més com a signatàries.
Respecte l’anterior conveni cal aclarir d’una banda que en cap moment es va
aprovar, doncs es va donar compte a la Junta de Govern Local, però del conveni
en sí i no de la seva aprovació: no consta que l’alcalde ni cap regidor delegat, o
òrgan col·legiat, l’hagi aprovat. Així mateix, l’expedient d’aquest conveni va ser
tramitat per l’Àrea de Territori quan ara, amb un conveni anàleg, es vol que es
tramiti pels Serveis Generals de l’Ajuntament. Essent cert que es preveu una
futura traslació patrimonial, cal dir que no es produeix en aquest moment i que
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l’anterior conveni també la preveia, però llavors no va ser tramitat pels Serveis
Generals.
Aquest nou conveni incorpora com a parts signatàries el Consell Comarcal del
Barcelonès i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, absents en l’anterior conveni.
FONAMENTS DE DRET
Àmbit territorial objecte del conveni:
Es tracta de les parcel·les E, F i G del sector C-4 (Taulat-Ronda). D’aquestes tres
finques, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs és propietari de dos percentatges
respecte les parcel·les E i F.
Aquestes parcel·les es troben inscrites a l’Inventari de Béns com a béns
patrimonials, i els trets essencials pel que ara interessa, d’acord amb l’inventari,
són els següents:
Finca resultant E: (fitxa 3.1.17, Béns Immobles Patrimonials, del barri de la Mina).
Correspon a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs l’1,058% de la propietat de la
finca, és a dir, 14,82797 m2 d’un total de 1.401,51 m2. És una finca qualificada
pel planejament urbanístic de 22 LT (zona d’activitat econòmica).
Finca resultant F: (fitxa 3.1.18, Béns Immobles Patrimonials, del barri de la Mina).
Correspon a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs l’1,058% de la propietat de la
finca, és a dir, 23,355 m2 d’un total de 2.207,47 m2. És una finca qualificada pel
planejament urbanístic de 22 LT (zona d’activitat econòmica).
Figura en l’expedient informe emès per la cap del Servei de Territori relatiu a les
característiques tècniques i urbanístiques de les parcel·les i a la seva idoneïtat per
tal d’ésser objecte d’un conveni amb un objecte d’aquestes característiques.
D’aquest conveni no es desprèn cap operació patrimonial donat que el que hi ha
són declaracions d’intencions. Per tant, caldrà esperar a la concreció de la
tipologia de l’us que es vulgui donar de la finca per analitzar la seva legalitat. De
qualsevol manera es parla en el conveni d’atorgar un dret de superfície a les
entitats o operadors que seleccioni el CCIDB, que coordina i centralitza totes les
accions. Atesa la naturalesa de les finques, i a falta de veure el contingut d’aquest
dret de superfície, aquesta operació jurídica seria viable des d’un punt de vista
patrimonial.
Contingut del conveni:
El contingut d’aquest conveni bàsicament és un comprimís per impulsar,
subscriure i adoptar les accions necessàries per tal que els propietaris de les
parcel·les les posin a disposició del projecte, tot atribuint facultats de decisió i
encàrrecs de gestió al CCIDB i a la Fundació b_TEC. Es manifesta que es fa, si
s’escau, amb caràcter gratuït. En aquest sentit, cal tenir en compte que es tracta
d’uns béns patrimonials i el seu ús es caracteritza per l’obtenció d’una rendibilitat
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econòmica. Per tant, caldria justificar de manera motivada, en el seu moment, el
perquè del caràcter gratuït de la posada a disposició dels béns, doncs la norma
general és l’explotació d’aquests béns amb la percepció d’un benefici econòmic
per part del seu propietari.
S’encarrega al CCIDB la tramitació dels expedients i l’adopció dels acords
necessaris per la consecució d’una sèrie d’objectius. Tractant-se d’un bé
patrimonial, absent de la qualificació de bé de servei públic i per tant no vinculat a
la prestació d’un servei d’aquesta naturalesa, no es veu inconvenient en que es
duguin a terme aquests encàrrecs que preveu el conveni, sempre que es
desenvolupin i s’analitzi la seva legalitat quan això s’escaigui.
Com ja s’ha dit, la traslació patrimonial no es produeix en aquest moment sinó
que hi ha un compromís d’atorgar drets de superfície o altres instruments jurídics
a les entitats seleccionades en el termini de 30 dies.
Tenint en compte que aquest dret de superfície haurà de ser aprovat pel Ple de
l’Ajuntament, prèvia proposta de la comissió informativa corresponent, i haurà de
ser informat en primer lloc pels tècnics municipals corresponents, aquest termini
pot ser insuficient per tal de tramitar els drets de superfície amb suficients
garanties jurídiques.
Hi ha també la voluntat de facilitar urbanísticament l’impuls i desenvolupament del
projecte. S’hauran d’informar en el seu moment aquestes operacions
urbanístiques per part dels tècnics que pertoqui del Servei de Territori.
A part dels compromisos que s’hi preveuen, pendents de desenvolupar, una
conseqüència directa de l’aprovació d’aquest conveni és l’encàrrec al CCIDB de la
tramitació d’expedients de selecció i adjudicació de les entitats que s’hagin
d’ubicar a les finques, assumir les Inversions per la construcció dels immobles i de
la determinació de les relacions jurídiques entre les parts, amb el suport de la
Fundació b_TEC. Sempre que això sigui aprovat en cada cas per l’òrgan
competent i analitzat pels tècnics que pertoquin, no hi ha inconvenient mentre
sigui en l’àmbit de les competències del CCIDB i vista la naturalesa patrimonial
dels béns i la seva possible explotació econòmica.
És un encàrrec de gestió regulat en l’article 15 de la Llei 30/1992 i que es preveu
en aquest conveni.
Atesa la heterogeneïtat de les previsions que estableix el conveni, és convenient
que sigui el Ple de l’Ajuntament l’òrgan que l’aprovi. Aquest conveni es pot
adoptar si es considera oportú d’acord amb l’article 88 de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu
comú.
CONCLUSIONS
Es proposa al Ple de l’Ajuntament aprovar el conveni de referència, amb el
benentès que hauran de ser aprovats amb posterioritat totes aquelles operacions
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urbanístiques, patrimonials, econòmiques, etc., que es desprenen del conveni, de
manera motivada, i amb els matisos que s’exposen al llarg de l’informe.”
Vist l’informe emès per la cap del Servei de Territori i que figura en
l’expedient.
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar el text de la proposta de Conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria
d’Universitats i Recerca del departament d’Economia i Coneixement, els
Ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs, el Consorci del
Campus Interuniversitari Diagonal – Besòs (CCIDB), el Consorci del
Besòs, el Consell Comarcal del Barcelonès, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i la Fundació b_TEC, per a la gestió del projecte BARCELONA
KEY – BARCELONA KNOWLEDGE ECONOMY YARD.
2. Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui, per subscriure l’esmentat
conveni.
3. Condicionar l’efectivitat dels anteriors acords a l’adopció dels
corresponents acords d’aprovació del text del Conveni referit per part de
la resta de propietaris de les finques E i F del Projecte de Reparcel·lació
del Pla de Millora Urbana del sector C-4 (Taulat – Ronda) de la
Modificació del PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu
Besòs.
4. Aprovar en els termes de la clàusula tercera del conveni, l’encàrrec de
gestió a favor del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal –
Besòs, per a la tramitació dels expedients i l’adopció dels acords
necessaris per a la consecució dels objectius següents:
1. Seleccionar i adjudicar les institucions i/o entitats que s’hagin d’ubicar
a les parcel·les E, F i G del Campus.
2. Seleccionar i adjudicar, si escau, els operadors que hagin d’assumir
les Inversions necessàries per a la construcció dels edificis.
3. Determinar l’instrument jurídic per vehicular les relacions entre la
propietat del sòl, els eventuals inversors i les institucions i/o entitats
que s’hagin d’ubicar al Campus.
4. Determinar el règim de contraprestacions a assumir en cada cas per
cadascuna de les parts implicades.
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5. Facultar l’alcalde per subscriure tots els documents públics o privats que
siguin necessaris per a portar a terme els acords adoptats.
6. Condicionar l’efectivitat dels acords quart i cinquè a l’adopció dels
corresponents acords per part de la resta de propietaris de les finques E i
F del Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana del sector C-4
(Taulat – Ronda) de la Modificació del PGM en el sector del front litoral i
marge dret del riu Besòs.
7. Notificar aquests acords a la resta de propietaris de les finques E i F del
Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana del sector C-4
(Taulat – Ronda) de la Modificació del PGM en el sector del front litoral i
marge dret del riu Besòs i al CCIDB.”
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
Xavier Soley (CiU) diu:
–

Que aquest projecte és clau per al desenvolupament i recerca d'allò que
ha de ser el canvi d'estructura econòmica d'aquest país i que Sant Adrià
ho aculli és fonamental.

–

Que també s'ha de reconèixer el paper que ha tingut la Generalitat en
aquests últims anys de crisi forta perquè sempre ha apostat per aquest
projecte.

S'aprova per unanimitat.
10. Dictamen relatiu a la bonificació de l'ICIO per a la instal.lació
d'un ascensor a la finca ubicada al carrer de Fermí Borràs, 27-29
“Vist l’escrit presentat per Mª Jesús Hornos Navarro en nom de la Comunitat
de Propietaris del Carrer Fermí Borràs, 27-29, en el que en relació a
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’expedient de
llicència d’obres per instal·lació d’ascensor a l’esmentada finca, el número
3/2015, sol·licita la bonificació de la quota de l’impost per raons de
discapacitat física d’alguns veïns, acollint-se a l’apartat 4 de l’article 2 bis
de l’Ordenança fiscal reguladora.
Atès que a l’article 2 Bis.4 de la Ordenança Fiscal reguladora, en relació amb
l’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
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s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
s’estableix:
“Es concedirà una bonificació de fins al 95 per cent de la quota d’Impost a
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin
aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria dels seus membres.”
Atès que del contingut de l’article es desprèn que, per pogué gaudir del
meritat benefici fiscal, deurà ser declarada l’obra d’especial interès o utilitat
municipal amb la concurrència, i així mateix, de que ho sigui per
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l’atur
que justifiquin tal declaració. En tal sentit, es té que tenir en compte el que
determina l’article 23 de la Llei General Tributària sobre el criteri restrictiu a
seguir en matèria de concessions d’exempcions o bonificacions tributàries.
Atès que de la documentació que obra a l’expedient d’obres es desprèn que
l’atorgament de la llicència es per la instal·lació d’un ascensor a la finca en
regim de propietat horitzontal del carrer Fermí Borràs, 27-29..
Atès que a la sol·licitud s’acompanya còpia de la sentència dictada pel Jutjat
Social, núm. 21 de Barcelona, de data 23 de setembre de 2008, declarant al
senyor Fidel Lázaro Fernández en situació d’Incapacitat permanent en grau
de Total Qualificada, amb efectes des de el dia 22 de gener del 2008.
Atès que segons consta als arxius municipal el mencionat senyor Fidel
Lázaro Fernández te el seu habitatge al pis primer porta tercera de la finca
del carrer Fermí Borràs, 27-29.
Atès que l’obra de actuació d’instal·lació d’ascensor facilita l’accés a
l’habitatge i potència les polítiques de rehabilitació, millorant la qualitat de
vida promovent la integració social dels disminuïts, tenint per tant la obra
un interès social d’atenció de la persona amb la condició legal de
discapacitat. Qüestions a tenir en compte per a una possible declaració
d’especial interès municipal, en ordre a lo determinat al article 2 Bis.4 de
l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost, i que atès l’exposat es pot
entendre que la sol·licitud formulada s’ajusta a l’esmentada normativa.
La superfície de la reforma es la de 6,89 m2 i, el pressupost de les obres
ascendeix a 59.000,00€, tipus de gravamen 4%, per tant, l’import de l’ICIO
es el de 2.360,00€.
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Atès que, en tot cas, l’article 2. Bis.4, exigeix l’acord sobre declaració
d’especial interès o utilitat municipal, a adoptar pel Ple de la Corporació per
vot favorable de la majoria dels seus membres.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD:
Es declarin les obres de la instal·lació d’un ascensor a la finca (en regim de
propietat horitzontal) ubicada al carrer Fermí Borràs, 27-29, d’especial
interès municipal per concórrer circumstàncies de caràcter social i concedir
una bonificació del 50 per cent sobre la quota de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
S'aprova per unanimitat.
Els punts 11, 12 i 13 es debaten conjuntament.
11. Dictamen relatiu a la bonificació de l'ICIO a la UPC, llicència
d'obres 63/2011
“Vist l’escrit presentat pel senyor Antoni Giró Roca, en nom de la
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, en el que amb relació a la
llicència d’obres majors 63/2011 de “estructura sota rasant de l’edifici “I” al
nou Campus del sector C-4”, sol·licita la bonificació de l’impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), corresponent a la concessió de
referència.
Atès que en relació a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres,
en l’article 2n Bis.4 de la Ordenança Fiscal reguladora, (en relació amb
l’article 103.2.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals), i en matèria de
bonificacions potestatives s’estableix:
“Es concedirà una bonificació de fins al 95 per cent de la quota de l’Impost
a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal por concórrer circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin
aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la
majoria dels seus membres.”
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Atès que del contingut de l’article es desprèn que, per poder gaudir de dit
benefici fiscal, deurà ser declarada l’obra d’especial interès o utilitat
municipal però amb la concurrència, afegida de que sigui per circumstàncies
socials, culturals, históric-artístiques o de foment del treball que justifiquin
tal declaració. En tal sentit, s’ha de tindrà en compte el que estableix
l’article 23 de la Llei General Tributària sobre el criteri restrictiu a seguir en
matèria de concessió d’exempcions o bonificacions tributàries.
Atès que, el supòsit de que es tracta es considera que reuneix els requisits
exigits al article 2 Bis. 4. de la Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de
l‘Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per declarar-les
d’especial interès o utilitat municipal.
En qualsevol cas, d’acord amb l’article 2n Bis. 4. de la Ordenança Fiscal
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, la
concessió o no de dita bonificació correspon al Ple de la Corporació, el qual
deurà acordar amb el vot de la majoria dels seus membres que les obres a
dur a terme son d’especial interès o utilitat municipal per concorre alguna
de les circumstancies taxades en la norma.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar que les obres a realitzar per la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA (Llicència d’Obres 63/2011) reuneixen els requisits exigits al
article 2 Bis. 4. de la Ordenança Fiscal reguladora de l‘Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres per declarar-les d’especial interès o
utilitat municipal, i en conseqüència acordar la concessió de bonificació
de 95 per cent en el meritat Impost.
2. Notificar aquest acord a la interessada, la UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA.”
12. Dictamen relatiu a la bonificació de l'ICIO a la UPC, llicència
d'obres 200/2012
“Vist l’escrit presentat pel senyor Antoni Giró i Roca, en nom de la
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA-UPC, en el que amb relació a la
llicència d’obres majors 200/2012, de “construcció d’estructura sobre rasant
de l’edifici C de la nova seu de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica
Industrial”, sol·licita la bonificació de l’impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres (ICIO) corresponent a la llicència de referència.
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Atès que en relació a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres,
en l’article 2n Bis.4 de la Ordenança Fiscal reguladora, (en relació amb
l’article 103.2.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals), i en matèria de
bonificacions potestatives s’estableix:
“Es concedirà una bonificació de fins al 95 per cent de la quota de l’Impost
a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal por concórrer circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin
aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la
majoria dels seus membres.”
Atès que del contingut de l’article es desprèn que, per poder gaudir de dit
benefici fiscal, deurà ser declarada l’obra d’especial interès o utilitat
municipal però amb la concurrència, afegida de que sigui per circumstàncies
socials, culturals, históric-artístiques o de foment del treball que justifiquin
tal declaració. En tal sentit, s’ha de tindrà en compte el que estableix
l’article 23 de la Llei General Tributària sobre el criteri restrictiu a seguir en
matèria de concessió d’exempcions o bonificacions tributàries.
Atès que, el supòsit de que es tracta es considera que reuneix els requisits
exigits al article 2 Bis. 4. de la Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de
l‘Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per declarar-les
d’especial interès o utilitat municipal.
En qualsevol cas, d’acord amb l’article 2n Bis. 4. de la Ordenança Fiscal
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, la
concessió o no de dita bonificació correspon al Ple de la Corporació, el qual
deurà acordar amb el vot de la majoria dels seus membres que les obres a
dur a terme son d’especial interès o utilitat municipal per concorre alguna
de les circumstancies taxades en la norma.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar que les obres a realitzar per la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA (Llicència d’Obres 200/2012) reuneixen els requisits exigits
al article 2Bis. 4. de la Ordenança Fiscal reguladora de l‘Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres per declarar-les d’especial interès o
utilitat municipal, i en conseqüència acordar la concessió de bonificació
de 95 per cent en el meritat Impost.
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2. Notificar aquest acord a la interessada, la UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA.”
13. Dictamen relatiu a la bonificació de l'ICIO a la UPC, llicència
d'obres 87/2013
“Vist l’escrit presentat pel senyor Josep Escolano i Traver, en nom de la
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA-UPC, en el que amb relació a la
llicència d’obres majors 87/2013, de “construcció d’estructura sobre rasant i
obres d’acabat de l’edifici A de la nova seu de l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica Industrial”, sol·licita la bonificació de l’impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) corresponent a la llicència de
referència.
Atès que en relació a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres,
en l’article 2n Bis.4 de la Ordenança Fiscal reguladora, (en relació amb
l’article 103.2.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals), i en matèria de
bonificacions potestatives s’estableix:
“Es concedirà una bonificació de fins al 95 per cent de la quota de l’Impost
a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal por concórrer circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin
aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la
majoria dels seus membres.”
Atès que del contingut de l’article es desprèn que, per poder gaudir de dit
benefici fiscal, deurà ser declarada l’obra d’especial interès o utilitat
municipal però amb la concurrència, afegida de que sigui per circumstàncies
socials, culturals, históric-artístiques o de foment del treball que justifiquin
tal declaració. En tal sentit, s’ha de tindrà en compte el que estableix
l’article 23 de la Llei General Tributària sobre el criteri restrictiu a seguir en
matèria de concessió d’exempcions o bonificacions tributàries.
Atès que, el supòsit de que es tracta es considera que reuneix els requisits
exigits al article 2 Bis. 4. de la Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de
l‘Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per declarar-les
d’especial interès o utilitat municipal.
En qualsevol cas, d’acord amb l’article 2n Bis. 4. de la Ordenança Fiscal
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, la
concessió o no de dita bonificació correspon al Ple de la Corporació, el qual
deurà acordar amb el vot de la majoria dels seus membres que les obres a
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dur a terme son d’especial interès o utilitat municipal per concorre alguna
de les circumstancies taxades en la norma.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
ACORD:
1. Aprovar que les obres a realitzar per la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA (Llicència d’Obres 87/2013) reuneixen els requisits exigits al
article 2 Bis. 4. de la Ordenança Fiscal reguladora de l‘Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres per declarar-les d’especial interès o
utilitat municipal, i en conseqüència acordar la concessió de bonificació
de 95 per cent en el meritat Impost.
2. Notificar aquest acord a la interessada, la UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA.”
Isabel Marcuello (regidora no adscrita) manifesta:
–

Que no creu que sigui correcte aplicar el 95% de bonificació sinó el 50.
Que Sant Adrià està mancada de recursos econòmics. Que les vegades
que s'ha aplicat el 95% ha estat per necessitat social amb criteris justos,
per tant, demana que es modifiqui i s'apliqui el 50%, ja que seria un
criteri més equilibrat.

–

Que aquestes tres llicències ascendeixen, sense bonificació, a
1.509.327,71 €, si s'aplica el 50% dóna 754.663 € per al municipi, i que
si s'aplica el 95% 75.466 €, tenint en compte que hi hauran activitats
privades.

–

Que si s'aplica el 95% es crearà un precedent per a la resta d'edificis del
Campus.

L'alcalde li diu que totes les escoles i els edificis públics de la Generalitat se
li dóna el màxim de bonificació de l'ICIO i és fàcil entendre que la
Universitat és un equipament d'interès per a la ciutat, per tant, n'han de
facilitar la implantació, que no té ànim de lucre, per tant és en benefici per a
la ciutat.
Xavier Soley (CiU) manifesta:
–

Que l'esmena que demana Isabel Marcuello no té sentit, perquè qui la
promou és una universitat, és a dir, un organisme públic, i al darrere hi
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ha la Generalitat i que si un cop funcioni hi ha un negoci privat ara no
s'ha de tenir en compte.
–

Que si volen que Sant Adrià tingui un paper important i rellevant en el
món universitari s'han de facilitar les coses.

–

Que el revertiment en positiu que ha de significar l'UPC serà molt
superior als 700.000 € que ara es poden estalviar.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
–

Que hi va haver un temps que aquest projecte no es veia massa clar i
que hi ha gent que ha treballat molt perquè això avui sigui una realitat,
per tant, estan a favor d'aquest 95% i que creu que la repercussió de
tota aquesta inversió a la ciutat de Sant Adrià canviarà molt la fisonomia
d'aquella zona, les oportunitats econòmiques i també espera se'n puguin
beneficar els alumnes, que realment tindran un projecte educatiu que els
impulsi a voler estudiar i tenir continuïtat després de l'ESO i del
Batxillerat.

Jesús A. García (PP) dice:
–

Que creen que deben facilitar que la realidad del Campus sea inmediata,
es de decir, que pueda haber en el 2016 universitarios.

–

Que todos querrían recaudar más pero la realidad es esta.

Pedro Rivero (PSC) manifesta:
–

Que li sap greu que es vulgui confondre la gent.

–

Que els edificis són de titularitat pública, que si després hi ha locals
gestionats per empreses privades, aquestes pagaran llicència com
qualsevol altra empresa.

–

Que ara no se subvenciona l'activitat sinó la construcció. Que aquest
equip de govern considera que és un bé tan important per a la ciutat que
val la pena fer aquest esforç.

Isabel Marcuello (regidora no adscrita) diu que ja sap que és pública i està
contenta que tiri endavant aquest projecte, però que no és just.
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L'alcalde manifesta:
–

Que agraeix a la Generalitat que durant molt de temps l'única inversió
que es feia a Catalunya era la del Campus Universitari.

–

Que tenir un campus d'aquesta dimensió no té preu per a una ciutat i és
d'aquelles coses estratègiques que canvien la ciutat sense adonar-se'n,
per tant, per això s'n'ha de facilitar la implantació.

–

Que de la mateixa manera que es facilita a una escola o a un CAP la
concessió de la bonificació màxima, la universitat més que més.

S'aproven els dictàmens per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: quinze (15) – PSC (7), ICV-EUiA (3), PP (3), CiU (2)
Abstenció: una (1) – PxC)
Vots en contra: quatre (4) – Isabel Marcuello, Josefa López, Josefa Pérez i
M. Dolores Ocaña (regidores no adscrites)
14. Donar compte del decret de l'Alcaldia, de data 16 de març de
2015, d'aprovació del Pla pressupostari per als exercicis 2015 a
2018
Tot seguit, els assistents resten assabentats del decret de l'Alcaldia, de data
16 de març de 2015, d'aprovació del Pla pressupostari per als exercici 2015
a 2018.
Els punts 15, 16 i 17 es debaten conjuntament.
15. Dictamen relatiu a l'aprovació de les bases generals que han de
regir els procediments de trasllats i redistribució d'efectius de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
“Després de l'avaluació de riscos psicosocials duta a terme durant l'any
2014, es van elaborar les Bases generals que han de regir els procediments
de trasllats i redistribució d'efectius de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs,
document que va ser aprovat inicialment pel Comitè de Seguretat i Salut.
En la reunió de la Mesa de negociació del dia 5 de març de 2015 es va
aprovar el contingut d'aquest document.
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Per tant, el sotasignat proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD:
Aprovar les Bases generals que han de regir els procediment de trasllats i
redistribució d'efectius de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.”
16. Dictamen relatiu a l'aprovació del protocol per a la gestió
d'incidències:queixes, suggeriments i felicitacions
“Després de l'avaluació de riscos psicosocials duta a terme durant l'any
2014, es va elaborar el Protocol per a la gestió d'incidències: queixes,
suggeriments i felicitacions, el qual va ser aprovat inicialment pel Comitè de
Seguretat i Salut.
En la reunió de la Mesa de negociació del dia 5 de març de 2015 es va
aprovar el contingut d'aquest document.
Per tant, el sotasignat proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD:
Aprovar el Protocol per a la gestió d'incidències: queixes, suggeriments i
felicitacions.”
17 Dictamen relatiu a l'aprovació del protocol d'actuació en cas
d'agressions al personal de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
“Després de l'avaluació de riscos psicosocials duta a terme durant l'any
2014, es va elaborar el Protocol d'actuació en cas d'agressions al personal
de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, el qual va ser aprovat inicialment
pel Comitè de Seguretat i Salut.
En la reunió de la Mesa de negociació del dia 5 de març de 2015 es va
aprovar el contingut d'aquest document.
Per tant, el sotasignat proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD:
Aprovar el Protocol d'actuació en
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.”

cas

d'agressions

al

personal

de
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Defensa els dictàmens Filomena Cañete (PSC).
Menchu Martí (PxC), sobre el Protocol en cas d'agressions, manifesta:
–

Que molts funcionaris han patit agressions, intimidacions i assetjaments,
i que la situació general de crisi econòmica i crispació que travessa no
ajuda gaire

–

Que és trist que s'aprovi aquest Protocol a 2 mesos de les eleccions
municipals quan a Sant Adrià aquesta violència no ve precisament d'ara,
s'arrossega des de fa molts anys, per tant, aquest protocol s'hauria
d'haver fet moltíssim abans.

–

Que l'equip de govern, recentment, es va negar a acceptar les seves
esmenes a l'Ordenança de civisme i de bon veïnatge, en què demanava
incloure un punt sobre el respecte als agents de l'autoritat i funcionaris i
funcionàries, amb mesures i sancions concretes.

–

Que està molt bé i era necessari aprovar aquest Protocol, però de la
mateixa manera també cal transmetre una imatge decidida de prevenció
i tolerància zero contra els comportaments incívics a la ciutat.

S'aproven els dictàmens per unanimitat.
18. Dictamen relatiu a l'aplicació de la Llei 3/2015, d'11 de març, de
mesures fiscals, financeres, administratives, reclassificació al grup
C1 d'agents i caporals de la Policia Local
L’article 65 de la Llei 3/2015, d11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives, modifica la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies
locals, tor afegint-hi una disposició addicional setena, amb el text següent:
“1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d'agent i caporal de
l'escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el
grup Cl, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública.
2. L'aplicació d'aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base
resultant de la classificació en el grup Cl es dedueix de les retribucions
complementàries de la relació de llocs de treball corresponent.
3. Els triennis perfets en l'escala bàsica amb anterioritat a l'aplicació del canvi de
classificació a què fa referència aquesta disposició s'han de valorar d'acord amb el
grup de classificació al qual pertanyia el funcionari en el moment que van ser perfets.
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4. Les persones aspirants a la categoria d'agent, durant la realització del curs selectiu
a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, han de percebre les retribucions
bàsiques corresponents al grup C2.
5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no suposa equivalència
o reconeixement en l'àmbit acadèmic, docent o educatiu.
6. Les referències de l'article 24.2 d'aquesta llei s'han d'entendre referides als nous
grups de classificació professional:
A l'escala superior, el grup Al
A l'escala executiva, el grup A2
A l'escala intermèdia, el grup Cl
A l'escala bàsica, el grup C2.”

Com sigui que tota norma legal es d’obligat compliment i, per tant, cal
adaptar els diferents instruments de gestió de personal al que disposa el
nou marc legislatiu.
Tot tenint en compte que la Llei 3/2015 va entrar en vigor el passat 14 de
març de 2015 i que la forma d’aplicar-la va ser acordada en la mesa de
negociació del passat 5 de març.
El regidor delegat que subscriu proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
1. Modificar la vigent plantilla municipal en el següent sentit amb l’abast i
efectes determinats per l’article 65 de la Llei 3/2015:
PLACES (grup)
Subescala/règim
MODIFICACIÓ
Caporal
Serveis especials, administració especial Canvi a subgrup C1
(funcionarial)
Agent policia local Serveis especials, administració especial Canvi a subgrup C1, tot mantenint el subgrup C2
(funcionarial)
durant el període de pràctiques

2. Modificar la relació de llocs de treball, en el sentit de modificar el
subgrup d’adscripció i el complement especific dels següents llocs de
treball, amb l’abast i efectes determinats per l’article 65 de la Llei
3/2015:
LLOC DE TREBALL
Caporal
Agent
Agent.Xofer d’alcaldia

Nou Subgrup
C1
C1
C1

Nou complement
especific
16.607,51
13.880,76
18.855,77

Nou import nocturnitat per les
dotacions adscrites al torn de nit
4.448,18
4.448,18
----

3. Modificar el manual de valoració de llocs de treball, en el sentit següent:
S’introdueix un nou factor de valoració amb el següent detall, tot
interpretant la resta des descriptors del manual d’acord amb el que
determina l’article 65 de la Llei 3/2015:
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J. APLICACIÓ DE L’ARTICLE 65 DE LA LLEI 3/2015 DE MESURES FISCALS,
FINANCERES I ADMINISTRATIVES 2015
En aquesta norma s’afegeix una disposició addicional 7 a la Llei 13/1991, la
qual en el seu punt 2 diu textualment que l'aplicació d'aquesta mesura
comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de la
classificació en el grup Cl es dedueix de les retribucions complementàries de
la corresponent relació de llocs de treball. Per tal de donar-li compliment es
crea aquest factor de valoració, mitjançant el qual, una vegada aplicats tota
la resta de factors i de forma automàtica, la quantitat resultant com a
complement especific dels llocs afectats per la norma es minora amb la
quantitat diferencial entre els sou base del subgrup C1 i el subgrup C2
TIPOLOGIA
DESCRIPCIÓ
APLICACIÓ
Aplicació article 65Donar compliment a aquesta norma tot minorant laLlocs d’agent i caporal afectats pel canvi de
de la Llei 3/2015
quantitat resultant per al complement específic ambclassificació al subgrup C1
la diferència retributiva existent entre el sou base
dels subgrups C1 i C2

VALORACIO: Minoració del complement específic resultant del procés de
valoració amb la diferència retributiva existent entre el sou base dels
subgrups C1 i C2
4. Aplicar automàticament des de la entrada en vigor de la Llei 3/2015, als
agents i caporals, el que disposen les seves normes reguladores sobre
els següents conceptes:
•
•
•
•

Nocturnitat: article 10.1.d) de l’acord de condicions de treball
Preu hores extres: article 20 de l’acord de condicions de treball
Triennis: article 28.3.b) de l’acord de condicions de treball
Posició en el procés de carrera: article 16.5 de les bases reguladores
de la carrera professional

5. Exposar al públic, pel termini de quinze dies hàbils, aquests acords. Un
cop transcorregut aquest termini per presentar reclamacions, si no se
n’han presentat, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord sense
necessitat d’adoptar-ne un altre de nou, tot realitzant els tràmits de
publicitat previstos en la normativa vigent.”
Defensa el dictamen Filomena Cañete (PSC).
S'aprova per unanimitat.
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19. Donar compte de la pròrroga d'un nomenament interí
Tot seguit, els assistents resten assabentats dels decret de la regidora
delegada, de data 17 de març de 2015, sobre el nomenament interí de Ana
Mañoso Madueño.
20. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
21. Precs i preguntes
Preguntes que han presentat per escrit els grups de l'oposició:
1. Quines actuacions ha dut a terme el Consorci del barri de la Mina, en
relació a l'acord adoptat en la sessió ordinària de 27 de febrer de 2015
instant l'execució íntegra de les actuacions previstes en el PERM?
L'alcalde contesta que van enviar l'acord del Ple i van demanar al Consorci
que contestés al més aviat possible.
2. Quan es donarà trasllat als afectats de la proposta i el calendari per
concloure el reallotjament de les famílies de l'edifici Venus que hi tenen
dret reconegut en els edificis d'habitatges ja construïts?
L'alcalde contesta que ja s'ha comunicat en temps i forma.
3. Ha ordenat el Consorci la paralització de qualsevol actuació, no recollida
en el PERM que pugui condicionar l'execució efectiva del compliment del
Pla referent a l'enderroc de Venus?
L'alcalde contesta que no. El Consorci s'ha
resposta per escrit, com que no hi ha cap nou
modificar o millorar les condicions, continuen
desembre de 2014, sobretot de cara a no
confort dels veïns de Venus.
Josefa López (regidoria no adscrita) diu:

reunit avui i, a falta de la
escenari a la vista que pugui
vigents els acords presos al
perjudicar l'habitabilitat i el
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–

Que el Consell Escolar Municipal ha elaborat un document sobre la
distribució de l'alumnat de Sant Adrià que ignora la situació de l'escola
concertada.

–

Que les tres escoles concertades de Sant Adrià han presentat un escrit
sobre la posició d'aquest document. Que si no se les té en compte
difícilment hi poden col.laborar, tenint en compte les dificultats de moltes
famílies per ajudar econòmicament en el context de la crisi, i que
s'ignoren que els projectes educatius representen opcions.

–

Que moltes vegades s'ha comentat que les escoles concertades no volien
participar en el Consell, i aquest escrit que han presentat demostra que
no és així. Que avui han tingut una reunió tots junts, i li agradaria saber
quines han estat les conclusions i si hi ha hagut algun apropament per
poder treballar conjuntament.

–

Que vol saber si l'Ordenança de civisme s'ha aprovat definitivament, si hi
ha hagut alguna al.legació i si se n'informarà a la ciutadania.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA), sobre les escoles, contesta:
–

Que des del Consell Escolar Municipal es va acordar fer un grup de
treball per estudiar quina era la situació de la distribució de l'alumnat,
que era un grup de treball voluntari en el qual totes les persones que
són membres del Consell hi podien participar, i que les conclusions es
van dur al seu plenari. Que aquest document es va enviar al
departament d'Ensenyament de la Generalitat perquè el valorés i veiés
quines eren les possibilitats. Que no hi va participar cap de les escoles
concertades però que els va fer arribar una còpia del document, i elles
l'han contestat. Que sí que s'han reunit però que no hi ha hagut cap
baralla cadascú ha donat la seva visió.

M. Dolores Ocaña (regidora no adscrita) diu:
–

Que vol saber que dels 135.000 € destinats de forma extraordinària a Pla
de Besòs quina quantitat s'ha rebaixat als veïns i la relació d'aquests.

–

Que vol saber quan estarà enllestit el vehicle de Protecció Civil que tenia
partida consignada al 2014 i a hores d'ara encara no el tenen.

Isabel Marcuello (regidora no adscrita) diu:
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Que fa poc van finalitzar les obres del carrer de Goya, però que quan van
començar les obres els veïns es van adonar que les obres que es feien i
el projecte que es va aprovar no es corresponien, per això voldria saber
qui va canviar els plànols.

L'alcalde li contesta que ningú va donar cap ordre. Que això ja ho van
contestar en el Consell de barri. Que l'únic que va passar és que hi va haver
una confusió en la dimensió dels parterres que va ser la mateixa Àrea
Metropolitana que va dibuixar les dues opcions, va dibuixar uns parterres
més petits quan l'opció dels arbres del mig quedava i llavors havien de ser
més estrets, i van reproduir-ho a tots els plànols posteriors.
Menchu Martí (PxC) diu:
–

Que quan es farà l'abonament als cooperativisstes.

–

Que vol saber com estan a dia d'avui les negociacions amb el Sant
Gabriel per trobar una solució a la greu situació que està travessant
aquest històric club.

L'alcalde, sobre els cooperativistes, li contesta que ja s'han donat les
instruccions a la Intervenció municipal per tirar-ho endavant, ara ja és una
qüestió tècnica.
L'interventor diu que es va fer una modificació de crèdit, però que ara s'ha
de saber com es fa la facturació perquè hi ha el tema de l'IVA i que tot és
més complicat del que sembla. Que primer s'hauran de solucionar els
problemes tècnics, algú de la CONFACV haurà de venir a l'Ajuntament per
veure com es pot solucionar.
Juan Carlos Ramos (PSC), sobre el Sant Gabriel, contesta:
–

Que estan en converses amb el Consell Català de l'Esport per veure com
solucionen la subvenció que han demanat i a partir d'aquest moment
prendran una decisió sobre la situació del camp.

Mireia Hernández (CiU) diu:
–

Que segons el ROM, l'organització institucional d'aquest Ajuntament són
òrgans bàsics de govern el Ple, la Comissió de Govern, l'alcalde, els
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tinents d'alcalde i els regidors delegats, i òrgans complementaris de
govern i administració les comissions municipals informatives, la
comissió de comptes, els grups municipals, els portaveus, la junta de
portaveus en els termes que estableix el propi reglament. Així mateix
són òrgans de gestió aquells que l'Ajuntament en virtut de l'autonomia
organitzativa reconeguda tant per la Constitució com per la llei pugui
crear, per tant, demana que a la web de l'Ajuntament es modifiqui
l'apartat Govern, perquè s'adigui a allò que és l'organització municipal
reflectida en el ROM.
–

Que voldrien que abans de l'últim Ple els Serveis Jurídics de l'Ajuntament
emetin un informe de la legalitat i validesa de les actuacions que du a
terme el Consorci del barri de la Mina ignorant i no respectant un acord
de Ple de 2005 en relació amb el PERM.

–

Que l'Àrea Metropolitana va aprovar al febrer un conveni amb
l'Ajuntament de Barcelona per garantir i dotar els municipis dels serveis
assistencials en l'àmbit d'emergència social i per formar part d'aquestes
ajudes els ajuntaments s'hi han d'adherir, vol saber si Sant Adrià ho ha
fet.

Li contesten que sí.
Mireia Hernández (CiU) continua i diu:
–

Que el 27 de juny de 2013, els regidors de CiU van presentar una
instància on sol.licitaven el conveni d'Ancón i informació detallada de
quins electes havien viatjat en aquell municipi del Perú en càrrec al
pressupost municipal així com el detall de les despeses realitzades i a
hores d'ara encara no els han contestat.

–

Que el 28 de juliol i el 25 d'octubre de 2014 van demanar el detall de la
despesa ordinària a la qual el Consorci del barri del Mina destina als
300.000 que aporta anualment l'Ajuntament, i encara no n'han tingut
cap resposta.

–

Que el conveni signat el 24 de gener de 2012 amb l'Associació de
Voluntaris de Protecció Civil s'està incomplint perquè, entre els acords hi
havia el de la concessió d'una aportació que cada any havia
d'augmentar, però que això no ha estat així, ja l'aportació ha estat
inferior i a més, s'havia d'atorgar a principis de l'exercici i a vegades els
ha arribat a mitjans i a finals d'any; que les despeses del local també
havien d'anar a càrrec de l'Ajuntament, no a càrrec de la subvenció que
rebien i en el cas d'alarma també s'ha incomplert; que tampoc s'ha

09.04.2015

44

complert sobre la freqüència de ràdio i un repetidor de l'Ajuntament, ja
que des del tancament de la tèrmica no disposen d'aquest freqüència i la
comparteixen amb el serveis de zona blava, grua municipal i policia local.
Que Protecció Civil va presentar al novembre una proposta per
l'adquisició de walquies amb freqüència digital, la resposta de l'equip de
govern és que es tractaria el tema amb el cap de la Policia. Vol saber si
pensen complir aquest conveni.
Irene Aldabert (ICV-EUiA), sobre Ancón, li contesta:
–

Que ja li va dir que tota la documentació la té a disposició a la 7a planta
en horari de 9.15 a 1.15 i la pot consultar sempre. Li pregunta si li
serveix o li ha de contestar per escrit.

Mireia Hernández li contesta que sobre els càrrecs electes li va dir que
aquestes informació la tenien a l'Alcaldia, i això és el que reclama.
Irene Aldabert li diu que si no li havien donat la informació és perquè la
instància s'havia adreçat a l'Alcaldia.
L'alcalde, sobre els 300.000 € del Consorci, diu que es destinen a les
despeses genèriques que estan intervingudes per un interventor de la
Generalitat i auditades anualment.
Mireia Hernández replica i diu que a ella l'interventor de la Generalitat no li
serveix, que vol el detall, de quin tipus de despeses són.
Pedro Rivero (PSC) contesta:
–

Que sobre Protecció Civil, de comunicacions té damunt de la seva taula
un expedient d'adquisici ó amb una ordre de buscar recursos per poder
afrontar-ho.

–

Que sí que s'incompleix el conveni, però que si la Generalitat pagués el
que els deu podrien afrontar altres compromisos econòmics d'altres
convenis.

Mireia Hernández (CiU) diu que per exemple l'aportació a Creu Roja no s'ha
reduït i en canvi a Protecció Civil.
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Pedro Rivero (PSC) diu que el seu deute per incompliment són 9.000 € i la
Generalitat supera els 4 milions.
Jesús A. García (PP) dice:
–

Que se volverá a celebrar el Barcelona Beach Festival en la playa , quería
saber si el Ayuntamiento ha recibido los permisos pertinentes o no
corresponde a esta administración que se hagan esos permisos.

L'alcalde diu que s'estan tramitant conjuntament amb Costes de la
Generalitat.
Pedro Rivero (PSC), sobre el cotxe de Protecció Civil, està preparat per
lliurar-lo que van tenir problemes amb els distintius exteriors i sembla que
en pocs dies el tindran.
L'alcalde, sobre els 135.000 €, contesta que era perquè poguessin continuar
funcionant i poder fer revisions dels ascensors de la Mina.

09.04.2015

46

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 21.45
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari, tots els assistents. Certifico.

