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RAFAEL FERNÁNDEZ FERRÁNDIZ, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE SANT
ANDREU DE LA BARCA (BARCELONA),
CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca, en sessió ordinària, duta a terme el dia 27 d’abril de
2006, adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
6.02. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL D’ICV-EUiA
Vista la moció presentada pel portaveu del grup municipal
Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa a
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en data 19 d’abril de
2006, la qual literalment transcrita diu el següent:
“Aprovació de la substitució de les plaques amb simbologia
franquista existents en el municipi així com qualsevol altre
tipus de simbologia relacionada amb l’antic règim i encàrrec a
SAB-URBÀ, SL perquè executi les actuacions necessàries.
Vist que el Parlament de Catalunya en data 13 d’octubre de 2004,
va acordar que el Departament de Medi Ambient i Habitatge posés
en marxa una campanya per a la substitució de tota la simbologia
del règim franquista en els habitatges de protecció oficial.
Vist que en el nostre municipi persisteixen habitatges de
protecció oficial construïts en el període de la dictadura, que
mantenen les plaques amb aquesta simbologia.
Atès que, en cas que l’Ajuntament estigui interessat en
substituir les plaques dels habitatges de protecció oficial amb
simbologia franquista així com qualsevol altre tipus de
simbologia relacionada amb l’antic règim, la Generalitat de
Catalunya finançarà el cost de l’esmentada substitució.
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per
acord adoptat va aprovar definitivament la iniciativa municipal
d’exercir de l’activitat econòmica de promoció d’actuacions
urbanístiques i d’habitatge en règim de lliure concurrència i
constituir
la
societat
de
capital
íntegrament
municipal
denominada SAB-URBÀ, SL.
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Atès a la present proposta, l’Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca per mitjà de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL de capital
íntegrament
municipal,
disposa
de
personal
tècnic
i
administratiu per realitzar les funcions que se li encomanen.
D’acord amb les facultats i competències conferides legalment al
Ple de la corporació per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 52
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.”
Per tot això, per unanimitat s’acordà:
Primer: Aprovar substituir les plaques dels habitatges de
protecció oficial amb simbologia franquista existents en el
municipi, així com qualsevol altre tipus de simbologia
relacionada amb l’antic règim.
Segon: Encarregar a l’empresa de capital íntegrament municipal
SAB-URBÀ, SL que executi les actuacions necessàries per tal de
relacionar les plaques a substituir, així com altres símbols,
elaborar un pressupost de l’import del cost i trametre la
informació
al
Departament
de
Medi
Ambient
i
Habitatge
sol·licitant el seu finançament.
Tercer: Notificar el present acord al Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i a l’empresa
pública ADIGSA.
I, perquè així consti i tingui els efectes adients, d’ordre i
amb el vistiplau de l’alcalde, lliuro aquest certificat.
Sant Andreu de la Barca, 9 de maig de 2006
Vist i plau
L’alcalde

M. Enric Llorca i Ibáñez
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