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NÚM.:
ÒRGAN:
SESSIÓ:
DATA:
HORA:
DOCUMENT:

10
Ple de l'Ajuntament
Extraordinària
20 de juliol de 2015
18:30
Acta

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en: 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors/es

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Javier López Cegarra
Fàtima Taleb Moussaoui
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Ma. Ángeles Gallardo Borrega
Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Sònia Egea Pérez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Rosa Bertran Bartomeu
Daniel Gràcia Álvarez
Joan Walter Fibla
Cristina Agüera Gago
Jordi Serra Isern
Alejandro Pastor López
Rubén Guijarro Palma
Ferran Falcó Isern
Jordi Subirana Ortells
Juan Miguel López González

ABSENTS:
Regidora

Concepció Botey i Teruel

Secretària
Interventor
Tresorera

Catalina Victory Molné
Julián Álamo Guijarro
Lluïsa Osa Farré

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió constitutiva de la
Corporació que va tenir lloc el passat 13 de juny de 2015.
2. Establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local.
3. Crear i fixar la composició de les comissions informatives de caràcter permanent i les
atribucions de la Comissió Especial de Comptes.
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4. Establir el règim de dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la
Corporació.
5. Establir el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual i directiu.
6. Establir la dotació econòmica fixa i variable dels grups polítics municipals.
7. Nomenar els membres dels consells d’administració dels organismes autònoms municipals.
-

Institut Municipal de Serveis Personals

-

Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació

-

Consell Rector del Museu Municipal

-

Patronat de la Música

8. Designar vuit regidors/regidores per formar part de la societat Marina de Badalona.
9. Nomenar els membres de la Corporació que han de formar part dels següents òrgans o
institucions:
-

Àrea Metropolitana de Barcelona.

-

Consorci Badalona Sud

-

Consorci Parc de la Serralada de Marina

-

Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs

-

Govern territorial de salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme

10. Constituir la Junta de Portaveus.
11. Deixar sense efecte la delegació del Plenari del dia 12 de juliol de 2011 a la Junta de
Govern Local i a l’Alcaldia.
12. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus presidents i
portaveus.
13. Donar compte de la designació dels membres de la Junta de Govern Local.
14. Donar compte del nomenament dels tinents/a d’alcalde i de les delegacions de
competències de l’Alcaldia als regidors.
15. Donar compte del nomenament dels regidors i regidores de districte i de la delegació
especial d’atribucions.
16. Donar compte de la delegació de les presidències dels organismes autònoms municipals.
17. Donar compte de delegació de la competències per a l'autorització de matrimonis civils.
18. Donar compte de la delegació del vistiplau en els certificats d'inscripció al Padró Municipal
d'Habitants i en les reclamacions al cens electoral.
19. Donar compte de les delegacions específiques en matèria econòmica als tinents d’alcalde i
d’altres delegacions en el regidor de Badalona Democràtica.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYORA ALCALDESSA: Bona tarda a totes i a tots. Començarem aquest Ple, el primer Ple
d’aquest nou mandat, aquest Ple extraordinari que se celebra a la Sala de Sessions d’aquesta
Casa Consistorial, en primera i segona convocatòria, sigueu molt benvingutS totes i tots. Abans
de començar el Ple m’agradaria dir que aquest govern, que com sabeu és un govern en
minoria, està fent un esforç per poder garantir el funcionament de l’Ajuntament. Evidentment
quan hi ha un canvi hi ha unes noves politiques per tirar endavant, uns programes d’acció de
govern. Moltes vegades es requereix temps per poder arribar al consens necessaris per tirar
endavant una sèrie de decisions. I precisament perquè és tan important, l’Ajuntament no es pot
esperar, no es pot aturar, la vida no s’atura, ni la vida a la ciutat, ni la vida del funcionament
municipal. I buscant la manera de tenir al màxim de possibilitats de funcionar i al mateix temps
de donar-nos el temps suficient per arribar al màxim de consens, és proposta d’aquest govern
que els punts cinc i set de l’ordre del dia es retirin, quedin retirats d’aquest Ple extraordinari per
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això que estic explicant, per poder justament, per poder facilitar el temps que fa falta per arribar
a un millor consens i no obstaculitzar, no aturar la maquinària de funcionament tan necessària
per seguir endavant i que la ciutat no quedi perjudicada, que el funcionament de la ciutat no
quedi perjudicat per aquest temps que necessita el govern i l’oposició per arribar als seus
acords.
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió constitutiva de la
Corporació que va tenir lloc el passat 13 de juny de 2015.
Per la presidència es formula proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior que va tenir
lloc el dia 13 de juny de 2015, la qual s’aprova per majoria absoluta.
SENYORA ALCALDESSA: Hi ha una esma a l’acta, vam incorporar una esmena que va fer
arribar el portaveu de Ciutadans, ja està incorporada. Hi ha alguna altra esmena o és torn de
paraula?
SENYOR FERNÁNDEZ: No és esmena, és posicionament de vot i explicació del posicionament
de vot.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord.
SENYOR FERNÁNDEZ: Gràcies senyora Sabater. El nostre grup votarà en contra de
l’aprovació de l’Acta de la sessió de constitució del Ple municipal de l’Ajuntament de Badalona,
atès que tenim molts dubtes que molts regidors d’aquesta Sala hagin pres possessió de l’acta
de regidor vàlidament. La fórmula que varen utilitzar tenia dues parts, una primera en què es
feia referència a l’imperatiu legal, i una segona final en la que s’introduïa una clàusula
suspensiva i final “hasta que el pueblo trabajador catalán ejerciendo su voluntad democrática
decida cambiarla abriendo un proceso constituyente hacia una república catalana libre,
soberana y socialmente justa”. En relació a la primera part el Tribunal Constitucional ja s’ha
pronunciat al respecte i considera que aquesta qüestió no altera ni canvia allò que és
substancial, l’adquisició plena de la condició política. Però en relació a la segona part on els
regidors d’aquest Ajuntament van afegir una condició suspensiva, considerem que aquesta
condició suspensiva, buida de contingut el jurament en relació al compliment d’allò que
estableix l’article 108 de la LOREG, que diu el següent: “en el momento de tomar posesión y
para adquirir la plena posesión de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer
acatamiento a la constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las
leyes o reglamentos respectivos”. Per tant, no es pot dir que es compleix aquest requisit
d’acatament si després de jurar o prometre l’acatament de Constitució es deixa oberta una
porta temporal per a tot tipus d’actuacions que suposadament, emparades en la classe
treballadora catalana, mirin de subvertir el sistema constitucional actual? El secretari hauria
d’haver preguntat a aquests regidors si realment accepten la Constitució en tots els seus
termes i extensió i sense cap reserva, i si algú no ho hagués fet se li hauria d’haver negat la
presa de possessió. El president de la mesa d’edat ja va advertir dels dubtes que tenia en
relació a la legalitat del jurament en el seu moment. Per tant, aquest grup municipal es reserva
la possibilitat de prendre les accions legals corresponents, i a més advertim al govern que
qualsevol ciutadà pot demanar la nul·litat de qualsevol acte administratiu dictat per un regidor
que no hagi pres possessió vàlidament de la seva acta.
SENYORA ALCALDESSA: Bé, en tot cas la validesa o no del contingut del que va passar el dia
de la constitució d’aquest Ajuntament no és objecte de debat en el moment d’aprovar l’acta.
Entenem que nosaltres aquí l’únic que podem fer és aprovar correccions a l’acta, no discutir
sobre el contingut del que va passar en el decurs de la sessió anterior, ja que això, com saben,
l’article 38.2 del ROM així ho especifica. Per tant, en tot cas, si no hi ha cap més paraula
passarem a la votació d’aquesta acta.
Votació
L’acta s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de
Catalunya – Avancem – MES, Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa,
Socialista i Convergència i Unió.
Vots en contra: 11, dels grups municipals del Partit Popular i Ciutadans (Ciudadanos) –
Badalona.
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2. Establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local.
De conformitat amb el que disposen els arts 46.2.lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
l’art. 98 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i l’art. 33 del Reglament Orgànic Municipal, les sessions plenàries de
l’Ajuntament s’han d’ajustar, entre d’altres regles, a la periodicitat preestablerta per a les de
caràcter ordinari.
L’article 20 de la Llei reguladora de les bases del règim local en relació amb l’article 48.1.lletra
b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 44 del Reglament
Orgànic Municipal defineixen la Junta de Govern Local com un òrgan de caràcter necessari en
municipis de les característiques poblacionals de Badalona.
En compliment de la previsió contemplada a l’esmentat precepte, el Ple de l’Ajuntament ha de
celebrar sessió ordinària, com a mínim, cada mes. L’acord d’establiment d’aquesta periodicitat
correspon al Ple, el qual haurà de determinar el dia i hora de la celebració d’aquestes sessions
plenàries ordinàries, en una sessió extraordinària que és celebrarà en el termini de trenta dies
següents a la data de constitució de l’Ajuntament, d’acord amb els art. 38 i 77 del Reglament
d’organització, funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986,
de 28 de novembre i l’article 6.4.1 del Reglament Orgànic Municipal.
Així mateix, l’art. 6.4.1. del Reglament Orgànic Municipal estableix que el Ple determinarà la
periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.
Vistes la Llei reguladora de les bases del règim local, el Text refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya, el Reglament Orgànic Municipal i d’altres d’aplicació, proposo al Ple
l’aprovació del següent
ACORD:
PRIMER. Establir que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament tinguin lloc els darrers
dimarts de cada mes, a les 18 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial o lloc habilitat
a l’efecte. Cas que aquest dia preestablert sigui festiu, la sessió tindrà lloc en el següent dia
hàbil.
SEGON. Facultar l’alcaldessa per suspendre la celebració del Ple ordinari del mes d’agost, així
com per posposar o avançar la seva realització dins del mateix mes de celebració, quan el dia
fixat sigui festiu o es trobi inclòs en període vacacional.
TERCER. La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària quinzenalment, d’acord amb el
calendari que ella mateixa estableixi, a l’edifici municipal del Viver o a la Sala de Govern de
l’edifici de la Casa Consistorial.
En el cas que l’ordre del dia inclogui també assumptes la competència dels quals hagi estat
delegada en la Junta de Govern Local pel Ple, aquests seran tractats seguidament en la
mateixa sessió però amb caràcter públic.
L’Alcaldia podrà suspendre la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local del mes
d’agost i alterar les que coincideixin amb els períodes vacacionals de Nadal i Setmana Santa o
d’altres dates festives, sempre que això no afecti la gestió dels assumptes municipals.
QUART. De conformitat amb l’art. 99.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i per a exercir
les seves funcions d’assistència i no resolutòries, la Junta de Govern Local es reunirà quan
l’Alcaldia ho determini. A aquestes reunions assistiran els responsables directius dels àmbits
organitzatius que l’Alcaldia consideri necessaris per garantir l’assistència tècnica més
adequada.
SENYORA ALCALDESSA: En aquest punt el que votarem és l’acord d’establir que les sessions
ordinàries del Ple de l’Ajuntament tinguin lloc els darrers dimarts de cada mes a les sis de la
tarda, com s’ha vingut fent habitualment des de fa temps, al Saló de sessions de la Casa
Consistorial o lloc habilitat a l’efecte, també aprovem que cas que aquest dia preestablert sigui
festiu, la sessió tingui lloc el següent dia hàbil. Cal que llegeixi tota la resta? No és necessari no
que llegeixi els altres punts que regeixen la convocatòria de plens? Doncs sotmetem a votació
establir aquesta periodicitat de sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament.
Votació
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
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3. Crear i fixar la composició de les comissions informatives de caràcter permanent i les
atribucions de la Comissió Especial de Comptes.
Identificació de l’expedient: Creació i composició de les comissions informatives de caràcter
permanent.
Tipus de resolució: Dictamen
Òrgan que resol: Ple
El 24 de maig de 2015 s’han celebrat eleccions municipals convocades per Reial decret
233/2015 a l’empara de l’article 42.3 de la LO 5/1985, reguladora del Règim electoral general
(LOREG).
Les comissions informatives de caràcter permanent es configuren a l’art. 20.1.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local (LRBRL), com a òrgans
complementaris vertebrals de participació dels grups municipals mitjançant la presència dels
regidors i regidores pertinents als mateixos. Els articles 45 i següents del Reglament Orgànic
Municipal (ROM) estableixen que les comissions informatives són òrgans col·legiats necessaris
de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la Corporació i amb
caràcter deliberant i no resolutiu.
D’altra banda, la Comissió Especial de Comptes esdevé, d’acord amb l’art. 48.1.c) 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 (TRLMRLC) i art. 127 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROFRJ), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, un òrgan
d’existència preceptiva amb les competències que li atorga l’art. 116 de la LRBRL, en
concordança amb l’art. 212 del Text refós de la Llei d’hisendes locals (TRLHL) i amb l’article 49
del ROM.
D’acord amb l’art. 48.2 del TRLMRLC, en concordança amb els arts. 134 i següents del
ROFRJ, i 47.1 del ROM està a l’abast competencial del Ple de l’Ajuntament determinar el
numero i denominació d’aquestes comissions informatives d’estudi i dictamen, bé tinguin
naturalesa permanent en obeir a l’estructura de l’àmbit competencial i quadre organitzatiu
municipal o bé tinguin un caràcter temporal per a tractar d’assumptes específics.
Així mateix, d’acord amb l’article 47.2.a) del ROM, el president o presidenta de les comissions
informatives de caràcter permanent és l’alcalde o alcaldessa, que pot delegar en qualsevol altre
membre de la Corporació.
En conseqüència, l’alcaldessa proposa al Ple que acordi la creació de les comissions
informatives que s’indiquen a la part dispositiva, les quals estaran formades pel president/a i 12
regidors/es més.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el 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, els arts. 134 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre i d’altres
d’aplicació, proposo al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent
ACORD:
PRIMER. Crear les comissions informatives de caràcter permanent següents, que tindran lloc el
divendres anterior a la setmana de la convocatòria del Ple, a l’hora que s’especifica:
1. Comissió Informativa dels àmbits de Badalona Educadora i Badalona Justa i Inclusiva, a les
10.30 hores.
2. Comissió Informativa de dels àmbits de Badalona Habitable i Badalona Pròspera i
Sostenible, a les 11.30 hores
3. Comissió Informativa de l’àmbit de Badalona Democràtica, a les 12.30 hores.
SEGON. Les comissions informatives indicades en l’apartat anterior, estaran integrades,
cadascuna, pel nombre de regidors que es detallen a continuació:
Presidenta: l’alcaldessa, o tinent/a d’alcalde en qui delegui
Vocals:
• 4 Representants del Grup Municipal del Partit Popular.
• 2 Representants del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú.
• 2 Representants del Grup Municipal Socialista.
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• 1 Representants del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem MES
• 1 Representants del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa (ICV-EUiA).
• 1 Representants del Grup Municipal de Convergència i Unió.
• 1 Representant del Grup Municipal de Ciutadans (Ciudadanos) –Badalona (C’s).
Secretari: La secretària de l’Ajuntament o lletrat en qui delegui.
TERCER. La Comissió Informativa l’Àmbit de Badalona Democràtica, assumirà les
competències que l’art. 116 de la LRBRL, en relació amb l’art. 193 LHL atribueix a la Comissió
Especial de Comptes. Es constitueix a aquests efectes per a les esmentades funcions amb tal
condició.
QUART. Les funcions de les comissions informatives de caràcter permanent, seran l’estudi i
dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple i de la Junta de Govern
Local en aquelles matèries delegades del Ple, llevat dels supòsits previstos a l’article 46.2 del
ROM. Podran intervenir també en relació amb d’altres assumptes que no siguin competència
del Ple de l’Ajuntament quan l’òrgan competent sol·liciti el seu dictamen.
Sempre que sigui possible la comissió informativa competent dictaminarà amb caràcter previ
els actes dictats per l’Alcaldia per delegació del Ple i quan no sigui possible es donarà compte
d’aquests a la comissió immediata posterior que per raó de la matèria pertoqui.
CINQUÈ. De conformitat amb l’art. 100 del TRLMRLC aquestes comissions, llevat de la
Comissió Especial de Comptes, celebraran reunions ordinàries de caràcter mensual, d’acord
amb el calendari i particularitats que cadascuna d’elles estableixin en la seva sessió
constitutiva. En tot cas, podran celebrar sessions extraordinàries quan el president/a de la
mateixa ho decideixi o quan ho sol·liciti la quarta part, com a mínim, del seu número legal de
membres.
SISÈ. Comunicar aquest acord als diferents grups municipals, fent constar que, hauran de
designar els seus representants, i suplents a cada comissió i notificar-los per escrit a la
Secretaria General de l’Ajuntament en el termini de set dies naturals, comptadors des de
l’adopció del present acord.
SENYORA ALCALDESSA: El que passarem a aprovació és la creació de les comissions
informatives de caràcter permanent. Ara passaré a dir quines són les que es posen a aprovació
i especifico que tindran lloc el divendres anterior a la setmana de la convocatòria del Ple a
l’hora que s’especifica. La Comissió Informativa dels àmbits de Badalona Educadora i Badalona
Justa i Inclusiva, a dos quarts d’onze del matí. La Comissió Informativa dels àmbits Badalona
Habitable i Badalona Pròspera i Sostenible, a dos quarts de dotze. I la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Badalona Democràtica, a dos quarts d’una. Com que tots heu tingut la informació ho
donem per reproduït i passem a l’aprovació d’aquestes comissions i de la seva periodicitat.
Votació
La proposta precedent no s’aprova.
Vots a favor: 10, dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana
de Catalunya – Avancem – MES i Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.
Vots en contra: 16, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista, Convergència i Unió i
Ciutadans (Ciudadanos) – Badalona.
SENYOR MAÑAS: Bona tarda a tothom, especialment en aquests moments que m’adreço per
primer cop en un Ple aquest mandat, més enllà del Ple d’investidura. Però m’agradaria fer
esment i que consti en acta, que el dictamen de composició de les comissions informatives i
perquè ho sàpiga també el públic present, recull la composició que havíem acordat amb els
grups municipals de l’oposició, en quant als criteris i la proporcionalitat de cada grup municipal.
Ho dic perquè consti en acta, perquè consti en els mitjans de comunicació presents a la Sala,
perquè consti al públic a la Sala. I també m’agradaria, jo he fet oposició moltes vegades, molts
anys, i sempre he pogut justificar i explicar quan votava que no en un dictamen. M’agradaria
també convidar si hi ha algun grup municipal de l’oposició que vulgui explicar i argumentar per
què vota en contra de la composició de la composició de les comissions informatives. Gràcies
senyora alcaldessa.
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SENYOR GARCIA: Des del nostre grup, i una mica també em sembla que coincidim amb gran
part dels grups aquí presents, nosaltres entenem la votació d’aquest dictamen no com una part
individual o no com un part treta de dinou dictàmens sinó com un conjunt. I sobre un conjunt
vostès han retirat una sèrie de dictàmens que no coincideixen amb les propostes que els hem
fet des de l’oposició i per aquest motiu, com que és un conjunt i no és una votació individual
d’una proposta en concret, el grup del Partit Popular hem votat en contra de la mateixa.
SENYOR ALCALDESSA: En tot cas no queda aprovada la composició de les comissions
informatives, que aprofito per explicar que són una eina absolutament necessària per al
funcionament de l’Ajuntament i pel funcionament de la ciutat. I aquí permeteu-me que manifesti
la meva sorpresa pel que considero una deslleialtat institucional en quan a què aquesta
composició havia estat parlada i treballada en les reunions de negociació i que l’únic perjudicat
que hi ha en aquesta no aprovació és la pròpia ciutat, que d’alguna manera pot patir les
conseqüències d’aquest alentiment en la posada en marxa del funcionament. Perquè entenc
que ens hem ajustat a la composició, tal i com ha explicat el senyor tinent d’alcalde i regidor,
senyor Àlex Mañas. De tota manera, no sé si hi ha algun altre torn? Sí?
SENYOR PASTOR: Bona tarda. Nosaltres una mica en la línia del vot que hi ha hagut i amb
l’essència de la retirada de dos punts de l’ordre del dia, entenem que cal temps per parlar-ne,
com la retirada del punt cinc i punt set, que també són punts cabdals per al funcionament de
l’administració local de l’Ajuntament de Badalona. Entenem que cal arribar a acords, que cal
una voluntat política i per tant, aquest vot en contra és emplaçar-se a què arribem a acords que
siguin de profit per a la institució per sobre de qualsevol aprofitament partidista o d’un govern.
Jo crec que cal fer un esforç de voluntat de diàleg o de pacte.
SENYOR FALCÓ: Simplement afegir que el punt setè que vostès han retirat, igual que en
aquest, també hi havia un preacord, em sembla que en el setè també existia aquest preacord i
que el govern ha decidit retirar-lo a darrera hora. Per tant, la deslleialtat institucional a què feia
referència l’alcaldessa una mica és bidireccional, perquè en el punt cinquè sí que no hi havia un
acord absolut entre els diferents grups que formen aquest Ple, però en el punt setè em sembla
que sí que hi havia un acord. I per tant, l’argument podria ser vàlid tant per una banda com per
l’altra.
SENYOR LÓPEZ: Pienso que un gobierno que tiene minoría, son diez regidores sobre
veintisiete, tiene que tener en cuenta que las cosas que vayan a suceder depende de que sea
capaz de consensuar o de obtener una mayoría. Por el mismo motivo que han dicho los
portavoces de grupo de retirar el punto cinco i el punto siete, es la razón por la cual nosotros
hemos retirado el punto tres.
SENYORA ROTGER: Bona tarda, nosaltres faríem una crida a la responsabilitat dels grups de
l’oposició perquè això significa obstaculitzar el funcionament normal de l’Ajuntament, perquè
creiem que les comissions informatives són necessàries per al funcionament normal dels plens.
I per tant, fem una crida a la responsabilitat.
SENYOR TÉLLEZ: Bona tarda i benvinguts i benvingudes tota la ciutadania i sobretot una
especial salutació al ple al carrer que es realitza ara mateix a la Plaça de la Vila. Jo en la línia
dels meus companys de govern també cridar a la responsabilitat, però sobretot al diàleg, de
cara al proper Ple que convocarem properament, per resoldre les nostres diferències. Jo crec
que aquest govern ha demostrat àmpliament, amb voluntat de diàleg, fent propostes i
contrapropostes en totes les propostes que ha fet l’oposició, per escrit, verbalment... Hem estat
sempre oberts al diàleg i a la predisposició a arriba a acords, i entenem que no és una manera
de forçar el diàleg aturar les comissions informatives que són indispensables, per exemple, per
convocar un proper Ple. Per tant, entenem que ens situa en una situació difícil que els més
perjudicats són la ciutadania i no el govern al qual es vol posar contra l’espasa i la paret per
arribar a un acord.
SENYORA ALCALDESSA: Bé doncs amb aquest desacord, amb aquesta majoria en contra,
avançarem en el Ple i passarem al quart punt.
4. Establir el règim de dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de
la Corporació.
Identificació de l'expedient
Tipus de resolució: Determinació dels drets econòmics, règim de retribucions i indemnitzacions
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dels membres de la corporació.
Òrgan que resol: Ple
Caràcter de la resolució : Exhaureix la via administrativa
Interessat: Interès General; Secretaria i Intervenció i Tresoreria.
Núm. expedient: 551/Z-73/15
Antecedents
1. En data 13 de juny de 2015 es va constituir el nou Ajuntament fruit de les eleccions
municipals, i de conformitat amb el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, es va elegir a la senyora Maria Dolors Sabater Puig Alcaldessa i
presidenta d’aquest Ajuntament, amb l’acceptació i promesa del seu càrrec en la fórmula
legalment establerta va prendre possessió del càrrec i de les competències, honors i
prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.
2. En data 23 de juny de 2015 l’alcaldessa va dictar una resolució per la qual es resol
delegacions de l’alcalde a favor dels regidors i regidores d’aquest ajuntament i nomenament a
favor de divers regidors i regidores delegacions especials d’atribucions.
3. Instrucció del Regidor de Badalona Democràtica per iniciar l’expedient administratiu per
tramitar la proposta de referència d’aprovació dels drets econòmics del personal electe.
4. Sol·licitud d’informe de la Intervenció Municipal.
Fonaments de dret
1. L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, quan a la
determinació referent a les retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva, dedicació parcial
i règim de dedicació parcial, indemnitzacions i assistències.
2. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i del
règim local de Catalunya, assenyala en el seu article 166, que els membres de les corporacions
locals han de percebre retribucions per l’exercici de llurs càrrecs quan ho fan en règim de
dedicació exclusiva o parcial, i en el seu article 162.1.b), indica que es regeixen pel que
disposa la legislació bàsica de l'Estat el règim i els límits de les retribucions a percebre pels
membres de les corporacions locals.
3. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
4. Aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que li atorga l'article 13.4 del RD 2568/1986, de 28
de novembre, reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
Locals, proposa a l' Ajuntament en Ple l'adopció dels següents acords:
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a la
regidoria Badalona Democràtica , per tal que aquest l’inclogui a l’ordre del dia de l’Ajuntament
ple, per la seva ulterior resolució, si s’escau, la següent proposta:
Primer- Establir els drets econòmics dels regidors i regidores de la corporació municipal
d’acord amb els règims de dedicació exclusiva per l’exercici dels càrrecs que es determinen, si
s’escau, segons decret s’estableixi la designació de llurs dedicacions, en els termes següents:
Retribució
anual
bruta amb dedicació
exclusiva
(14
mensualitats)

Càrrec

Dedicació

Règim de dedicació

Alcalde/essa

Exclusiva

Dedicació exclusiva a les
tasques
pròpies
del
càrrec

Tinent/a d'Alcaldia

Exclusiva

Dedicació exclusiva a les
tasques
pròpies
del
càrrec

52.000,00 Euros

amb Exclusiva

Dedicació exclusiva a les
tasques
pròpies
del

52.000,00 Euros

Regidor/a
delegació
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càrrec
President/a
Municipal

Grup Exclusiva

Dedicació exclusiva a les
tasques
pròpies
del
càrrec

52.000,00 Euros

Portaveu
Municipal

Grup Exclusiva

Dedicació exclusiva a les
tasques
pròpies
del
càrrec

52.000.,00 Euros

Les retribucions determinades i l’alta al Règim General de la Seguretat Social s’aplicaran a
partir del moment en què els regidors i regidores ostenten l’exercici d’aquests càrrecs en virtut
del decret d’alcaldia, amb efectes a partir del dia 15 de juny d’enguany, per bé que constant
l’acceptació expressa per part dels regidors i regidores de llur assignació de dedicació
exclusiva i la data d’efectes a partir d’aquesta data.
Aquestes retribucions es percebran en 14 pagaments, dotze corresponents a mensualitats de
l’any i els dos pagaments restants en el mes de juny i de desembre.
Els càrrecs, President/a Grup Municipal es referiran als regidors i regidores que tinguin la
condició d’haver encapçalat les llistes electorals, i els Portaveus Grup Municipal es referiran
als regidors i regidores que tinguin la condició de número segon en les respectives llistes
municipals, i que varen obtenir representació en aquest Ajuntament com a conseqüència de les
eleccions municipal celebrades el 24 de maig de 2015, llevat proposta de designació en el
càrrec per part de cada grup municipal.
Segon.- Establir indemnitzacions, per assistències efectives a les sessions dels òrgans
col·legiats de que formin part, per aquells regidors i regidores que no tinguin assignada una
dedicació exclusiva ni parcial en els termes de l’acord anterior, en els termes següents:

Òrgan col·legiat

Per assistències a les sessions plenàries

Import brut
íntegre per
sessió
1.141,63 Euros

Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local

618,39 Euros

Per assistència a les Comissions Informatives

570,80 Euros

Per assistència a les reunions de la Junta de Portaveus

475,51 Euros

Per assistència a d’altres comissions

475,51 Euros

La quantitat màxima total anual a percebre per aquests conceptes indemnitzatoris seran per
tots els càrrecs electes, sense dedicació ni exclusiva ni parcial, de 17.652,03 Euros brut anual.
Els imports que s’han determinat com a assistències es percebran mensualment d’acord amb
les assistències efectives realitzades, les quals es justificaran mensualment mitjançant
document emès pel secretari de l’òrgan col·legiat i tindran una limitació mensual del 8,40 per
100 de la quantitat total a percebre. Les quantitats meritades per assistències no percebudes
per aquesta limitació corresponents al període gener a juliol es faran efectives en el mes
d’agost, mes el que també s’aplicarà la limitació mensual del 8,40 per 100 de la quantitat total.
Les diferències entre les assistències percebudes i la quantitat màxima anual es regularitzaran
en el mes de desembre de l’any de meritament de la indemnització.
Tercer.- Els imports referits en els anteriors acords s’actualitzaran d’acord amb la modificació
que experimentin les retribucions del personal al servei de les Administracions Públiques
segons es fixi en les corresponents Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.
Quart.- Els regidors i regidores tindran dret a ser rescabalats de les despeses efectives i
justificades documentalment que els hi origini l’exercici del càrrec.
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Cinquè.- Condicionar l’eficàcia del present acord a les modificacions pressupostàries, que en
el seu cas, s’escaiguin, per dotar les partides adients de la consignació suficient als efectes de
donar compliment el que s’ha establert.
Sisè.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i
execució del precedent acord.
A la proposta precedent els grups de l’oposició hi presenten una esmena a la totalitat, que es
concreta durant el transcurs de la sessió amb el redactat següent:
Identificació de l'expedient
Tipus de resolució: Determinació dels drets econòmics, règim de retribucions i indemnitzacions
dels membres de la corporació.
Òrgan que resol: Ple
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Interès General; Secretaria i Intervenció i Tresoreria.
Núm. expedient: 551/Z-73/15
Antecedents
1. En data 13 de juny de 2015 es va constituir el nou Ajuntament fruit de les eleccions
municipals, i de conformitat amb el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, es va elegir a la senyora Maria Dolors Sabater Puig Alcaldessa i
presidenta d’aquest Ajuntament, amb l’acceptació i promesa del seu càrrec en la fórmula
legalment establerta va prendre possessió del càrrec i de les competències, honors i
prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.
2. En data 23 de juny de 2015 l’alcaldessa va dictar una resolució per la qual es resol
delegacions de l’alcalde a favor dels regidors i regidores d’aquest ajuntament i nomenament a
favor de divers regidors i regidores delegacions especials d’atribucions.
3. Instrucció del Regidor de Badalona Democràtica per iniciar l’expedient administratiu per
tramitar la proposta de referència d’aprovació dels drets econòmics del personal electe.
4. Sol·licitud d’informe de la Intervenció Municipal.
Fonaments de dret
1. L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, quan a la
determinació referent a les retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva, dedicació parcial
i règim de dedicació parcial, indemnitzacions i assistències.
2. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i del
règim local de Catalunya, assenyala en el seu article 166, que els membres de les corporacions
locals han de percebre retribucions per l’exercici de llurs càrrecs quan ho fan en règim de
dedicació exclusiva o parcial, i en el seu article 162.1.b), indica que es regeixen pel que
disposa la legislació bàsica de l'Estat el règim i els límits de les retribucions a percebre pels
membres de les corporacions locals.
3. D’acord amb les articles 10 i ss del Reglament Orgànic i Municipal de l’Ajuntament de
Badalona.
4. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
5. Aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que li atorga l'article 13.4 del RD 2568/1986, de 28
de novembre, reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
Locals, proposa a l' Ajuntament en Ple l'adopció dels següents acords:
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo
l’Alcaldessa , per tal que aquest l’inclogui a l’ordre del dia de l’Ajuntament ple, per la seva
ulterior resolució, si s’escau, la següent proposta:
Primer- Establir els drets econòmics dels regidors i regidores de la corporació municipal
d’acord amb els règims de dedicació exclusiva per l’exercici dels càrrecs que es determinen, si
s’escau, segons decret s’estableixi la designació de llurs dedicacions, en els termes següents:
Càrrec
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dedicació
exclusiva
(14
mensualitats)
Dedicació exclusiva a
les tasques pròpies
del càrrec

Alcalde/essa

Exclusiva

Tinent/a d'Alcaldia

Exclusiva

Dedicació exclusiva a
les tasques pròpies
del càrrec

52.000,00 Euros

Regidor/a
delegació

amb

Exclusiva

Dedicació exclusiva a
les tasques pròpies
del càrrec

52.000,00 Euros

President/a
Municipal

Grup

Exclusiva

Dedicació exclusiva a
les tasques pròpies
del càrrec

52.000,00 Euros

Portaveu
Municipal

Grup

Exclusiva

Dedicació exclusiva a
les tasques pròpies
del càrrec

52.000,00 Euros

Parcial

Dedicació mínima de
20 hores setmanals a
les tasques pròpies
del càrrec

37.000,00 Euros

Alcalde/essa
Tinent/a
d’Alcalde/essa
Regidor/a
delegació

57.293,00 Euros

amb

President/a grup
Portaveu grup

Les retribucions determinades i l’alta al Règim General de la Seguretat Social s’aplicaran a
partir del moment en què els regidors i regidores ostenten l’exercici d’aquests càrrecs en virtut
del decret d’alcaldia, amb efectes a partir del dia 15 de juny d’enguany, per bé que constant
l’acceptació expressa per part dels regidors i regidores de llur assignació de dedicació
exclusiva i la data d’efectes a partir d’aquesta data.
Aquestes retribucions es percebran en 14 pagaments, dotze corresponents a mensualitats de
l’any i els dos pagaments restants en el mes de juny i de desembre.
Els càrrecs, President/a Grup Municipal es referiran als regidors i regidores que tinguin la
condició d’haver encapçalat les llistes electorals, i els Portaveus Grup Municipal es referiran
als regidors i regidores que tinguin la condició de número segon en les respectives llistes
municipals, i que varen obtenir representació en aquest Ajuntament com a conseqüència de les
eleccions municipal celebrades el 24 de maig de 2015, llevat proposta de designació en el
càrrec per part de cada grup municipal.
Segon.- Establir indemnitzacions, per assistències efectives a les sessions dels òrgans
col·legiats de que formin part, per aquells regidors i regidores que no tinguin assignada una
dedicació exclusiva ni parcial en els termes de l’acord anterior, en els termes següents:

Òrgan col·legiat
Per assistències a les sessions plenàries
Per assistència a les Comissions Informatives
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Per assistència a les reunions de la Junta de Portaveus
Per assistència a d’altres comissions

559,62 Euros
559,62 Euros

La quantitat màxima total anual a percebre per aquests conceptes indemnitzatoris seran per
tots els càrrecs electes, sense dedicació ni exclusiva ni parcial, d’un import de 20.767,80 Euros
brut anual.
Els imports que s’han determinat com a assistències es percebran mensualment d’acord amb
les assistències efectives realitzades, les quals es justificaran mensualment mitjançant
document emès pel secretari de l’òrgan col·legiat i tindran una limitació mensual del 8,40 per
100 de la quantitat total a percebre. Les quantitats meritades per assistències no percebudes
per aquesta limitació corresponents al període gener a juliol es faran efectives en el mes
d’agost, mes el que també s’aplicarà la limitació mensual del 8,40 per 100 de la quantitat total.
Les diferències entre les assistències percebudes i la quantitat màxima anual es regularitzaran
en el mes de desembre de l’any de meritament de la indemnització.
Tercer.- Els imports referits en els anteriors acords s’actualitzaran d’acord amb la modificació
que experimentin les retribucions del personal al servei de les Administracions Públiques
segons es fixi en les corresponents Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.
Quart.- Els regidors i regidores tindran dret a ser rescabalats de les despeses efectives i
justificades documentalment que els hi origini l’exercici del càrrec.
Cinquè.- Condicionar l’eficàcia del present acord a les modificacions pressupostàries, que en
el seu cas, s’escaiguin, per dotar les partides adients de la consignació suficient als efectes de
donar compliment el que s’ha establert.
Sisè.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i
execució del precedent acord.
SENYORA ALCALDESSA: Aquest punt és un punt en què la proposta que havia fet el govern
ha estat esmenada per l’oposició i canvia d’alguna manera bona part de l’objectiu que té aquest
govern en quant a reduir significativament la despesa pública amb la càrrega política de la
despesa de l’Ajuntament.
SENYORA SECRETÀRIA: La proposta que es presenta al Plenari hi havia només les
dedicacions exclusives. A la primera esmena que han presentat els partits de l’oposició hi havia
incorporat una sèrie de modificacions que jo he parlat amb ells i que no s’ajustaven a la
normativa. I per tant, ara hi ha una proposta que en darrer moment s’ha presentat, que és
incorporar una dedicació parcial i aquesta dedicació parcial tindria una dedicació mínima de vint
hores setmanals, amb una retribució de trenta-set mil euros. És a dir, que en relació a la
proposta presentada per l’equip de govern al Ple i la proposta presentada ara com esmena, en
el primer quadre només hi hauria aquesta diferència. En relació a la segona diferència era per
l’assistència efectiva a les sessions, l’assistència efectiva a les sessions l’esmena que presenta
l’oposició canvia la quantia per assistència a les sessions plenàries que era de 1.141,63 i
proposa que siguin 1.343,10. Per assistència a les comissions informatives que s’havia
plantejat 570,80 per l’equip de govern i l’oposició planteja 671,54. Les assistències a les
sessions de junta de govern local l’oposició l’elimina. L’assistència a les reunions de la junta de
portaveus que l’equip de govern havia proposat 471,51 proposen 559,62. I per assistència a
d’altres comissions l’equip de govern havia proposat 475,51 i l’oposició 559,62. Amb un topall
de 20.767,80 i l’equip de govern tenia un topall de 17.652,03. Aquestes són les diferències que
hi ha entre la proposta de l’equip de govern i la segona esmena que ha presentat l’oposició.
SENYOR ALCALDESSA: Hi ha torn de paraules? Algú vol intervenir? Molt bé. Nosaltres com a
govern entenem que el sentit general de la ciutadania ens està demanant austeritat, ens està
demanant exemple i entenem també que les assignacions que hi ha actualment ja permeten
que l’oposició faci una feina digna, i ens sembla que això ja ho garantim amb la proposta que
fem nosaltres i per tant, no trobem avinent l’esmena que presenta l’oposició. Considerem que
aquesta esmena que presenta l’oposició no aporta, només que incrementa la despesa política
de l’Ajuntament i en canvi la que fem nosaltres entenem que no limita la feina de l’oposició.
Aquesta és el sentit que té el que nosaltres seguim insistint amb la proposta que fèiem. Hi ha
cap paraula?
SENYOR GUIJARRO: Només aclarir que no s’està incrementant la despesa en retribucions al
personal polític, sinó que la proposta recull una baixada de sous lineals, que l’oposició i el
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govern han acceptat tant en les presidències de grup, com els portaveus, com les tinences
d’alcaldia i com els regidors, i sí que manté, manté i no incrementa, la retribució en aquest cas
dels regidors en aquest cas, sense dedicació. També val a dir, i aquí és on venia la
contraproposta de l’oposició que igualava en el punt cinc que s’ha retirat al govern, plantejava
un augment de salaris de quatre mil euros bruts anuals a sis coordinadors o assessors de
districte en aquest cas, i en canvi l’oposició el que feia és mantenir els sous que hi havia en els
darrers mandats en 36.000 euros.
SENYOR RIBOT: Jo el que demanaria a la secretària a veure si a l’esmena original que han
presentat els quatre grups incorporava una diferenciació de dietes en funció de la característica
del regidor o no. I després recordar que els topalls que hi havia abans s’hagués pogut arribar
amb aquestes ampliacions de dietes en totes i cadascuna de les sessions. És a dir, el discurs
s’ha de fer en funció de l’esmena original, no de l’adaptació que s’ha hagut de fer ara per
adequar-la a la legalitat, que la secretària va advertir que no era legal tal com estava feta
l’esmena.
SENYORA SECRETÀRIA: A la primera esmena l’assistència estava clarament relacionada
amb el càrrec, i no es pot fer perquè en aquests moments per les modificacions legislatives les
assistències és el concepte que es retribueix, no el càrrec, no la qualitat de la persona que
assisteix, sinó l’assistir, el règim d’estar en un òrgan col·legiat. Aleshores això s’ha corregit i en
aquest moment això és el que està sotmès a votació.
SENYOR FERNANDEZ: Per subscriure i reiterar el discurs del company del grup municipal
Socialista, nosaltres no incrementem en cap cas el sou de ningú, sinó que acceptem una
baixada lineal dels sous, tant del president del grup, del tinent d’alcalde, de l’alcaldessa i dels
regidors amb delegació i els portaveus. No s’incrementa per a res la despesa, sinó que es
rebaixa aquesta despesa. I en tot cas, els únics que presenten increments en sous són vostès
que plantegen un increment dels coordinadors de districte.
SENYORA ALCALDESSA: Em sembla que aquest joc de paraules en parlar de l’increment
degut als coordinadors de districte és absolutament fora de lloc perquè en el conjunt la
proposta de baixada de sous és una proposta que fa aquest govern i és una proposta global en
què el que fa és baixar substancialment, entre el 15 i el 25 %, els sous de tots els càrrecs del
govern, i en el cas dels coordinadors de districte el que fa és senzillament els equipara, no
distingeix entre assessors, es considera que l’assessor de govern i el coordinador de districte
ha de tenir el mateix sou. Per tant, em sembla fora de lloc voler fer aquest joc de números fent
veure que nosaltres estem incrementant, quan la proposta que fem nosaltres el que fa és una
rebaixa substancial del cost global i un estalvi claríssim del diner que es destina a sous per part
de l’Ajuntament. I un cop comparant aquests sous sí que hi ha una diferència amb els sous que
vostès proposen, però s’obliden, com recordava el senyor Ribot, que en la proposta que vostè
han fet i que no ha pogut ser acceptada perquè era il·legal, estaven proposant uns topalls que
tornaven a incrementar en xifres molt quantioses el topall de dietes que podien cobrar els
tinents d’alcalde, els regidors etc. Per tant, no sé si és el moment d’entrar en xifres concretes,
no sé si ara és el moment i l’espai, però sí que voldria que constés en acta que aquesta
apreciació amb números a la mà no és correcta. De tota manera, si no hi ha cap més paraula
passaríem a la votació.
SENYOR FERNÁNDEZ: Entenem que es vota el punt de l’ordre del dia amb l’esmena de l’inici i
l’esmena ajustada a dret.
SENYOR ALCALDESSA: L’esmena que han presentat vostès més la correcció ajustada a dret.
SENYOR LÓPEZ: Se vota el dictamen con la enmienda supongo no?
SENYORA ALCALDESSA: Sí.
Votació
La proposta precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals dels grups municipals del Partit Popular, Socialista,
Convergència i Unió i Ciutadans (Ciudadanos) – Badalona.
Vots en contra: 10 dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra
Republicana de Catalunya – Avancem – MES i Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida
i Alternativa.
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5. Establir el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual i
directiu. (RETIRAT)
6. Establir la dotació econòmica fixa i variable dels grups polítics municipals.
Identificació
Assumpte : Aprovació de la dotació econòmica els grups polítics municipals consistori 20152019.
Ref. expedient : 558/CSIST-4/15
Interessats: Interès General; Membres de la corporació; Intervenció i Tresoreria;
Antecedents
1.- En la forma i termini establert a l’art. 24 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, els
responsables dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament constituït en data 13 de juny
de 2015, s’han adreçat a aquesta Alcaldia comunicant la composició i representació del grups
municipals següents :
1. Grup Municipal Guanyem Badalona
2. Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
3. Grup Municipal d’ Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa Entesa pel
Progrés Municipal
4. Grup Municipal del Partit Popular
5. Grup Municipal Socialistes de Catalunya
6. Grup Municipal de Convergència i Unió.
7. Grup Municipal de Ciutadans
2.- En relació a l’esmentada comunicació en resulta la resolució d’alcaldia de 26 de juny de
2015 de constitució dels grups municipals de la corporació en els termes que segueixen segons
les dades que consten en la Secretaria General i Alcaldia :
• Grup Municipal Guanyem Badalona en comú:
President/a: Maria Dolors Sabater Puig
Suplent/a: Fátima Taleb Moussaoui
Portaveu: José Antonio Téllez Oliva
Suplent/a: Javier López Cegarra
Membres: Maria Dolors Sabater Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater i Díaz
Javier López Cegarra
Fátima Taleb Moussaoui
• Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
President/a: Francesc Ribot i Cuenca
Suplent/a: Oriol Lladó i Esteller
Portaveu: Agnès Rotger i Dunyó
Suplent/a: Oriol Lladó i Esteller
Membres: Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
• Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Els Verds EUA (ICV-EUA)
President/a: Alex Mañas Ballester
Suplent/a: Maria Gallardo Borrega
Portaveu: Maria Gallardo Borrega
Suplent/a: Àlex Mañas Ballester
Membres: Àlex Mañas Ballester
Maria Gallardo Borrega
• Grup Municipal del Partit Popular (PP)
President/a: Xavier Garcia Albiol
Suplent/a: Pendent designació
Portaveu: Pendent designació
Suplent/a: Pendent designació
Membres: Xavier Garcia Albiol
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Ramon Riera Macià
Maria Jesus Hervas Minguez
Sonia Egea Perez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernandez Benítez
Rosa Bertran Bartomeu
Daniel Gràcia Alvarez
Joan Walter Fibla
Cristina Agüera Gago
• Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya(PSC)
President/a: Alejandro Pastor López
Suplent/a: Rubén Guijarro Palma
Portaveu:
Rubén Guijarro Palma
Suplent/a: Concepción Botey i Teruel
Membres: Jordi Serra i Isern
Alejandro Pastor López
Rubén Guijarro Palma
Concepción Botey i Teruel
• Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU)
President/a: Ferran Falcó i Isern
Suplent/a: Jordi Subirana i Ortells
Portaveu: Ferran Falcó i Isern
Suplent/a: Jordi Subirana i Ortells
Membres: Ferran Falcó i Isern
Jordi Subirana i Ortells
• Grup Municipal de Ciutadans (C’s)
President/a: Juan Miguel López González
Suplent/a: ----Portaveu: Juan Miguel López González
Suplent/a:----Membres: Juan Miguel López González
Fonaments de dret
De conformitat amb els article articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim
Local en la seva redacció introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, quan estableix el
següent:
“A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se
constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se
establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la
formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que
tendrán la consideración de miembros no adscritos.
El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a
los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo,
idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno
de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de
bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a
los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán
en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación.
Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición
electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla.
Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se
refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la
Corporación, siempre que éste lo pida.
Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación
política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados
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de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los
legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el
secretario de la corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación política que
presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las
circunstancias señaladas.”
L’article 50 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Tex Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya TRLMRLC, estableix el següent:
“ Para el mejor funcionamiento de los órganos de gobierno de la corporación, el pleno puede
acordar la creación de grupos municipales. Tienen que constituirse grupos municipales en los
municipios de más de veinte mil habitantes.
Si ningún acuerdo del pleno regula lo contrario, por cada lista electoral sólo puede constituirse
un grupo municipal. Cada lista electoral que obtenga representación en el ayuntamiento puede
formar grupo municipal.
Sólo el concejal o los concejales de una misma lista electoral pueden constituir grupo
municipal.
En el plazo que establezca el acuerdo a que se refiere el apartado 1, y en los municipios de
más de veinte mil habitantes antes del primer pleno ordinario después de la constitución del
ayuntamiento, cada concejal tiene que presentar a la alcaldía una declaración firmada donde
tiene que expresar el grupo municipal al cual desea ser adscrito.
Los concejales que no queden integrados en un grupo quedarán automáticamente
incorporados al grupo mixto. La participación de este grupo en las actividades del ayuntamiento
es análoga a la de los otros grupos.
Los concejales que abandonan el grupo formado por la candidatura por la que se presentaron a
las elecciones locales no pueden integrarse en el grupo mixto, sino que quedan como
concejales no adscritos. Este precepto no es aplicable en el caso de candidaturas presentadas
con la fórmula de coalición electoral, cuándo alguno de los partidos políticos que la integran
decide abandonarla.
Los concejales que, de conformidad con lo que establece el apartado 6, quedan en la condición
de no adscritos, tienen los deberes y los derechos individuales, incluidos los de carácter
material y económico, que según las leyes forman parte del estatuto de los miembros de las
corporaciones locales y participan en las actividades propias del ayuntamiento de manera
análoga a la del resto de concejales.
El municipio, de acuerdo con el reglamento orgánico y en la medida de sus posibilidades, tiene
que poner a disposición de los grupos los medios necesarios para poder llevar a término sus
tareas.”
En aquest mateix sentit es postulen els articles 23 i ss de Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre que aprova el Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, ROFRJ, i es postula en concret sobre el procediment de constitució dels grups
municipals i la determinació de la posada en disposició dels elements materials i personals per
a les seves funcions. En aquest sentit estableixen el següent:
“ Los miembros de las Corporaciones Locales, a efectos de su actuación corporativa, se
constituirán en grupos. Nadie puede pertenecer simultáneamente a más de un grupo.
Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente y suscrito por todos
sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la Corporación dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.
En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de Portavoz del grupo,
pudiendo designarse también suplentes.
De la constitución de los grupos políticos y de sus integrantes y portavoces, el Presidente dará
cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre tras cumplirse el plazo previsto en el
número 1 del artículo anterior.
Los miembros de la Corporación que adquieran su condición con posterioridad a la sesión
constitutiva de la Corporación deberán incorporarse a los grupos, conforme a las reglas
acordadas por la Corporación.
En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la entidad
local, los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de la misma de un despacho o local
para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el Presidente o el
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miembro de la Corporación responsable del área de régimen interior pondrá a su disposición
una infraestructura mínima de medios materiales y personales.
Los grupos políticos podrán hacer uso de locales de la Corporación para celebrar reuniones o
sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o
sectoriales de la población.
El Presidente o el miembro corporativo responsable del área de régimen interior establecerán
el régimen concreto de utilización de los locales por parte de los grupos de la Corporación,
teniendo en cuenta la necesaria coordinación funcional y de acuerdo con los niveles de
representación política de cada uno de ellos.
No se permitirá este tipo de reuniones coincidiendo con sesiones del Pleno o de la Comisión de
Gobierno”.
Atès allò que estableix l’article 53 i ss del Reglament Orgànic Municipal Ajuntament de
Badalona pel que fa a la constitució de grups municipals i la seva dotació econòmica d’acord
amb les determinacions que s’escaiguin en les Bases d’Execució del Pressupost municipal.
Ateses les facultats conferides a l’Alcaldia pels articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 53 en
relació amb els articles 304 i ss del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 9 i ss del Decret
214/1990, de 30 de juliol.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal, ni reglamentari proposo a la
regidoria de Badalona Democràtica i a l’Alcaldessa, per tal que s’inclogui en l’ordre del dia
l’Ajuntament Ple, per la seva ulterior resolució, si s’escau, la següent proposta:
PRIMER.- Prendre coneixement de la resolució de l’Alcaldessa de 26 de juny de 2015, de la
constitució dels Grups Municipals d’acord amb llurs comunicacions, annexada en aquesta
resolució que la integra.
SEGON. Aprovar les dotacions econòmiques anuals de conformitat amb l’artice 73.3 de la
LRBLR que s’estableixin pels grups municipals constituïts són les següents:
Grup municipal
Guanyem
Badalona
ERC
ICV-EUiA
PP
PSC
CIU
C’s
Total

Regidors/es
5
3
2
10
4
2
1
27

Euro /regidor/a
3,85

Import variable
7.026,25

Import fix
12.002,11

3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85

4.215,75
2.810,50
14.052,50
5.621,00
2.810,50
1.405,25
37.941,75

12.002,11
12.002,11
12.002,11
12.002,11
12.002,11
12.002,11
84.014,77

Aquestes dotacions no podran destinar-se al pagament de remuneracions de personal de
qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius
fixos de caràcter patrimonial .
Els Grups Municipals hauran de portar una comptabilitat especial de la dotació econòmica
atorgada i la seva justificació es subjectarà a les Bases d’Execució del Pressupost.
Aquestes dotacions s’assignaran a partir de la constitució del nou consistori 2015-2019, dia 13
de juny de 2015, i per tant seran proporcionals, d’acord amb les consignacions pressupostàries
vigents, i es percebrà a trimestres vençuts, resultant la data de meritament de 30 de març, 30
de juny, 30 de setembre i 30 de desembre de 2015, llevat del cas d’aquest exercici 2015.
En l’exercici 2015 l’assignació es prendrà des del dia 13 de juny i per tant el trimestre
correspon abonar el 30 de setembre englobarà des del dia 13 de juny fins el 30 de setembre. El
trimestre que correspon abonar a 30 de desembre comprendrà d’1 d’octubre a 31 de desembre
de 2015.
TERCER. Els mitjans que de conformitat amb l’establert a l’art. 50.8 del DLEG 2/2003, de 28
d’abril, es posen a l’abast del grup municipal son: un despatx, un assessor, telèfon, un
ordinador i material d’oficina necessari per al funcionament ordinari.
QUART.- Condicionar l’eficàcia del present acord a les modificacions pressupostàries, que en
el seu cas, s’escaiguin, per dotar les partides adients de la consignació suficient als efectes de
donar compliment el que s’ha establert.

Sessió nº 10 / 20-07-2015

pàg. 17

CINQUÈ- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon
fi i execució del precedent acord.
D’acord amb allò que estableix l’article 172.1 del RD 172 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, i de conformitat amb els antecedents de fet i fonaments de dret, considero que no hi
ha obstacle d’orde legal per proposar al regidor de Badalona Democràtica, amb delegació
segons decret de 23 de juny de 2015 , per tal que l’alcaldessa aprovi l’anterior proposta i l’elevi
a l’Ajuntament Ple.
A la proposta precedent els grups de l’oposició hi presenten una esmena a la totalitat, que es
concreta durant el transcurs de la sessió amb el redactat següent:
Identificació
Assumpte: Aprovació de la dotació econòmica els grups polítics municipals consistori 20152019.
Ref. expedient: 558/CSIST-4/15
Interessats: Interès General; Membres de la corporació; Intervenció i Tresoreria;
Antecedents
1.- En la forma i termini establert a l’art. 24 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, els
responsables dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament constituït en data 13 de juny
de 2015, s’han adreçat a aquesta Alcaldia comunicant la composició i representació del grups
municipals següents :
1. Grup Municipal Guanyem Badalona
2. Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
3. Grup Municipal d’ Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa Entesa pel
Progrés Municipal
4. Grup Municipal del Partit Popular
5. Grup Municipal Socialistes de Catalunya
6. Grup Municipal de Convergència i Unió.
7. Grup Municipal de Ciutadans
2.- En relació a l’esmentada comunicació en resulta la resolució d’alcaldia de 26 de juny de
2015 de constitució dels grups municipals de la corporació en els termes que segueixen segons
les dades que consten en la Secretaria General i Alcaldia :
• Grup Municipal Guanyem Badalona en comú:
President/a: Maria Dolors Sabater Puig
Suplent/a: Fátima Taleb Moussaoui
Portaveu: José Antonio Téllez Oliva
Suplent/a: Javier López Cegarra
Membres: Maria Dolors Sabater Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater i Díaz
Javier López Cegarra
Fátima Taleb Moussaoui
• Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
President/a: Francesc Ribot i Cuenca
Suplent/a: Oriol Lladó i Esteller
Portaveu: Agnès Rotger i Dunyó
Suplent/a: Oriol Lladó i Esteller
Membres: Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
• Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Els Verds EUA (ICV-EUA)
President/a: Alex Mañas Ballester
Suplent/a: Maria Gallardo Borrega
Portaveu: Maria Gallardo Borrega
Suplent/a: Àlex Mañas Ballester
Membres: Àlex Mañas Ballester
Maria Gallardo Borrega
• Grup Municipal del Partit Popular (PP)
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President/a: Xavier Garcia Albiol
Suplent/a: Pendent designació
Portaveu: Pendent designació
Suplent/a: Pendent designació
Membres: Xavier Garcia Albiol
Ramon Riera Macià
Maria Jesus Hervas Minguez
Sonia Egea Perez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernandez Benítez
Rosa Bertran Bartomeu
Daniel Gràcia Alvarez
Joan Walter Fibla
Cristina Agüera Gago
• Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya(PSC)
President/a: Alejandro Pastor López
Suplent/a: Rubén Guijarro Palma
Portaveu:
Rubén Guijarro Palma
Suplent/a: Concepción Botey i Teruel
Membres: Jordi Serra i Isern
Alejandro Pastor López
Rubén Guijarro Palma
Concepción Botey i Teruel
• Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU)
President/a: Ferran Falcó i Isern
Suplent/a: Jordi Subirana i Ortells
Portaveu: Ferran Falcó i Isern
Suplent/a: Jordi Subirana i Ortells
Membres: Ferran Falcó i Isern
Jordi Subirana i Ortells
• Grup Municipal de Ciutadans (C’s)
President/a: Juan Miguel López González
Suplent/a: ----Portaveu: Juan Miguel López González
Suplent/a:----Membres: Juan Miguel López González
Fonaments de dret
De conformitat amb els article articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim
Local en la seva redacció introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, quan estableix el
següent:
“A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se
constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se
establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la
formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que
tendrán la consideración de miembros no adscritos.
El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a
los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo,
idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno
de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de
bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a
los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán
en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación.
Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición
electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla.
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Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se
refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la
Corporación, siempre que éste lo pida.
Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación
política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados
de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los
legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el
secretario de la corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación política que
presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las
circunstancias señaladas.”
L’article 50 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Tex Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya TRLMRLC, estableix el següent:
“ Para el mejor funcionamiento de los órganos de gobierno de la corporación, el pleno puede
acordar la creación de grupos municipales. Tienen que constituirse grupos municipales en los
municipios de más de veinte mil habitantes.
Si ningún acuerdo del pleno regula lo contrario, por cada lista electoral sólo puede constituirse
un grupo municipal. Cada lista electoral que obtenga representación en el ayuntamiento puede
formar grupo municipal.
Sólo el concejal o los concejales de una misma lista electoral pueden constituir grupo
municipal.
En el plazo que establezca el acuerdo a que se refiere el apartado 1, y en los municipios de
más de veinte mil habitantes antes del primer pleno ordinario después de la constitución del
ayuntamiento, cada concejal tiene que presentar a la alcaldía una declaración firmada donde
tiene que expresar el grupo municipal al cual desea ser adscrito.
Los concejales que no queden integrados en un grupo quedarán automáticamente
incorporados al grupo mixto. La participación de este grupo en las actividades del ayuntamiento
es análoga a la de los otros grupos.
Los concejales que abandonan el grupo formado por la candidatura por la que se presentaron a
las elecciones locales no pueden integrarse en el grupo mixto, sino que quedan como
concejales no adscritos. Este precepto no es aplicable en el caso de candidaturas presentadas
con la fórmula de coalición electoral, cuándo alguno de los partidos políticos que la integran
decide abandonarla.
Los concejales que, de conformidad con lo que establece el apartado 6, quedan en la condición
de no adscritos, tienen los deberes y los derechos individuales, incluidos los de carácter
material y económico, que según las leyes forman parte del estatuto de los miembros de las
corporaciones locales y participan en las actividades propias del ayuntamiento de manera
análoga a la del resto de concejales.
El municipio, de acuerdo con el reglamento orgánico y en la medida de sus posibilidades, tiene
que poner a disposición de los grupos los medios necesarios para poder llevar a término sus
tareas.”
En aquest mateix sentit es postulen els articles 23 i ss de Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre que aprova el Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, ROFRJ, i es postula en concret sobre el procediment de constitució dels grups
municipals i la determinació de la posada en disposició dels elements materials i personals per
a les seves funcions. En aquest sentit estableixen el següent:
“ Los miembros de las Corporaciones Locales, a efectos de su actuación corporativa, se
constituirán en grupos. Nadie puede pertenecer simultáneamente a más de un grupo.
Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente y suscrito por todos
sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la Corporación dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.
En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de Portavoz del grupo,
pudiendo designarse también suplentes.
De la constitución de los grupos políticos y de sus integrantes y portavoces, el Presidente dará
cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre tras cumplirse el plazo previsto en el
número 1 del artículo anterior.
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Los miembros de la Corporación que adquieran su condición con posterioridad a la sesión
constitutiva de la Corporación deberán incorporarse a los grupos, conforme a las reglas
acordadas por la Corporación.
En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la entidad
local, los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de la misma de un despacho o local
para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el Presidente o el
miembro de la Corporación responsable del área de régimen interior pondrá a su disposición
una infraestructura mínima de medios materiales y personales.
Los grupos políticos podrán hacer uso de locales de la Corporación para celebrar reuniones o
sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o
sectoriales de la población.
El Presidente o el miembro corporativo responsable del área de régimen interior establecerán
el régimen concreto de utilización de los locales por parte de los grupos de la Corporación,
teniendo en cuenta la necesaria coordinación funcional y de acuerdo con los niveles de
representación política de cada uno de ellos.
No se permitirá este tipo de reuniones coincidiendo con sesiones del Pleno o de la Comisión de
Gobierno”.
Atès allò que estableix l’article 53 i ss del Reglament Orgànic Municipal Ajuntament de
Badalona pel que fa a la constitució de grups municipals i la seva dotació econòmica d’acord
amb les determinacions que s’escaiguin en les Bases d’Execució del Pressupost municipal.
Ateses les facultats conferides a l’Alcaldia pels articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 53 en
relació amb els articles 304 i ss del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 9 i ss del Decret
214/1990, de 30 de juliol.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal, es proposa a l’Alcaldessa,
per tal que s’inclogui en l’ordre del dia l’Ajuntament Ple, per la seva ulterior resolució, si
s’escau, la següent proposta:
PRIMER.- Prendre coneixement de la resolució de l’Alcaldessa de 26 de juny de 2015, de la
constitució dels Grups Municipals d’acord amb llurs comunicacions, annexada en aquesta
resolució que la integra.
SEGON. Aprovar les dotacions econòmiques anuals de conformitat amb l’artice 73.3 de la
LRBLR que s’estableixin pels grups municipals constituïts són les següents:
Grup municipal
Guanyem
Badalona
ERC
ICV-EUiA
PP
PSC
CIU
C’s
Total

Regidors/es
5

Euro /regidor/a
5,68

Import variable
10.366,00

Import fix
12.002,11

3
2
10
4
2
1
27

5,68
5,68
5,68
5,68
5,68
5,68
--------------------

6.219,60
4.146,40
20.732,00
8.292.80
4.146,40
2.073.40
55.979,40

12.002,11
12.002,11
12.002,11
12.002,11
12.002,11
12.002,11
84.014,77

Aquestes dotacions no podran destinar-se al pagament de remuneracions de personal de
qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius
fixos de caràcter patrimonial .
Els Grups Municipals hauran de portar una comptabilitat especial de la dotació econòmica
atorgada i la seva justificació es subjectarà a les Bases d’Execució del Pressupost.
Aquestes dotacions s’assignaran a partir de la constitució del nou consistori 2015-2019, dia 13
de juny de 2015, i per tant seran proporcionals, d’acord amb les consignacions pressupostàries
vigents, i es percebrà a trimestres vençuts, resultant la data de meritament de 30 de març, 30
de juny, 30 de setembre i 30 de desembre de 2015, llevat del cas d’aquest exercici 2015.
En l’exercici 2015 l’assignació es prendrà des del dia 13 de juny i per tant el trimestre
correspon abonar el 30 de setembre englobarà des del dia 13 de juny fins el 30 de setembre. El
trimestre que correspon abonar a 30 de desembre comprendrà d’1 d’octubre a 31 de desembre
de 2015.
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TERCER. Els mitjans que de conformitat amb l’establert a l’art. 50.8 del DLEG 2/2003, de 28
d’abril, es posen a l’abast del grup municipal es mantindran els mateixos que en la darrera
legislatura (despatx amb cabuda pel personal de cada grup, telèfon, tabletes, ordinadors,
places de pàrquing..etc).
QUART.- Condicionar l’eficàcia del present acord a les modificacions pressupostàries, que en
el seu cas, s’escaiguin, per dotar les partides adients de la consignació suficient als efectes de
donar compliment el que s’ha establert.
CINQUÈ- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon
fi i execució del precedent acord.
SENYORA ALCALDESSA: Aquesta dotació s’ha fet tenint en compte un import variable i un
import fix que té en compte una quantitat d’euros per regidor i que donen aquests resultats:
l’import fix és igual per a tots els grups, és un import d’12.002,11, aquest import fix és per cada
un dels grups, i l’import variable que s’hi suma per Guanyem Badalona en Comú, és de
7.026,25; per Esquerra Republicana per Catalunya - Avancem - MES és 4.215,75; per Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, és 2.810,50; Pel Partit Popular és
14.052,50; pel partit Socialista 5.621,00, per Convergència i Unió 2.810,50 i per Ciutadans
1.405,25. En total la despesa és 37.941,75 l’import variable, i la fixa de 84.014,77. Cal tenir en
compte aquí que com que hi ha més grups, és a dir, nosaltres el que hem fet és congelar
l’assignació general que l’Ajuntament destina als grups municipals en aquesta línia de no
incrementar la despesa política de l’Ajuntament. I en aquesta línia el que hem fet és congelar
aquesta assignació general, que és la mateix que tenia en el mandat anterior, el que passa és
que com que hi ha més grups municipals que en l’anterior mandat s’ha de fer també que baixin
les aportacions als grups, les aportacions particulars baixen, també les de l’oposició perquè és
aquest còmput que ha quedat repartit amb més grups dels que teníem en el mandat anterior.
Alguna paraula respecte a aquest punt que passem a aprovació?
SENYOR FERNÁNDEZ: Hi ha una esmena en aquest punt.
SENYORA ALCALDESSA: Hi ha una esmena que presenta l’oposició, el Partit Popular, el
Partit Socialista, Convergència i Unió i Ciutadans, que l’esmena consisteix en la següent
variació respecte als imports que jo els he llegit fa una estona. L’import fix queda igual i l’import
variable varia passant a un increment que fa que el seu total, que en la proposta que feia el
govern és de 37.941,74 s’incrementa a 55.979,4. I quedaria repartit amb 10.366 per Guanyem
Badalona en Comú; 6.219,6 per Esquerra Republicana per Catalunya - Avancem – MES;
4.146,4 per Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; 20.732 pel Partit
Popular; 8.292,8 pel Partit Socialista; 4.146,04 per Convergència i Unió i 2.073,02 per
Ciutadans. Estem parlant d’un increment, no sé si aquí en l’esmena ens han posat de quin
increment estàvem parlant, un increment del 14 %. Per tant, el que passem a aprovació és
l’esmena que ha presentat l’oposició amb aquestes quantitats que acabo d’esmentar.
SENYORA SECRETÀRIA: Un moment, simplement una qüestió prèvia. És que ha marxat ara
una altra regidora, pensem que ha d’anar-la a buscar. Jo simplement el que li dic és que si un
membre del consistori s’absenta de la Sala de Sessions una vegada iniciada la deliberació d’un
assumpte la votació que li correspon és l’abstenció. Per favor, que tots els regidors i regidores
ho tinguin present perquè això pot determinar un sentit de vot i un acord o una aprovació o una
denegació. S’ha absentat la Fàtima Taleb i ara l’Agnès Rotger perquè l’ha anat a buscar. I és
importantíssim aquest tema, és a dir, que s’entén que és l’abstenció quan marxen de la Sala.
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas senyora secretària, em sembla bé l’aclariment, però en
tot cas m’agradaria i per futurs plens aquest tema el puguem parlar perquè de vegades hi pot
haver motius justificats de salut o dels que siguin, que pugin provocar una causa major que
puguin provocar que un regidor durant les hores del Ple s’hagi d’absentar. Per tant, m’agradaria
que aquest aclariment el poguéssim matisar perquè sabem que en qualsevol moment qualsevol
dels vint-i-set regidors pot tenir una situació, una causa major que li pugui provocar haver-se
d’absentar un moment concret. Llavors entenc que el que vostè diu és que una cosa és ser
present o no ser present en el moment de la votació, però si no entenc malament era que si
algun regidor pel motiu que sigui abandona la Sala ja no pot tornar-s’hi a incorporar. Ho he
entès bé?
SENYOR SECRETÀRIA: Ho diu el ROM, no és que ho digui només la secretària, diu: “quan un
membre del Consistori s’absenti de la Sala de sessions una vegada iniciada la deliberació de
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l’assumpte, pel que fa a la votació li correspon l’abstenció”. Jo crec que aquesta és una
informació que tenen tots els regidors, és un coneixement que s’ha de tenir. I el que sí que és
veritat és que si hi ha una causa major, realment aquestes causes majors s’han de complir. I
per tant, els regidors i regidores s’han de dirigir a l’alcaldessa i demanar-li i en tot cas llavors
potser es pot fer una suspensió d’uns minuts. Però aquest és un tema, no es poden absentar
els regidors i regidores de manera voluntària, el sentit del vot és l’abstenció.
SENYORA ALCALDESSA: En aquest cas, la comunicació de causa major havia estat feta a
l’inici de la sessió i assumeixo el no haver-ho comunicat a la secretària prèviament, d’acord?
Per tant, entenc que tots els regidors estan habilitats per poder votar aquest punt sis.
Votació
La proposta precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals dels grups municipals del Partit Popular, Socialista,
Convergència i Unió i Ciutadans (Ciudadanos) – Badalona.
Vots en contra: 10, dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra
Republicana de Catalunya – Avancem – MES i Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida
i Alternativa.
SENYORA ALCALDESSA: Doncs bé, queda aprovada aquesta esmena, aquesta aportació als
grups municipals amb l’increment que ha proposta l’oposició.

7. Nomenar els membres dels consells d’administració dels organismes autònoms
municipals. (RETIRAT)
8. Designar vuit regidors/regidores per formar part de la societat Marina de Badalona.
Constituïda la Corporació municipal, en data 13 de juny de 2015, resultat de les passades
eleccions celebrades el 24 de maig de 2015, esdevé necessari renovar la representació
d’aquesta Corporació en la societat “Marina Badalona, SA”.
Vistos els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de 18 d’octubre de 2011 i 30 d’octubre de
2012 relatius a propostes a la Junta General de “Marina Badalona dels representats de
l’Ajuntament de Badalona en el Consell d’Administració de la referida societat.
Vist l’informe jurídic emès per la lletrada del departament de Serveis Generals de l’Àmbit de
Govern en relació a aquest expedient.
Atès l’art. 15 dels Estatuts reguladors de “Marina Badalona, S.A.”, regulador de la composició
del Consell d’Administració de la societat, el qual estarà integrat per quinze administradors,
dels quals vuit ho seran en representació de l’Ajuntament de Badalona. El nomenament dels
administradors correspon a la Junta General a proposta dels socis.
Atesa la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, el 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, els Estatuts de “Marina Badalona, S.A.” i d’altres que resulten d’aplicació,
l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Proposar a la Junta General de “Marina Badalona, S.A.” el cessament els membres
del Consell d’Administració de la referida societat, els representats de l’Ajuntament de
Badalona que a continuació es diran a proposta d’aquest Ajuntament:
President:
Xavier Garcia Albiol
Consellers:
Ramón Riera Macia
Joaquim Padrós i Simó
Daniel Gràcia Álvarez
Juan Fernández Benítez
Rosa Bertran i Bartomeu
Eva Aldeguer Vidal
Marc Alomà Suñol
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SEGON.- Proposar a la Junta General de “Marina Badalona, S.A.” el nomenament, com a
membres del Consell d’Administració de la referida societat, els representats de l’Ajuntament
de Badalona següents:
Presidenta:
L’alcadessa, senyora M. Dolors Sabater i Puig
Consellers/es: 1 representant del Grup Municipal del Partit Popular
1 representant del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú
1 representant del Grup Municipal Socialista
1 representant del Grup Municipal d’ERC-Avancem-MES
1 representant del Grup Municipal d’ICV-EUiA
1 representant del Grup Municipal de Convergència i Unió
1 representant del Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, a la societat mercantil i al Consell
Comarcal del Barcelonès.
SENYORA ALCALDESSA: En principi és irregular aprovar una junta general sense els noms
de les persones, en tot cas aprovem la composició o els dieu, tenim els noms per donar-los i
els posem? Es pot aprovar sense els noms? És correcte o no és correcte? Jo he dit la paraula
irregular sense... Instem doncs a si ens volen donar els noms per poder-los posar.
SENYORA SECRETÀRIA: Els organismes autònoms sí perquè la competència és de l’Alcaldia,
però quan són societats els administradors s’ha d’identificar mitjançant el nom. No hi ha la
representació dels grups.
SENYOR FERNÁNDEZ: Donada la situació el que nosaltres demanem des del grup municipal
del Partit Popular és la retirada del punt.
SENYOR SUBIRANA: Jo anava en la mateixa línia. En tot cas d’aquí al dimarts, que s’entén
que hi hauria un Ple, transmetem els noms de cada grup municipal i per tant, es podria portar
en el proper Ple sense cap problema.
SENYORA ALCALDESSA: Els voldria recordar que aquests noms es van demanar en amb
temps i que aquest sistema d’intentar anar bloquejant el funcionament no és un sistema que
ens ajudi gens a què la ciutadania de Badalona i la ciutat funcioni com ha de funcionar. Llavors
a mi em sembla que tocaria, si és possible, si no tenim els noms i és possible aprovar-ho sense
els noms, ja que és diferent de les altres societats, demanaria que s’aprovés tal i com està
plantejat i que en un temps molt breu donessin els noms. No sé si això, senyora secretària, és
possible a nivell legal?
SENYORA SECRETÀRIA: El problema, senyora alcaldessa, és que no té cap classe de
validesa, no avancem res.
SENYOR MAÑAS: Jo, senyors de l’oposició, recordar-los algunes qüestions de Marina SA, pel
que fa a l’Ajuntament de Badalona. El mandat anterior la composició de Marina SA, pel que fa
als representants de l’Ajuntament de Badalona eren cinc representants a proposta del grup
municipal del Partit Popular i dos representants a proposta del grup municipal de Convergència
i Unió. La proposta que fa el govern és que hi hagi en aquests moments un representant de
cada grup municipal. Al consell d’administració de Marina SA, hi ha set representants més
l’alcaldessa que és la Presidenta de la societat. La proposta que ha fet el govern no és buscar
fer majories amb cap grup de l’oposició, com sí que va buscar el partit Popular fa quatre anys i
va aconseguir el recolzament i l’aplaudiment de Convergència i Unió, no només en aquesta
societat, sinó en la resta d’organismes autònoms i societats municipals. Sinó que la proposta
que fa el govern, i ho vull dir perquè la gent de la Sala en sigui molt conscient, és que els set
grups municipals estiguin representants. El divendres passat el senyor tinent d’alcalde de
l’àmbit de Badalona Democràtica va enviar un email a tots els grups municipals demanant els
nomenaments per aquesta societat. Els noms de les persones del govern estan, el Consell
Comarcal també haurà de definir quins representants envia al Marina SA. Doncs per què els dic
això, doncs perquè estem parlant d’una societat que li toca gestionar un material molts
sensible, que és el desenvolupament de tot el projecte del canal del port i del port i de la gestió
portuària. Com vostès saben hi ha hagut reunions del govern amb els representants del veïnat.
No creiem que sigui prudent, ni creiem que sigui lleial amb la ciutat i amb els interessos de tota
la ciutat, no de cap partit polític en concret, que endarrerim la constitució de Marina Societat
Anònima com a empresa municipal que té les competències de gestió urbanística de tot el
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desenvolupament del canal. Per tant, jo els demanaria, que és una societat anònima, per tant,
s’ha de donar noms, si poden fer l’esforç ja que el govern tenim els noms per donar, que
l’oposició també pogués posar els seus noms per no endarrerir la constitució d’una societat tan
important. Només clarificar això, quina era la composició de Marina SA al mandat anterior i
quina és la composició de Marina SA aquest mandat, molt diferent un tarannà de l’altre.
SENYOR SUBIRANA: Gràcies senyora alcaldessa. Jo només dir que pressuposar que per no
donar uns noms estem bloquejant un punt és molt. Per tant, abans de fer qualsevol comentari
en aquest sentit... perquè si l’oposició volgués bloquejar aquest punt faríem com en els altres
presentant una contraproposta. Per tant, això no s’ha fet, i ningú està discutint, en tot cas el
nostra grup no estem discutim si és un, dos o tres, perquè sinó, torno a repetir, hi hauria una
contraproposta d’una esmena per aquest punt. Per tant, com que hi ha gent que possiblement
nosaltres els podem fer anar pel Consell Comarcal o els podem fer anar pel Plenari, l’únic que
hem demanat és d’aquí al dimarts una mica més de temps, res més. Si ho haguéssim tingut
clar haguéssim donat el nom. Per tant, no pressuposem que a tot li estem donant el caire de
bloqueig perquè no és veritat, l’oposició tampoc estem per bloquejar-ho tot. Nosaltres en
aquest cas podríem donar un nom, però també hem de jugar perquè pot ser que aquest nom
pugui anar pel Consell Comarcal i un altres pugui anar pel l’Ajunatment.
SENYOR PASTOR: Bé, hi ha una paraula de moda aquesta tarda que és lleialtat. La lleialtat és
des del govern i des de l’oposició, recordo. Perquè si a Marina Badalona diem de retirar un punt
perquè no tenim clars els noms és el mateix que ha fet el govern amb l’IMPS, l’IMPO, el Museu
i el Patronat de la Música, que és el punt setè. Per tant, jo crec que la deslleialtat està pels dos
bàndols. Jo el que sí que demanaria és emplaçar-nos el dimarts vinent a posar noms i a poder
acordar aquests punts que ja ha retirat el govern per poder arriba a una entesa.
SENYOR JUAN MIGUEL LÓPEZ: Si el martes que viene hay un Pleno creo que este punto,
como el de los organismos, se puede solucionar allí.
SENYORA ALCALDESSA: Senyor Riera, i disculpi que m’he saltat l’ordre.
SENYOR RIERA: No passa res senyora alcaldessa. Jo vull comentar dos temes, en referència
al primer, vostè ha repetit vàries vegades el perjudici que es causa a la ciutadania i que estem
bloquejant o no estem bloquejant. Miri, en primer lloc nosaltres hem començar aquest Ple més
tard del compte perquè ens ha retingut el govern, ens ha retingut parlant de temes que estàvem
intentant arribar a acords. Per tant, per aquest motiu s’ha retardat el Ple i no per un altre, primer
punt. Segona qüestió, vostès són un govern en minoria, i els que li parlen, els que jo
represento, el meu grup sap el que és governar en minoria, i governar en minoria vol dir arribar
a acords, i negociar, i cedir. Una negociació sempre comporta cedir alguna cosa del que un
portava a la bossa. Li dic perquè jo sé durant quatre anys el que això m’ha costat. I després dirli que en aquests moments a Marina Badalona hi estan representats tots els grups, a excepció
d’un, per un costat o per un altres. Per tant, no hi ha pressa, podem esperar a dimarts o podem
esperar fins i tot més, perquè estem nomenats per cinc anys, i això seria una qüestió a discutir,
i per tant, estic d’acord en què és una opinió meva o que és una qüestió que s’hauria de
discutir. Però el que sí que és indiscutible és que a Marina Badalona hi estan representats tots
els grups menys un, és veritat, però hi ha Esquerra Republicana per Catalunya - Avancem MES, hi ha el Partit Popular, hi ha Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa... per tant, hi ha els grups representats, no hi ha un motiu de pressa. Després hi ha
una altra qüestió aclarir que és que no hi ha pitjor mentida que la veritat a mitges, a l’anterior
mandat quan es va nomenar el Consell d’Administració, per part del Consell Comarcal varen
eliminar el Partit Popular, jo era conseller pel Consell Comarcal, i se’m va fer for i no vam tenir
cap representant per part del Consell Comarcal del Partit Popular, i un almenys ens hagués
pogut tocar. Llavors, l’únic que va fer aquell govern que hi havia en aquells moments va ser
pagar amb la mateixa moneda a l’altre soci, que no oblidem que som socis al 50 %, i un soci no
va respectar la pluralitat, un soci que és el Consell Comarcal, on per cert governava el partit del
senyor Mañas, no va respectar aquesta representació, i nosaltres l’únic que vam fer va ser
davant de la deslleialtat d’aquest soci aplicar la mateixa medecina. Per tant, diguem les coses
tal com són i expliquem-les ben explicades, per puntualitzar. I insisteixo, estan els grups
representats, no hi ha excessiva pressa.
SENYORA ALCALDESSA: Em sembla que això que diu vostè que vostès van aplicar la
mateixa medecina, em sembla que nosaltres hem demostrat aquí i si no fos per la correcció
que ens han fet de les composicions dels consells d’administració de les empreses que hem
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votat al començament abans de començar el Ple, que nosaltres no hem volgut precisament fer
el mateix que van fer vostès en l’anterior mandat, que és que tots aquests òrgans estaven en
una majoria absoluta, hi havia poca pluralitat representada i nosaltres la proposta que hem fet
des del començament és una proposta de pluralitat, una proposta en què hi hagi tots els grups
al consell d’administració, que en el consell d’administració no que no hi són aquests grups
senyor Riera, que vostè em diu que hi són representats. En el Consell d’Administració de
Marina Badalona actualment no hi ha representació de tots els grups. Llavors, em sembla que
la proposta, no sé si hem d’allargar el debat, però jo també volia distingir que les entitats que
hem tret del punt set són entitats que jo com alcaldessa les puc nomenar per decret, no tinc
l’obligació de portar-les al Ple, les hem portat al Ple, però no en tinc l’obligació. Per tant,
d’alguna manera hi ha una diferència, ho dic per no equiparar la de Marina amb les altres, és
un altre tipus de societat. Jo el que proposaria, si fos possible, aprovar la composició, si això és
possible, senyora secretària, i donar un temps perquè els grups ens donin els noms, o això no
té cap valor?
SENYORA SECRETÀRIA: Verament no té cap valor. Els consells administració el que s’aprova
són els administradors no els representants.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord, llavors retirem el punt.
Per finalitzar s’acorda retirar el punt ja que no es concreten en el decurs de la sessió els
administradors.
9. Nomenar els membres de la Corporació que han de formar part dels següents òrgans
o institucions:
Àrea Metropolitana de Barcelona.
En data 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació resultant de les Eleccions locals
que van tenir lloc el dia 24 de maig. En aquesta mateixa va prendre possessió del càrrec
d’alcaldessa la senyora M. Dolors Sabater i Puig.
Un cop constituït l’Ajuntament, pertoca designar els representants d’aquest Ajuntament en les
entitats supramunicipals que correspongui, com és el cas de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB), creada mitjançant la Llei 31/2010, de 3 d’agost i definida en l’article 2 com un ens local
supramunicipal de caràcter territorial integrat pels municipis de la conurbació de Barcelona,
entre els quals hi ha vinculacions econòmiques i socials que fan necessària la planificació de
polítiques públiques i la implantació de serveis d’una manera conjunta.
L’article 5 estableix que el Consell Metropolità és integrat per tots els alcaldes de cada municipi
de l’àmbit metropolità i els regidors elegits pels municipis. Aquestes persones reben la
denominació de consellers metropolitans.
D’acord amb l’article 7.1 de l’esmentada Llei 31/2010 cada municipi, en el termini de trenta dies
des de la constitució dels ajuntaments, ha de convocar la sessió o les sessions extraordinàries
del Ple per elegir els seus representants al Consell Metropolità que no en siguin membres nats
mitjançant el procediment establert en el propi article.
En aquest sentit, pertoca nomenar com representants de l’Ajuntament al Consell Metropolità de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona dos regidors per part del Grup Municipal del Partit Popular i
un del grup municipal Guanyem Badalona en Comú
Per tot això, proposo al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord :
PRIMER.- Nomenar com a representants de l’Ajuntament de Badalona en el Consell
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona els següents regidors i regidores:
M. Dolors Sabater i Puig, alcaldessa.
José Antonio Téllez i Oliva, regidor designat pel grup municipal de Guanyem Badalona en
Comú.
Maria Jesús Hervás Mínguez, regidora designada pel grup municipal del Partit Popular
Sònia Egea Pérez, regidora designada pel grup municipal del Partit Popular
SEGON.- Notificar aquesta resolució als interessats i a la secretaria de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona en els termes sol·licitats per aquesta.

Sessió nº 10 / 20-07-2015

pàg. 26

Secretaria General

Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 24, dels grups municipals Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de
Catalunya – Avancem – MES, Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa,
Partit Popular, Socialista i Ciutadans (Ciudadanos) – Badalona.
Abstencions: 2, del grup municipal del Convergència i Unió.
Consorci Badalona Sud
En data 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació resultant de les Eleccions locals
que van tenir lloc el dia 24 de maig. En aquesta mateixa data va prendre possessió del càrrec
d’alcaldessa la senyora M. Dolors Sabater i Puig.
Un cop constituït l’Ajuntament, pertoca designar els representants d’aquest Ajuntament en les
entitats supramunicipals que correspongui.
L’Ajuntament de Badalona forma part del Consorci de BADALONA SUD juntament amb la
Generalitat de Catalunya. La representació d’aquest Ajuntament en els òrgans de govern del
Consorci es s’exerceix d’acord amb els Estatuts reguladors del mateix.
Vist l’art. 11.2 dels Estatuts del Consorci, el Plenari està format per un màxim de 16 membres,
sempre un 50% serà nomenat per l’Ajuntament de Badalona i un 50% per la Generalitat de
Catalunya, d’entre els Departaments amb competències en l’àmbit del Consorci, d’acord amb
les potestats d’autoorganització de les dues administracions.
Vist l’art. 13.1 del Estatuts del Consorci, la Comissió Executiva permanent està formada per la
persona que ostenti la vicepresidència del Consorci, que la presidirà i un màxim de 6 membres
del Plenari, un 50% en representació de la Generalitat de Catalunya i un 50% en representació
de l’Ajuntament de Badalona.
Vista la Llei 13/1989, de 14 de desembre d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 7/1085 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local; el 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; el Decret 110/1996, de 2 d’abril pel qual es
regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre
corresponent, els Estatuts reguladors del Consorci de referència i d’altre normativa d’aplicació,
es proposa el següent ACORD:
PRIMER.- Cessar als següents representants de Badalona en el Plenari del Consorci Badalona
Sud:
1. Xavier Garcia Albiol
2. Miguel Jurado Tejada
3. Sonia Egea Pérez
4. Juan Fernández Benítez
5. Daniel Gracia Alvarez
6. Josep Pera Colomé
7. Concepción Botey i Teruel
8. Aïda Llauradó Álvarez
SEGON.-Designar els següents representants de Badalona com a membres del Plenari del
Consorci Badalona SUD de conformitat amb els corresponents Estatuts:
1.- M. Dolors Sabater i Puig, alcaldessa de Badalona
2.- Juan Fernández Benítez
3.- Eulàlia Sabater i Díaz.
4.- Joan Carles Lacruz Expósito.
5.- Francesc Ribot Cuenca
6.- Àlex Mañas Ballesté
7.- Ferran Falcó i Isern
8.- Juan Miguel López González
TERCER.- Nomenar President del Consorci a la senyora Maria Dolors Sabater i Puig,
alcaldessa de Badalona, de conformitat i als efectes previstos a l’article 12 dels Estatuts. En
execució d’aquest precepte, la rotació i alternança d’aquests càrrecs es produirà per transcurs
de l’any natural des de la data del nomenament, amb independència del fet que la titularitat del
Departament o Alcaldia pugui variar en l’esmentat període.
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QUART.- Cessar als següents representants de Badalona en la Comissió Executiva Permanent
del Consorci de referència:
1.- Sonia Egea Pérez
2.- Miguel Jurado Tejada
3.- Ferran Falcó i Isern
CINQUÈ.- Designar els següents representants de Badalona en la Comissió Executiva
Permanent com a membres d’aquesta:
1.- Eulàlia Sabater i Díaz
2.- Francesc Ribot i Cuenca
3.- Joan Carles Lacruz Expósito
SISÈ.- Notificar aquest acord les parts interessades i al Registre d’entitats locals de la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques.
A la proposta precedent els grups d’Esquerra Republicana de Catalunya –Avancem –MES,
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i Badalona en Comú hi presenten
diverses esmenes en veu, que es concreten durant el transcurs de la sessió amb el redactat
següent:
En data 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació resultant de les Eleccions locals
que van tenir lloc el dia 24 de maig. En aquesta mateixa data va prendre possessió del càrrec
d’alcaldessa la senyora M. Dolors Sabater i Puig.
Un cop constituït l’Ajuntament, pertoca designar els representants d’aquest Ajuntament en les
entitats supramunicipals que correspongui.
L’Ajuntament de Badalona forma part del Consorci de BADALONA SUD juntament amb la
Generalitat de Catalunya. La representació d’aquest Ajuntament en els òrgans de govern del
Consorci es s’exerceix d’acord amb els Estatuts reguladors del mateix.
Vist l’art. 11.2 dels Estatuts del Consorci, el Plenari està format per un màxim de 16 membres,
sempre un 50% serà nomenat per l’Ajuntament de Badalona i un 50% per la Generalitat de
Catalunya, d’entre els Departaments amb competències en l’àmbit del Consorci, d’acord amb
les potestats d’autoorganització de les dues administracions.
Vist l’art. 13.1 del Estatuts del Consorci, la Comissió Executiva permanent està formada per la
persona que ostenti la vicepresidència del Consorci, que la presidirà i un màxim de 6 membres
del Plenari, un 50% en representació de la Generalitat de Catalunya i un 50% en representació
de l’Ajuntament de Badalona.
Vista la Llei 13/1989, de 14 de desembre d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 7/1085 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local; el 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; el Decret 110/1996, de 2 d’abril pel qual es
regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre
corresponent, els Estatuts reguladors del Consorci de referència i d’altre normativa d’aplicació,
es proposa el següent ACORD:
PRIMER.- Cessar als següents representants de Badalona en el Plenari del Consorci Badalona
Sud:
1. Xavier Garcia Albiol
2. Miguel Jurado Tejada
3. Sonia Egea Pérez
4. Juan Fernández Benítez
5. Daniel Gracia Alvarez
6. Josep Pera Colomé
7. Concepción Botey i Teruel
8. Aïda Llauradó Álvarez
SEGON.-Designar els següents representants de Badalona com a membres del Plenari del
Consorci Badalona SUD de conformitat amb els corresponents Estatuts:
1.- M. Dolors Sabater i Puig, alcaldessa de Badalona
2.- Juan Fernández Benítez
3.- Fàtima Taleb Moussaoui
4.- Concepció Botey Teruel
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5.- Agnès Rotger i Dunyó
6.- M. Ángeles Gallardo Borrega
7.- Ferran Falcó i Isern
8.- Juan Miguel López González
TERCER.- Nomenar President del Consorci a la senyora Maria Dolors Sabater i Puig,
alcaldessa de Badalona, de conformitat i als efectes previstos a l’article 12 dels Estatuts. En
execució d’aquest precepte, la rotació i alternança d’aquests càrrecs es produirà per transcurs
de l’any natural des de la data del nomenament, amb independència del fet que la titularitat del
Departament o Alcaldia pugui variar en l’esmentat període.
QUART.- Cessar als següents representants de Badalona en la Comissió Executiva Permanent
del Consorci de referència:
1.- Sonia Egea Pérez
2.- Miguel Jurado Tejada
3.- Ferran Falcó i Isern
CINQUÈ.- Designar els següents representants de Badalona en la Comissió Executiva
Permanent com a membres d’aquesta:
1.- Fàtima Taleb Moussaoui
2.- Agnès Rotger i Dunyó
3.- Concepció Botey Teruel
SISÈ.- Notificar aquest acord les parts interessades i al Registre d’entitats locals de la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques.
Votació
La proposta precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 24, dels grups municipals Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de
Catalunya – Avancem – MES, Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa,
Partit Popular, Socialista i Ciutadans (Ciudadanos) – Badalona.
Abstencions: 2, del grup municipal del Convergència i Unió.
Consorci Parc de la Serralada de Marina
En data 13 de juny de 2015 es va constituir el nou Ajuntament resultant de les Eleccions locals
que van tenir lloc el dia 24 de maig. És per això, que de conformitat amb el que estableix
l’article 38, lletra c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament d’organització, funcionament, règim jurídic de les entitats locals (ROFJ) esdevé
necessari renovar els representants d’aquesta Administració en els òrgans de govern del
Consorci Parc de la Serralada de Marina.
D’acord amb els estatuts del Consorci de referència, l’ article 11, que prescriu que correspon
nomenar un representant a cada Ajuntament consorciat; la Llei 7/1985 de 2 d’abril de bases del
règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya, el ROFJ i d’altra normativa aplicable, proposo al Ple de l’Ajuntament,
l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Cessar com a representant de l’Ajuntament de Badalona, Sònia Egea Pérez a
l’Assemblea General i Consell d’Administració del Consorci Parc de la Serralada.
SEGON.- Designar com a representant de l’Ajuntament de Badalona a l’Assemblea General i
Consell d’Administració del Consorci Parc de la Serralada de Marina el regidor Àlex Mañas
Ballesté
TERCER.- Comunicar aquest acord als interessats i a la Secretaria General del Consorci de
referència per al seu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 24, dels grups municipals Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de
Catalunya – Avancem – MES, Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa,
Partit Popular, Socialista i Ciutadans (Ciudadanos) – Badalona.
Abstencions: 2, del grup municipal del Convergència i Unió.
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Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs
En data 13 de juny de 2015 es va constituir el nou Consistori resultant de les Eleccions locals
que van tenir lloc el dia 24 de maig de 2015.
Per aquest motiu, i de conformitat amb el que estableix l’article 38, lletra c) del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament,
règim jurídic de les entitats locals (ROFJ), esdevé necessari renovar els representants
d’aquesta Administració en els òrgans de govern del Consorci per a la Defensa de la Conca del
Riu Besòs.
L’article 8 dels Estatuts del Consorci de referència preveu que la Junta General del Consorci
estarà integrada per un representant de cadascun dels ens consorciats.
D’acord am el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprovà el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, els Estatuts del Consorci de referència, el ROFJ i d’altra normativa de
règim local aplicable, proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Cessar la regidora Sònia Egea Pérez com a representant de l’Ajuntament de
Badalona davant el Consorci per la Defensa de la Conca del Riu Besòs.
SEGON.- Nomenar el regidor Àlex Mañas Ballesté com a representant de l’Ajuntament de
Badalona davant el Consorci per la Defensa de la Conca del Riu Besòs.
TERCER.- Notificar els presents acords als interessats.
Votació
La proposta precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 24, dels grups municipals Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de
Catalunya – Avancem – MES, Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa,
Partit Popular, Socialista i Ciutadans (Ciudadanos) – Badalona.
Abstencions: 2, del grup municipal del Convergència i Unió.
Govern territorial de salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme
En data 13 de juny de 2015 es va constituir el nou Ajuntament resultant de les Eleccions locals,
que van tenir lloc el dia 24 de maig. És per això que de conformitat amb el que estableix
l’article 38, lletra c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament d’organització, funcionament, règim jurídic de les entitats locals (ROFJ) esdevé
necessari renovar els representants d’aquesta Administració Municipal davant el Consorci del
Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme.
D’acord amb l’article 9 dels estatuts, aprovats pel Ple de l’Ajuntament en data 23 de desembre
de 2008, correspon a l’Ajuntament designar representant titular i representant suplent al consell
Rector del Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme.
Les entitats locals poden constituir associacions d’àmbit estatal o autonòmic i associar-se en
organitzacions per a la protecció dels seus interessos comuns, segons preceptuen la disposició
addicional 5 de la Llei reguladora de Bases del Règim local i els articles 133 i següents del Text
Refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya.
D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, Estatuts del Consorci de referència, ROFJ i d’altra normativa d’aplicació, proposo
al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord:
ACORD:
PRIMER.- Cessar Miguel Jurado Tejada com a representants de l’Ajuntament de Badalona
davant el Consell Rector del Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme.
SEGON.- Designar el regidor Francesc Ribot Cuenca representant titular de l’Ajuntament de
Badalona davant el Consell Rector del Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix
Maresme, i com a representant suplent la regidora Agnès Rotger i Dunyó
TERCER.- Notificar els presents acords als interessats/sades i al consorci de referència.
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Votació.
La proposta precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 24, dels grups municipals Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de
Catalunya – Avancem – MES, Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa,
Partit Popular, Socialista i Ciutadans (Ciudadanos) – Badalona.
Abstencions: 2, del grup municipal del Convergència i Unió.
10. Constituir la Junta de Portaveus.
A la proposta precedent els grups de Convergència i Unió i Partit Popular hi presenten dues
esmenes en veu, que es concreten durant el transcurs de la sessió amb el redactat següent:
Constituït el Ple de l'Ajuntament resultant de les eleccions locals celebrades el dia 24 de maig
de 2015, procedeix, d'acord amb les previsions del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals, aprovat per RD 2568/1996, de 28 de novembre, la constitució dels
òrgans necessaris i complementaris previstos a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova la refosa de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Reglament Orgànic Municipal (ROM) regula la naturalesa jurídica, atribucions, règim jurídic i
de funcionament. D’acord amb el seu article 57 es configura la Junta de portaveus com a òrgan
complementari d’aquesta administració municipal, la qual té com a objectiu fonamental garantir
el diàleg entre els diversos grups polítics municipals constituïts i la intervenció en l’ordenació
del funcionament dels òrgans necessaris de l'Ajuntament.
Vist l'informe emès per la Secretaria General de l'Ajuntament, les disposicions citades i d'altres
d'aplicació, proposo al Ple l'aprovació del següent
ACORD:
PRIMER.- Constituir, com a òrgan complementari de l'Ajuntament, la Junta de portaveus.
SEGON.- La Junta de portaveus serà presidida per l'Alcaldessa i integrada pels portaveus dels
set grups polítics municipals constituïts:
Grup Municipal de Ciutadans (Ciudadanos) –Badalona (C’s)
Senyor: Juan Miguel López González
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem – MES
Senyora: Agnès Rotger i Dunyó
Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)
Senyora: Maria Gallargo Borrega
Grup Municipal Socialista
Senyor: Ruben Guijarro Palma
Grup Municipal de Convergència i Unió
Senyor: Jordi Subirana i Ortells
Grup Municipal del Partit Popular
Senyor: Juan Fernández i Benítez
Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú
Senyor: José Antonio Téllez i Oliva
TERCER.- La Junta de portaveus tindrà funcions deliberatòries d'assumptes d'interès general
per a la Corporació i serà informada puntualment de les propostes i dictàmens que les
comissions informatives elevin al Ple, sense perjudici d'aquells d'altres temes que es consideri
adient tractar.
QUART.- La Junta de portaveus celebrarà les seves sessions ordinàries, amb caràcter
mensual, establint el seu règim en la primera sessió, i amb caràcter extraordinari sempre que
l'Alcaldia la convoqui.
SENYORA SECRETÀRIA: El portaveu del grup municipal del Partit Popular estava pendent de
designació però aquest matí se’ns ha enviat a Secretaria un correu dient que es designava el
portaveu. Ja sabeu que l’alcaldessa haurà de fer un decret en què es designi el portaveu del
grup, però de tota manera, entenent que avui estem fent l’aprovació de la Junta, l’incorporem
perquè aleshores ens queden ja tots els portaveus designats pel plenari.
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SENYOR SUBIRANA: Sí gràcies senyora alcaldessa. Nosaltres hem presentat avui un escrit a
Secretaria modificant el portaveu de Convergència i Unió que passa a ser Jordi Subirana enlloc
de Ferran Falcó.
SENYORA SECRETÀRIA: Si el Ple té a bé que consti a la Junta de Portaveus aquest canvi i
així demà quan es faci el decret per part de la senyora alcaldessa designant els portaveus,
recolliríem aquest canvi i el portaveu pendent de designar, però ja ho incorporaríem com a
òrgan col·lectiu de discussió a la Junta de Portaveus.
SENYORA ALCALDESSA: Doncs fem-ho així, passem a votació.
Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
11. Deixar sense efecte la delegació del Plenari del dia 12 de juliol de 2011 a la Junta de
Govern Local i a l’Alcaldia.
Constituït el nou Ajuntament el passat dia 13 de juny de 2015, i amb l'objecte de dotar d'una
major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de
les facultats que confereix a l'Ajuntament l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, en concordança amb 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,
procedir a modificar el règim de delegacions de matèries, la competència de les quals ostenta
el Ple en virtut de la Llei, a favor de la Junta de Govern Local i de l’Alcaldia.
Atès que en sessió de data 12 de juliol de 2011 el Ple de l’Ajuntament va delegar una sèrie de
competències a la Junta de Govern Local i a l’Alcaldia, que després de la nova constitució de la
Corporació es considera oportú la seva modificació.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, el 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, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i el Reglament d’Organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre i d’altres
d’aplicació, proposo al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent
ACORD:
PRIMER.- Deixar sense efectes les delegacions efectuades pel Ple municipal a la Junta de
Govern Local i a l’Alcaldia en data 12 de juliol de 2011.
SEGON.- Comunicar aquest acord als regidors i regidores de la Corporació per al seu
coneixement i efectes i publicar aquest acord en la intranet municipal i en el Butlletí Oficial de la
Província, en compliment del que disposa l’article 51.2 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
SENYORA ALCALDESSA: Aquest punt respon a la voluntat de tornar totes les competències al
Ple. Ens sembla que és la forma més transparent i més democràtica de portar el govern de la
ciutat. En tot cas, si al llarg del mandat hi ha delegacions que sigui necessari passar a la Junta
de Govern per temes pràctics, per temes d’agilitzar el funcionament, ja hi serem a temps de ferho. Però ens semblava que era important marcar aquest canvi en l’enfocament d’aquest nou
mandat, en què aquest nou conjunt de competències que havien estat delegades i que per tant
es podien prendre a la Junta de Govern sense passar pel Ple, tornen a la Junta de Govern.
Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
SENYORA SECRETÀRIA: Ara ja serien punts de donar compte dels decrets que aquests dies
ha estat signant la senyora alcaldessa.
12. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus presidents i
portaveus.
Identificació de l’expedient
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Tipus d’acord: Donar compte al Ple de la resolució de l’alcaldessa de data 26 de juny de 2015
en relació a la constitució dels grups polítics municipals.
Òrgan al que s’adreça:
Ple municipal
L’alcaldessa, en data 26 de juny de 2015, ha dictat una resolució, la qual transcrita en part
suficient, diu el següent:
“De conformitat amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LRBRL), l’article 23 i següents del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(ROFRJ) i l’article 53 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), els membres de les
Corporacions locals s’han de constituir en grups municipals en aquells municipis de més de
20.000 habitants.
En la forma i termini establert a l’art. 53 del ROM, els responsables dels grups polítics amb
representació a l’Ajuntament constituït en data 13 de juny de 2015, s’han adreçat a aquesta
Alcaldia comunicant la composició i representació del grups municipals següents:
Grup Municipal de Ciutadans (Ciudadanos) –Badalona (C’s)
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem - MES
Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)
Grup Municipal Socialista
Grup Municipal de Convergència i Unió
Grup Municipal del Partit Popular
Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú
D’acord amb l’article 25 del ROFRJ, de la constitució dels grups polítics, dels seus integrants i
portaveus, el President donarà compte al Ple.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER.- Constituir els següents Grups Municipals:
Grup Municipal de Ciutadans (Ciudadanos) – Badalona (C’s)
President:
Juan Miguel López González
Suplent:
Portaveu:
Juan Miguel López González
Suplent:
Membres:
Juan Miguel López González
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem — MES
President:
Francesc Ribot i Cuenca
Suplent:
Oriol Lladó i Esteller
Portaveu:
Agnès Rotger i Dunyó
Suplent:
Oriol Lladó i Esteller
Membres:
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICVEUiA)
President:
Àlex Mañas Ballesté
Suplent:
Maria Gallardo Borrega
Portaveu:
Maria Gallardo Borrega
Suplent:
Àlex Mañas Ballesté
Membres:
Àlex Mañas Ballesté
Maria Gallardo Borrega
Grup Municipal Socialista
President:
Alejandro Pastor López
Suplent:
Rubén Guijarro Palma
Portaveu:
Rubén Guijarro Palma
Suplent:
Concepció Botey i Teruel
Membres:
Jordi Serra Isern
Alejandro Pastor López
Concepció Botey i Teruel
Rubén Guijarro Palma
Grup Municipal de Convergència i Unió
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President:
Suplent:
Portaveu:
Suplent:
Membres:

Ferran Falcó i Isern
Jordi Subirana i Ortells
Ferran Falcó i Isern
Jordi Subirana i Ortells
Ferran Falcó i Isern
Jordi Subirana i Ortells
Grup Municipal del Partit Popular
President:
Xavier Garcia Albiol
Suplent:
Pendent de designació
Portaveu:
Pendent de designació
Suplent:
Pendent de designació
Membres:
Xavier García Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Sònia Egea Pérez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Rosa Bertran i Bartomeu
Daniel Gràcia Álvarez
Joan Walter Fibla
Cristina Agüera Gago
Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú
President:
Maria Dolors Sabater i Puig
Suplent:
Fàtima Taleb Moussaoui
Portaveu:
José Antonio Téllez i Oliva
Suplent:
Javier López Cegarra
Membres:
Maria Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez i Oliva
Eulàlia Sabater i Díaz
Javier López i Cegarra
Fàtima Taleb Moussaoui
SEGON. Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió del Ple que es celebri.”
SENYOR SUBIRANA: Entenem que com que han estat fets abans de la modificació
s’adaptaran a l’aprovació del punt anterior aquests decrets.
SENYORA ALCALDESSA: No, senyor regidor, perquè aquest decret ja s’ha firmat. El que sí
que faré és un nou decret en el qual posaré el canvi i també posaré la designació del portaveu
del Partit Popular. Aquest és només donar compte d’un fet passat.
13. Donar compte de la designació dels membres de la Junta de Govern Local.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord: Donar compte al Ple de la resolució de l’alcaldessa de data 23 de juny de 2015
en relació a la constitució de la Junta de Govern Local i de les competències atribuïdes a la
mateixa per delegació de l’Alcaldia.
Òrgan al que s’adreça: Ple municipal
L’alcaldessa, en data 23 de juny de 2015, ha dictat una resolució, la qual, transcrita en part
suficient, diu el següent:
“L’art. 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les bases del règim local, en relació
amb l’art. 48.1, lletra b) 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, defineix la Junta de Govern Local com a
òrgan de caràcter necessari en municipis de les característiques poblacionals de Badalona.
Aquest òrgan que, amb independència de les competències que li atribueixi per delegació el
Ple de l’Ajuntament o l’Alcaldia, té com a atribució pròpia i indelegable l’assistència permanent
a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions i es configura com a necessari, s’integra per
l’Alcalde i un número de regidors/es no superior al terç del numero legal dels mateixos,
nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia, donant compte al Ple, d’acord amb l’art. 23.1 de la
Llei reguladores de les bases del règim local.
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Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Text refós aprovat
per 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, els arts 52 i concordants del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre i d’altres d’aplicació, RESOLC
PRIMER. La Junta de Govern Local, com a òrgan municipal de caràcter necessari, estarà
integrada pels regidors i regidores que, sota la Presidència de l’alcaldessa, s’indiquen a
continuació:
- Senyor Oriol Lladó i Esteller, 1r tinent d’alcalde.
- Senyor Àlex Mañas Ballesté, 2n. tinent d’alcalde.
- Senyor José Antonio Tèllez Oliva, 3r tinent d’alcalde.
- Senyora Eulàlia Sabater Díaz, 4a tinenta d’alcalde.
- Senyor Francesc Ribot Cuenca, 5è tinent d’alcalde.
- Senyor Javier López Cegarra, regidor.
- Senyora Fàtima Taleb Moussaoui, regidora.
- Senyora Agnès Rotger i Dunyó, regidora.
- Senyora Maria de los Ángeles Gallardo Borrega, regidora
SEGON. La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és prestar assistència i
assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostenta per delegació
de la mateixa les següents competències:
1. Les facultats no expressament atribuïdes al Ple relatives a l’aprovació dels instruments de
planejament i a l’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística dels
diferents sistemes d’actuació i dels convenis que, en el seu cas, portin incorporats, així com
l’adopció de tots els actes administratius en el camp de la gestió urbanística, com, a títol
indicatiu, de determinació i modificació de sistemes d’actuació, delimitació d’unitats i polígons
d’actuació, constitució de juntes i entitats col·laboradores, i l’assignació de quotes
d’urbanització.
2. Les llicències urbanístiques o autoritzacions d’actes promoguts per les Administracions
públiques.
3. L’adopció dels acords relatius a les suspensions de tramitacions i de llicències relatius a la
formulació i tramitació de figures de planejament urbanístic de les quals ostenta la
competència.
4. L’aprovació inicial dels Projectes d’Urbanització i dels Projectes Complementaris
d’Urbanització.
5. L’acceptació de les cessions de vials i dotacions derivades de l’acció urbanística i l’acord de
recepció de les obres d’urbanització.
6. Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, de
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius
especials, i els contractes privats quan el seu valor estimat superi la quantitat de 200.000
euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys,
empre que el seu import acumulat a totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat i fins el
límit del 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de
sis milions d’euros.
7. L’aprovació dels projectes d’obres ordinàries i de serveis quan sigui competent la Junta de
Govern Local per a la seva contractació o concessió, en virtut de les quanties establertes a
l’apartat anterior.
8. L’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i
drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, com també l’alienació del
patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
9. Les facultats d’aprovació de convenis interadministratius de col·laboració o cooperació i
d’acords o convenis amb persones físiques o jurídiques privades o publiques, els efectes
econòmics dels quals comportin per a l’Ajuntament una despesa superior a 75.000 €.
10. Rebre informació de les decisions judicials definitives dictades en procediments en els que
n’és part l’ajuntament i/o els seus ens dependents.
11. L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació.
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12. L’aprovació de les Bases per a la selecció de funcionaris de carrera i personal laboral
indefinit.
TERCER. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern Local en els
termes i dins els límits d’aquesta delegació. Aquesta Alcaldia, però, assumirà les atribucions
delegades quan en casos d’urgència i/o raons d’interès públic apreciades pel delegant es
consideri adequat, donant-ne posteriorment compte a la Junta de Govern Local, i rectificarà, en
qualsevol cas, d’ofici o a instancia de part els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els actes delegats.
QUART. En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta
delegació s’expressarà que l’adopció de l’acord és competència de la Junta de Govern Local en
virtut de la delegació efectuada per l’Alcalde, mitjançant resolució d’aquesta data.
CINQUÈ. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució als efectes previstos a l’art.
38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
RD 2568/1986, de 28 de novembre, i procedir a la seva notificació als membres de la Junta de
Govern Local i a la publicació de la mateixa, en compliment de l’art. 44.2 de l’esmentat text
reglamentari.
14. Donar compte del nomenament dels tinents/a d’alcalde i de les delegacions de
competències de l’Alcaldia als regidors.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord: Donar compte al Ple de la resolució de l’alcaldessa de data 23 de juny de 2015
en relació al nomenament dels tinents d’alcalde i a la delegació de competències de l’alcalde
en els regidors.
Òrgan al que s’adreça: Ple municipal
L’alcaldessa, en data 23 de juny de 2015, ha dictat una resolució, la qual, transcrita en part
suficient, diu el següent:
“Aquesta Alcaldia, amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació d’aquesta
Administració municipal, i de conformitat amb les facultats que li estan conferides pels articles
21.3, i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.3
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya considera necessari procedir al nomenament dels tinents d’alcalde,
que s’especificaran i establir el seu àmbit de competències.
Atès que, de conformitat amb les disposicions citades, l’Alcaldia-Presidència pot delegar
l’exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos a
l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació
amb l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en els quals es regulen les
competències que no poden ser objecte de delegació.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, el 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’art. 43
i concordants del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre i d’altres d’aplicació, RESOLC:
PRIMER.- Nomenar per les Tinences d’Alcaldia els regidors i regidores d’aquest Ajuntament
d’acord a l’ordre que tot seguit s’estableix:
- 1r tinença d’alcaldia: senyor Oriol Lladó i Esteller
- 2n tinença d’alcaldia: senyor Àlex Mañas Ballesté
- 3r tinença d’alcaldia: senyor José Antonio Téllez i Oliva
- 4t tinença d’alcaldia: senyora Eulàlia Sabater i Díaz
- 5è tinença d’alcaldia: senyor Francesc Ribot i Cuenca
Els tinents/ta d’alcalde substituiran, per l’ordre del seu nomenament i en els supòsits de vacant,
absència o malaltia, a l’alcaldessa.
SEGON. Efectuar a favor de les Tinences d’Alcaldia una delegació general d’atribucions
referides als següents àmbits materials:
Senyor Oriol Lladó i Esteller, 1r. tinent d’alcalde: Regidor de Badalona Habitable. Comprèn les
següent matèries: Mobilitat, Paisatge, Espai Públic, Habitatge, Patrimoni Històric-Artístic,
Urbanisme i Ciutat Intel·ligent.
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Senyor Àlex Mañas Ballesté, 2n tinent d’alcalde: Regidor de Badalona Pròspera i Sostenible.
Comprèn les següent matèries: Promoció Econòmica i Ocupació, Industrialització, Comerç,
Turisme, Consum, Nova Economia, Sostenibilitat i Medi Ambient.
Senyor José Antonio Téllez i Oliva, 3r tinent d’alcalde: Regidor de Badalona Democràtica.
Comprèn les següent matèries: Hisenda, Participació, Contractació, Recursos Humans,
Transversalitat, Transparència, Comunicació, Informàtica, Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, Estadística i Població.
Senyora Eulàlia Sabater i Díaz, 4t tinenta d’alcalde: Regidora de Badalona Educadora.
Comprèn les següent matèries: Cultura, Educació i Esports.
Senyor Francesc Ribot i Cuenca, 5è tinent d’alcalde: Regidor de Badalona Justa i Inclusiva.
Comprèn les següent matèries: Serveis Socials, Diversitat, Convivència, Salut i Gent Gran.
TERCER. La delegació general de competències a favor dels esmentats regidors i regidores a
la qual s’ha fet referència anteriorment, comportarà tant la facultat de direcció de l’àmbit
corresponent, com la seva gestió, inclosa la signatura de quants documents de tràmit o
definitius, incloses les propostes de resolució, les resolucions, i l’atorgament de les llicències i
de la resta de títols habilitants, en l’àmbit material de la respectiva delegació, sense més
limitacions que les que expressament s’assenyalen:
Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu valor estimat no superi la quantitat
de 200.000 euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a
quatre anys.
L’aprovació dels projectes d’obres ordinàries i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, per raó de la quantia estipulada en l’apartat anterior i figurin previstos
en el Pressupost.
El desenvolupament de la gestió econòmica relativa a l’àmbit sota la seva responsabilitat,
conforme al pressupost aprovat en els termes establerts a l'article 21.1, lletra f) LBRL,
comprenent les fases d'autorització de la despesa, disposició o compromís de la despesa i
reconeixement i liquidació de l'obligació (articles 54 a 60 del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril.)
QUART.- L'Alcaldia es reserva, en tot cas, les atribucions en matèria de Descentralització/Districtes, Seguretat, Joventut i Dona.
CINQUÈ. Nomenar i efectuar a favor dels Regidors i Regidores que s’esmenten a continuació
una delegació especial d’atribucions per a la gestió dels serveis o missions que determini el
govern municipal.
Senyora Maria Gallardo Borrega: competències en l’àmbit material d’Esports.
Senyora Agnès Rotger Dunyó: competències en l’àmbit material de Serveis Socials.
Senyora Fàtima Taleb Moussaoui: competències en l’àmbit material de Participàció.
Senyor Javier López Cegarra: competències en l’àmbit material de Espais Públics.
L’abast de la delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i execució en relació amb els
assumptes relatius als serveis o missions que determini el govern municipal. L’alcaldessa
delega en aquests quatre regidors/regidores la signatura pel que fa als assumptes relacionats
amb les matèries específiques objecte d’aquestes delegacions especials, restant limitada la
competència als tinents/tinenta d’alcalde a la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers.
La materialització d’aquesta delegació de signatura exigirà que prèviament a la signatura dels
quatre regidors delegats es faci constar l’autorització del titular delegant de la signatura amb la
següent indicació: “Per delegació de signatura de l’alcaldessa, art.16 Llei 30/1992 de 26 de
novembre. Resolució de 23 de juny de 2015”.
SISÈ. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els terminis i dins dels límits d’aquesta
delegació, no sent susceptibles de delegació pels seus titulars en un altre òrgan o regidor. En el
text de les resolucions adoptades pels tinents/tinenta d’alcalde en virtut d’aquesta delegació,
s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió en la part expositiva que
l’esmentada resolució es fa en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut
de la delegació efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de la data
corresponent.
Les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, com a
titular de la competència originària, a la qual es tindrà informada de l’exercici de la delegació, i
gaudiran, per tant, d’executivitat i presumpció de legitimitat.
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SETÈ. De conformitat amb el que preveu l’article 44 del ROFRJ, aprovat per Reial decret
2568/1996, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la
data de notificació d’aquesta resolució als regidors i regidores afectats, i seran de caràcter
indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol d’altre impediment dels regidors delegats,
aquesta Alcaldia assumirà, directa i automàticament, les competències delegades, com a titular
de la competència originària, entenent-se a aquests efectes, exercida la potestat d’advocació
en base a aquesta resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en tal sentit.
VUITÈ. Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats, entenent-se acceptada la
competència delegada de forma tàcita si dins del termini de les 24 hores següents no es
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
NOVÈ. L’Alcaldia aprovarà el document organitzatiu, d’estructura departamental i de serveis
que desenvoluparà aquesta resolució. En tot cas, el document organitzatiu establirà els
mecanismes de coordinació adequats a l’exercici de les delegacions efectuades en virtut
d’aquesta resolució, d’acord amb el principi d’unitat de govern i gestió del municipi.
DESÈ. Donar compte d’aquesta resolució a l’Ajuntament en Ple a la primera sessió que celebri
i publicar el seu text en el BOP, en compliment del que disposa l’article 44.2 del ROFRJ.
15. Donar compte del nomenament dels regidors i regidores de districte i de la delegació
especial d’atribucions.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord:Donar compte al Ple de la resolució de l’alcaldessa de data 2 de juliol de 2015 en
relació al nomenament i delegació especial corresponent als districtes municipals. .
Òrgan al que s’adreça:
Ple municipal
L’alcaldessa, en data 2 de juliol de 2015, ha dictat una resolució, la qual transcrita literalment,
diu el següent:
“Aquesta Alcaldia, amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació d’aquesta
Administració municipal, i de conformitat amb les facultats que li estan conferides pels articles
21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53
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, considera necessari procedir a l’establiment d’un règim de
delegacions especial d’atribucions per a la gestió dels assumptes, missions o matèries
corresponents als districtes municipals.
Atès que, de conformitat amb les disposicions citades, l’Alcaldia-Presidència pot delegar
l’exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos a
l’article 21.3 de la Llei reguladora de Bases de règim local, en relació amb l’article 13 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, en els quals es regulen les competències que no poden ser
objecte de delegació.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, el 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’art. 43
i concordants del Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre i d’altres d’aplicació,
RESOLC:
PRIMER. Nomenar i efectuar a favor dels regidors i regidores que s’esmenten a continuació
una delegació especial d’atribucions per a la gestió dels assumptes, missions o matèries
corresponents als districtes municipals, segons els serveis o missions que determini el govern
municipal:
Regidora del Districte Núm. 1: Senyora Eulàlia Sabater i Díaz
Comprèn els barris de: Canyadó, Casagemes, Coll i Pujol, Centre, Dalt la Vila, Manresà, i
Progrés.
Regidor del Districte Núm. 2: Senyora Maria Ángeles Gallardo Borrega.
Barris: Sant Crist, Sistrells, Lloreda, Nova Lloreda, Puigfred, La Pau i Montigalà Occidental
Regidor del Districte Núm. 3: Senyor Francesc Ribot i Cuenca
Comprèn els barris de: Montigalà Oriental, Canyet, Bufalà, Pomar, Pomar de Dalt, Morera, Les
Guixeres , Mas Ram i Bonavista
Regidor del Districte Núm. 4.: Senyora Dolors Sabater i Puig
Comprèn els barris de: San Juan de Llefià, Sant Mori de Llefià, Sant Antoni de Llefià i La Salut.
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Regidor del Districte Núm. 5: Senyora Agnès Rotger i Dunyó.
Comprèn els barris de: Can Claris, Raval, Gorg i La Mora i Congrés.
Regidor del Districte Núm. 6: Senyora Fàtima Taleb Moussaoui
Comprèn els barris de: Artigas, Sant Roc i El Remei
SEGON. Aquesta delegació especial no portarà inherent cap facultat resolutòria, corresponent
l’esmentada facultat de resolució als regidors que n’ostentin les delegacions genèriques i
circumscrivint-se les funcions dels regidors i regidores amb aquesta delegació a l’estudi,
proposta i execució dels serveis o missions relacionats amb les matèries pròpies de la seva
actuació.
TERCER. Els regidors i regidores amb delegació especial relativa als districtes i barris
representaran, en el marc d’aquesta resolució, a l’Ajuntament en els actes o activitats que es
celebrin amb motiu dels serveis sobre els quals s’ha conferit la delegació especial o afectin als
districtes i barris sobre els quals ostentin delegació d’aquest caràcter.
QUART. De conformitat amb el que preveu l’article 44 del Reglament d’organització i
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aquestes delegacions tindran efecte des del
dia següent a la data de notificació d’aquesta resolució als regidors i regidores afectats i seran
de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia.
CINQUÈ. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol d’altre impediment dels regidors
delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directa i automàticament, les competències delegades,
com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes, exercida la potestat
d’advocació en base a aquesta resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en
tal sentit.
SISÈ. Notificar aquesta resolució als regidor i regidores afectats, entenent-se acceptada la
competència delegada de forma tàcita si dins del termini de les 24 hores següents no es
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
SETÈ. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que celebri
i publicar el seu text en el BOP, en compliment del que disposa l’article 44.2 del ROFRJ. “
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat, procedeix que, a l’empara de
l’article 42 i d’altres aplicables del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es doni compte al Ple
de l’Ajuntament de la resolució de l’acaldessa que precedeix.
16. Donar compte de la delegació de les presidències dels organismes autònoms
municipals.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord:Donar compte al Ple de la resolució de l’alcaldessa de data 23 de juny de 2015
referent a la delegació de les presidències dels organismes autònoms municipals.
Òrgan al que s’adreça: Ple municipal
L’alcaldessa, en data 23 de juny de 2015, ha dictat una resolució, la qual, transcrita en part
suficient, diu el següent:
“En data 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació municipal com a resultat de les
Eleccions locals que van tenir lloc el dia 24 de maig.
Amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació d’aquesta Administració
municipal i atès el caràcter nat de la presidència dels òrgans municipals que li que correspon a
l’Alcadia i, de conformitat amb els arts. 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local (LBRL) i 53.1.c) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya (TRLMRLC) i dels corresponents Estatuts dels organismes autònoms municipals, es
considera necessari delegar les competències, circumscrites als àmbits dels esmentats
organismes autònoms, que amb caràcter delegable estan conferides per llei a l’alcaldessapresidenta.
Ateses la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Text refós aprovat
per 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, els arts 52 i concordants del Reglament d’organització,
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funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre i d’altres d’aplicació, RESOLC
PRIMER. Sens perjudici de les facultats de direcció superior i coordinació general de l’Alcadia
es delegen les competències circumscrites als àmbits dels organismes autònoms, que amb
caràcter delegable estan conferides per llei a l’alcaldessa-presidenta, al Tinent d’alcalde i a la
Tinenta d’alcaldessa que tot seguit es relacionen:
- Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació: senyor Alex Mañas Ballesté, 2n tinent
d’alcaldia.
- Patronat de la Música de Badalona: senyora Eulàlia Sabater Díaz, 4a tinenta d’alcaldia.
- Museu Municipal de Badalona: senyora Eulàlia Sabater Díaz, 4a tinenta d’alcaldia.
- Institut Municipal de Serveis Personals: senyor Francesc Ribot i Cuenca, 5è tinent d’alcaldia.
SEGON. Donar compte al ple en la primera sessió que es convoqui.”
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat, procedeix que, a l’empara de
l’article 42 i d’altres aplicables del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es dona compte al Ple
de l’Ajuntament de la resolució de l’alcaldessa que precedeix.
SENYORA SECRETÀRIA: L’alcaldessa, en virtut de la seva competència, durant aquest temps,
fins que no s’hagués fet el cartipàs, va delegar la presidència perquè poguessin seguir
funcionant en les seves funcions habituals de gestió ordinària.
17. Donar compte de delegació de la competències per a l'autorització de matrimonis
civils.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord: Donar compte al Ple de la resolució de l’alcaldessa de data 16 de juny de 2015
referent a la delegació de la competència per a l’autorització de matrimonis civils
Òrgan al que s’adreça:
Ple municipal
L’alcaldessa, en data 16 de juny de 2015, ha dictat una resolució, la qual, transcrita en part
suficient, diu el següent:
“L’Alcaldia, amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació d’aquesta
Administració municipal, i de conformitat amb les facultats que li estan conferides pels articles
21.3, i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53
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, considera necessari procedir a realitzar una delegació, de forma
indistinta en tots els regidors i regidores d’aquest Ajuntament, de la competència originària
d’aquesta de l’Alcaldia per autoritzar els matrimonis civils que es celebrin en aquest territori
municipal.
Atès que l’art. 51 del Codi Civil segons la redacció donada per la Llei 35/1994, de 23 de
desembre (BOE núm. 307 de data 24 de desembre) disposa que és competent per autoritzar el
matrimoni l’alcalde/essa del municipi on es celebri o el regidor/a en qui aquest delegui.
Atès que, de conformitat amb les disposicions citades, l’Alcaldia pot delegar l’exercici de les
seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos a l’article 21.3, de la
Llei reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, en els quals es regulen les competències que no poden ser objecte de delegació.
Ateses la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el 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’art. 43 i concordants del Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i d’altres d’aplicació,
RESOLC:
PRIMER.- Delegar de forma indistinta en tots els regidors i regidores d’aquest Ajuntament, la
competència que atorga a l’Alcaldia l’article 51.1 del Codi civil, en la seva redacció donada per
la Llei 35/1994, de 23 de desembre, per autoritzar matrimonis civils que es celebrin en aquest
territori municipal. Aquesta delegació faculta a tots els regidors i regidores per autoritzar
matrimonis civils, sense que en una mateixa cerimònia puguin intervenir més d’un d’ells. A
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aquests efectes serà suficient una comunicació escrita de l’Alcaldia al regidor o regidora que
exerceixi la delegació als efectes de constància a l’expedient d’autorització del matrimoni.
SEGON.- L’atribució delegada s’haurà d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta
delegació, no sent susceptible de delegació pels seus titulars en un altre òrgan o regidor. En les
autoritzacions de matrimoni realitzades en virtut de delegació s’haurà de fer constar aquesta
circumstància amb indicació de la data en què va ser dictada aquesta resolució. Les
autoritzacions que s’adoptin per delegació s’entendran realitzades per aquesta Alcaldia, com a
titular de la competència originària, a la qual es tindrà informada de l’exercici de la delegació, i
gaudiran, per tant, d’executivitat i presumpció de legitimitat.
TERCER.- De conformitat amb el que preveu l’article 44 del Reglament d’organització i
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1996, de 28 de
novembre, aquesta delegació tindrà efecte des del dia següent al de la data d’aquesta resolució
i serà de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia.
QUART.- Notificar aquesta resolució als regidor i regidores afectats, entenent-se acceptada la
competència delegada de forma tàcita si dins del termini de les 24 hores següents no es
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquesta resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió que
celebri i publicar el seu text en el BOP, en compliment del que disposa l’article 44.2 del
Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals.”
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat, procedeix que, a l’empara de
l’article 42 i d’altres aplicables del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es dona compte al Ple
de l’Ajuntament de la resolució de l’alcaldessa que precedeix.
18. Donar compte de la delegació del vistiplau en els certificats d'inscripció al Padró
Municipal d'Habitants i en les reclamacions al cens electoral.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord:Donar compte al Ple de la resolució de l’alcaldessa de data 26 de juny de 2015
referent a la delegació de signatura del vistiplau en els certificats referents a inscripcions en el
padró municipal d’habitants i de reclamacions als cens electoral
Òrgan al que s’adreça: Ple municipal
L’alcaldessa, en data 26 de juny de 2015, ha dictat una resolució, la qual, transcrita en part
suficient, diu el següent:
“Vist l’important nombre de certificats que es lliuren en relació a inscripcions al Padró Municipal
d’Habitants i a les reclamacions al Cens Electoral.
Vista la necessitat de què el lliurament dels referits certificats sigui més eficaç, es considera
convenient delegar en el regidor de Badalona Democràtica, senyor Jose Antonio Téllez i Oliva,
la signatura de conformitat d’aquesta Alcaldia en els esmentats certificats.
Atès l’art. 16 LRJPAC, els titulars d’òrgans administratius podran, en matèria de la seva
competència, delegar la firma de les seves resolucions i actes administratius als titulars dels
òrgans o unitats administratives que d’ells depenguin, dintre dels límits de l’art. 13 de la mateixa
llei; la delegació de signatura no altera la competència de l’òrgan delegant i, per a la seva
validesa no és necessària la seva publicació. En el acte que es signi per delegació es farà
constar l’autoritat de procedència.
Atesos els arts. 21 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i 53 del Text Refós de
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès l’art. 44.2 Reglament d’Organització, Funcionament i de Règim jurídic de les corporacions
locals de totes les delegacions es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri amb
posterioritat a les mateixes.
Es pel que, D I S P O S O:
PRIMER.- Delegar en el regidor de Badalona Democràtica, senyor Jose Antonio Téllez i Oliva,
la signatura de conformitat d’aquesta Alcaldia en els certificats lliurats en relació a inscripcions
al Padró Municipal d’Habitants i a les reclamacions als Cens Electoral.
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SEGON.- En la documentació lliurada per delegació es farà constar expressament que la firma
s’efectua per delegació de l’Alcaldia, de conformitat amb l’art. 16 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
TERCER.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la present delegació de firma en la propera
sessió. “
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat, procedeix que, a l’empara de
l’article 42 i d’altres aplicables del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es dona compte al Ple
de l’Ajuntament de la resolució de l’alcaldessa que precedeix.
19. Donar compte de les delegacions específiques en matèria econòmica als tinents
d’alcalde i d’altres delegacions en el regidor de Badalona Democràtica.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord: Donar compte al Ple de la resolució de l’alcaldessa de data 29 de juny de 2015
en relació a la modificació de la resolució de data 23 de juny de 2015 i de delegacions
específiques en el 3r tinent d’alcalde.
Òrgan al que s’adreça:
Ple municipal
L’alcaldessa, en data 29 de juny de 2015, ha dictat una resolució, la qual transcrita en part
suficient, diu el següent:
“Mitjançant resolució d’aquesta Alcaldia, de data 23 de juny d’enguany, van ser nomenades les
cinc Tinences d’Alcaldia de la Corporació constituïda com a conseqüència de les eleccions
municipals celebrades el 24 de maig de 2015. Així mateix, es va efectuar a favor de les
esmentades Tinences d’Alcaldia una delegació general d’atribucions referides als següents
àmbits materials:
Senyor Oriol Lladó i Esteller, 1r. tinent d’alcalde: Regidor de Badalona Habitable. Comprèn
les següent matèries: Mobilitat, Paisatge, Espai Públic, Habitatge, Patrimoni Històric-Artístic,
Urbanisme i Ciutat Intel·ligent.
Senyor Àlex Mañas Ballesté, 2n tinent d’alcalde: Regidor de Badalona Pròspera i Sostenible.
Comprèn les següent matèries: Promoció Econòmica i Ocupació, Industrialització, Comerç,
Turisme, Consum, Nova Economia, Sostenibilitat i Medi Ambient.
Senyor José Antonio Téllez i Oliva, 3r tinent d’alcalde: Regidor de Badalona Democràtica.
Comprèn les següent matèries: Hisenda, Participació, Contractació, Recursos Humans,
Transversalitat, Transparència, Comunicació, Informàtica, Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, Estadística i Població.
Senyora Eulàlia Sabater i Díaz, 4t tinenta d’alcalde: Regidora de Badalona Educadora.
Comprèn les següent matèries: Cultura, Educació i Esports.
Senyor Francesc Ribot i Cuenca, 5è tinent d’alcalde: Regidor de Badalona Justa i Inclusiva.
Comprèn les següent matèries: Serveis Socials, Diversitat, Convivència, Salut i Gent Gran.
Amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació d’aquesta Administració
municipal, i de conformitat amb les facultats que li estan conferides pels articles 21.3 i 23.4 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53.3 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya es considera necessari procedir realitzar les delegacions específiques que
s’indiquen.
Atès que, de conformitat amb les disposicions citades, l’Alcaldia-Presidència pot delegar
l’exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos a
l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació
amb l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en els quals es regulen les
competències que no poden ser objecte de delegació.
PRIMER. Modificar l’apartat 3, paràgraf 3 de la resolució de cartipàs dictada per l’Alcaldia, de
data 23 de juny de 2015, a efectes què la delegació genèrica a favor dels Tinents/ta d’alcalde
abasti el desenvolupament de la gestió econòmica que comprèn les fases d’autorització i
disposició de la despesa, així com el reconeixement i la liquidació de l’obligació d’acord amb el
pressupost aprovat.
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SEGON. Efectuar delegacions especifiques en el 3r tinent d’alcalde i regidor de Badalona
Democràtica, senyor José Antonio Téllez i Oliva, en les següents matèries assignades a la
Regidoria de la qual n’és titular:
• L’exercici de la potestat sancionadora en matèria de seguretat ciutadana, trànsit i civisme.
• Els actes tràmit que es derivin de l’ordenació formal dels pagaments de la Hisenda municipal,
com són la firma dels manaments individuals, xecs, transferències i d’altres documents.
• L’aprovació dels contractes menors per mitjà de l’aplicació informàtica que correspongui.
TERCER. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els terminis i dins dels límits
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de delegació pels seus titulars en un altre òrgan o
regidor. En el text de les resolucions adoptades pel tinent d’alcalde en virtut d’aquesta
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió en la part
expositiva que l’esmentada resolució es fa en exercici de les competències que li han estat
conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució
de la data corresponent.
Les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, com a
titular de la competència originària, a la qual es tindrà informada de l’exercici de la delegació, i
gaudiran, per tant, d’executivitat i presumpció de legitimitat.
QUART. De conformitat amb el que preveu l’article 44 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aquestes delegacions tindran efecte des de la
data de la present resolució, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat
d’advocació d’aquesta Alcaldia.
CINQUÈ. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol d’altre impediment del regidor
delegat, aquesta Alcaldia assumirà, directa i automàticament, les competències delegades,
com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes, exercida la potestat
d’advocació en base a aquesta resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en
tal sentit.
SISÈ. Notificar aquesta resolució al regidor afectat, entenent-se acceptada la competència
delegada de forma tàcita si dins del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en
contra o es fa ús de la delegació.
SETÈ. Donar compte d’aquesta resolució a l’Ajuntament en Ple a la primera sessió que celebri i
publicar el seu text en el BOP, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.”
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat, procedeix que, a l’empara dels
articles 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es doni compte al Ple de l’Ajuntament
de la resolució de l’alcaldessa que precedeix.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, doncs com que es tracta d’un Ple extraordinari, no hi ha
precs i preguntes. Sí que permeteu-me que abans d’aixecar la sessió i de donar pas a una
segona part fora del Ple en què hem convidat a donar la paraula a una sèrie de regidors,
permeteu-me que abans d’aixecar la sessió, només una crida a la responsabilitat com ja han fet
abans alguns regidors. Ens sembla que la ciutat està afrontant un canvi important, hi ha una
sèrie de mesures que la ciutadania espera. En mesures socials aquest govern impulsa una línia
política que s’ajusta al moment d’emergència social que estem vivint, i ens sembla que la
ciutadania no entendria que això no puguem desenvolupar-ho al més aviat possible. Per tant,
emplaço a què amb la major brevetat possible puguem desencallar entre totes i tots aquests
punts que ens impedeixen funcionar amb normalitat i que el que ara ens va emplaçant en
aquest funcionament àgil que necessitem, s’escurci el més breument possible el procés
provisional i que puguem ja començar realment a executar i tirar endavant aquestes polítiques
que tothom està esperant que desenvolupem. Sense més, aixeco la sessió del Ple.
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Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint hores i deu minuts, de la qual com
secretària, dono fe.

Vist i Plau
L’alcaldessa,

La secretària

M. Dolors Sabater i Puig

Catalina Victory Molné
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