Secretaria General

NÚM.:
2
ÒRGAN:
Ple de l'Ajuntament
SESSIÓ:
ORDINÀRIA
DATA:
28 de febrer de 2012
HORA:
18:10
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en: 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS

SECRETARI GENERAL
INTERVENTOR

Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Sònia Egea Pérez
Rosa Bertran i Bartomeu
Salvador Lerma Timonel
David Gómez Villar
Montserrat Salgado Romero
Daniel Gracia Alvárez
Jordi Serra Isern
Francesc Serrano Villarroya
Desirée García Roig
Josep Durán Vázquez
Teresa González Moreno
José Antonio Lara Olivera
Concepción Botey i Teruel
Pablo Hernán Tapias
Aniceto Ramírez Vilches
Ferran Falcó Isern
Jordi Subirana Ortells
Josep Pera Colomé
Maria Mercè Rius Serra
Carles Sagués Baixeras
Asunción García Cotillas
Alejandro Mañas Ballesté
Juan Ignacio Soto Valle
Julián Álamo Guijarro

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2012/2222 DONAR COMPTE. Donar compte de diversos decrets de contractació en
matèria de personal i/o nomenaments de personal.
3 AP-2012/2223 DONAR COMPTE. Donar compte de diversos decrets de nomenament i/o
cessament de personal de confiança o assessorament especial.
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4 AP-2012/2224 DICTAMEN. Ratificar la resolució d'Alcaldia de 6-2-12 d'integració de mèrits
específics del lloc de treball reservat a FHE Secretaria General. Provisió obligatòria pel sistema
de concurs de mèrits. Disp. Addicional 6ª, Decret 195/2008, de 7 d'octubre.
5 AP-2012/2221 DICTAMEN. Modificació de la determinació del nombre, característiques i
retribucions del personal eventual i del personal directiu al servei de l'Ajuntament de Badalona.
6 AP-2012/2219 DONAR COMPTE. Donar compte de l'aprovació, per la Junta de Govern
Local, sessió 20/01/2012, de les resolucions de declaració d'especial interès o utilitat municipal
i bonificacions en les quotes de l'ICIO dels expedients 691/BIC-6/11 i 57/BIC-2/11.
7 AP-2012/2220 DICTAMEN. Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2012 i
de la plantilla del personal al servei de l'ajuntament i els seus organismes autònoms.
8 AP-2012/2230 PROPOSTA. Aprovar l'encàrrec de gestió a l'empresa municipal ENGESTUR,
SA de la realització del control de l'activitat publicitària al municipi de Badalona.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D’ATENCIÓ A LES PERSONES
9 AP-2012/2218 DICTAMEN. Aprovar la baixa voluntària de l'Ajuntament de Badalona com a
membre de l'Associació de l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicaicó per a
l'any 2012.
10 AP-2012/2217 DICTAMEN. Aprovar la valoració de llocs de treball del nou organigrama de
l'Institut Municipal de Serveis Personals.
11 AP-2012/2225 DICTAMEN. Aprovar inicialment les bases específiques que regiran
l'atorgament de subvencions per part de la Regidoria de Cultura i Ciutadania durant l'any 2012 exclusivament de caràcter cultural.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DEL TERRITORI
12 AP-2012/2226 DICTAMEN. Aprovar provisionalment el Pla Especial d'agrupació d'empreses
a la parcel.la del carrer Indústria 542-546 (16/A11-11).
13 AP-2012/2227 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla general
metropolità a l'àmbit de la parcel.la situada al carrer del Mar, 55, per a l'ampliació del Teatre
Zorrilla (14/D4-11).
14 AP-2012/2228 DICTAMEN. Resoldre el recurs potestatiu interposat per l'INCASOL contra el
segon punt de l'acord del Ple de data 25 d'octubre de 2011, pel qual s'ordenava al Departament
de Gestió Urbanística l'inici d'expedient d'ocupació directa a l'ARE de l'Estrella.
15 AP-2012/2229 PROPOSTA. Aprovar l'encàrrec de gestió a favor de l'empresa ENGESTUR,
SA per a la realització de l'Escola Bressol Nero Nas.
16 Proposicions urgents.
17 Torn obert de paraules
18 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2012/2231 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA per al millorament del
Barri de Sant Crist de Can Cabanyes.
AP-2012/2232 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal de CIU, a la qual s'adhereixen
els grups municipals del PSC i ICV-EUiA, sobre la recuperació del servei d'estudi en horari
nocturn a les biblioteques de Badalona en època d'exàmens.
AP-2012/2233 MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA i PSC, en contra
de la reforma laboral imposada pel Govern de l'Estat.
AP-2012/2234 MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA, PSC i CIU, per
l'inici de l'expedient per a la contractació dels serveis de neteja d'edificis, dependències
municipals i centres docents de l'Ajuntament.
19 Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYOR ALCALDE: Com cada Ple, abans de començar l’ordre del dia guardaríem un minut de
silenci per les dones que han estat víctimes de la violència masclista. (es guarda un minut de
silenci). Doncs començaríem l’ordre del dia d’aquesta sessió ordinària, senyor secretari,
començaríem pel punt primer.
SENYOR SAGUÉS: Perdoni, senyor alcalde, un moment, una prèvia sisplau. Bona tarda a
tothom. Avui s’ha modificat el sistema d’accés a la Sala de plens? I si s’ha modificat
m’agradaria saber quin és el motiu i si serà per sempre o com ha anat. La gent parlava a
l’entrada que hi havia una llista que s’havia obert, en fi, una certa confusió que m’agradaria que
em poguessin aclarir sisplau.
SENYORA HERVÀS: Sí senyor Sagués, jo crec que no hi ha confusió, les persones que hi ha
aquí és perquè tenen a veure amb algun punt de l’ordre del dia, i per tant, no li veig quina pot
ser la confusió.
SENYOR SAGUÉS: No s’ha obert una llista més d’hora que es feia altres vegades? No li
asseguro res perquè si ho sabés segur ja li diria d’una altra manera, senzillament són
comentaris que m’han arribat de persones a l’hora d’entrar, quan jo entrava aquí a l’edifici, de
gent que em comentava que per primera vegada els deien que s’havia obert una llista d’espera
a partir de les dues del migdia, que això no es feia abans, etc. Només saber què és exactament
el que ha passat i si no ha passat res i tot és igual que sempre, no cal ni que en parlem més.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, que jo sàpiga no ha passat res, el que sí que li dic és que
quan jo he entrat m’he trobat a militants del meu partit que m’han dit a les quatre trenta o tres
quarts de cinc, que la Sala ja la gent s’havia apuntat i la Sala estava plena, militants del meu
partit. Però a partir d’aquí desconec si hi ha hagut alguna cosa més o no. ja ho mirarem. Si els
sembla començaríem amb l’ordre del dia.
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió anterior que va tenir
lloc el passat dia 31 de gener de 2012, la qual és aprovada per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2012/2222
DONAR COMPTE. Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de
personal i/o nomenaments de personal.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
Òrgan al qual s’adreça: Ajuntament Ple
Núm. expedient: 115 /PLE-1/12
Atès el que disposa l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals preveu que l’Alcaldia ha de donar compte al Ple de les resolucions adoptades,
per tal que els regidors les coneguin als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern
que preveu l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
Segons criteri de qui subscriu i en base a la normativa citada es proposa al Tinent d’Alcalde i
Regidor de l’Àrea de Recursos Interns, Hisenda i Promoció Econòmica, d’acord amb la
delegació aprovada pel Decret de l’Alcaldia de 5 de juliol de 2011, per tal que proposi a la
Comissió Informativa de l’Àrea de Govern, Hisenda i Recursos Interns els decrets següents :
a/ Contractació personal laboral temporal/nomenament personal interí.
Expedient
Data del decret Empleat/da
329/JPC-7/11
01/12/11
Isabel Pérez García
Maria Gloria Sans Ramón
471/JPC-11/11
13/12/11
785/LINTS-17/11 30/12/11
Ramón Matamoros de Diego
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780/FINTV-2/11

24/01/12

779/FINTV-1/11

24/01/12

27/LINTV-1/12
806/LINTV-13/11
343/JPC-10/11
34/JPC-1/12
778/Z-75/11

27/01/12
27/01/12
01/02/12
01/02/12
30/11/11

Juan Antonio García Maestre
Juan Carlos Arqués Corbalán; Priscilla Margarita
Larrañaga Bustamante; Juan Sebastian Fdez. Bayona
Judit Ortega Hidalgo
Mònica Sánchez Pérez
Virginia Muré Avalos
Gemma Martínez Platero
Jordi Crisol González

3 AP-2012/2223
DONAR COMPTE. Donar compte de diversos decrets de nomenament/cessament de
personal de confiança o assessorament especial.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de diversos decrets de nomenament/ cessament de personal
de confiança o assessorament especial
Òrgan al qual s’adreça: Ajuntament Ple
Núm. expedient: 116/PLE-2/12
Atès el que disposa l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals preveu que l’Alcaldia ha de donar compte al Ple de les resolucions adoptades,
per tal que els regidors les coneguin als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern
que preveu l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
Atès allò que estableix l’article 104 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, l’article 304 DL 2/2003 de 28
d’abril, i l’article 9 D. 214/1990 de 30 de juliol.
a/ Nomenament de personal eventual de confiança o assessorament especial, personal directiu
Ajuntament:
Expedient
851/PENOM-14/11
77/PENOM-1/12

Empleat/da
Francesc Navarro Moreno
Jorge Ernesto Marcos Castillo

b/ Cessament de personal eventual de confiança o assessorament especial.
Expedient
843/CESPE-6/11
841/CESPE-5/11

Empleat/da
Felipe González Martín
Juan Ruíz Martínez

4 AP-2012/2224
DICTAMEN. Ratificar la resolució d'Alcaldia de 6-2-12 d'integració de mèrits específics
del lloc de treball reservat a FHE Secretaria General. Provisió obligatòria pel sistema de
concurs de mèrits. Disp. Addicional 6ª, Decret 195/2008, de 7 d'octubre.
Identificació de l'expedient
Assumpte: Ratificar la resolució d’Alcaldia de data 6 de febrer de 2012 d’integració del mèrits
específics del lloc de treball reservat a FHE Secretaria general. Provisió obligatòria pel sistema
de concurs de mèrits. Disp. Addicional 6ª, Decret 195/2008, de 7 d’octubre.
Òrgan que resol: PLE
Caràcter de la resolució: No exhaureix la via administrativa per al personal laboral
Núm. expedient: 111/CM-1/12
Antecedents
1. Decret del regidor de l’àrea d’Hisenda i Recursos Interns de 20 d’octubre de 2011 pel qual
s’incoa l’expedient de modificació de la RLT pel que fa al sistema de provisió del lloc de treball
de Secretaria General i a la vegada la incoació de l’expedient per aprovar les bases i la
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convocatòria d’aquest lloc de treball per integrar en el concurs ordinari de la Comunitat
Autònoma de Catalunya.
2. Acord de Ple de 29 de novembre de 2011 pel que s’aprova la modificació de la relació de
llocs de treball pel que fa al sistema de provisió del lloc de treball de Secretaria General en
compliment d’allò que estableix la disposició addicional sisena del Decret 195/2008, de 7
d’octubre. Acord publicat en el BOP en data 27 desembre de 2011 i en el DOGC en data 21 de
desembre de 2011.
3. Decret d’alcaldia de 6 de febrer de 2012 pel qual s’aprova Integrar a la vigent Relació Llocs
de Treball els mèrits específics del lloc de treball de Secretaria General de l’Ajuntament de
Badalona, el sistema de provisió del qual és el concurs, en virtut de l’acord plenari de data 29
de novembre de 2011, en compliment del que preveu l’article 18.1, en relació a la Disposició
Addicional Sisena del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, realitzant els tràmits procedimentals
que en dret procedeixen.
Fonaments de dret
1) Decret 195/2008, de 7 d’octubre pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic
del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
2) Competència atorgada a l’ Alcalde en aquesta matèria segons disposa l’article 21.1g) i
article 21.1 .h) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local .
3) Atès allò que disposa l'article 15 del Reglament de catalogació, provisió i retribució dels
llocs de treball de l'Ajuntament de Badalona, amb concordança amb l’article 32 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, i amb l’atribució establerta de l’art. 22.1-i) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, i això amb caràcter indelegable segons l’apartat
quart del mateix article, correspon a l’Ajuntament Ple l’aprovació de la modificació de la RLT.
4) La proposta haurà de ser informada per la Comissió d’Estudi, Informe o Consulta
corresponent, d'acord amb el que disposa els articles 82.2 i 123 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals (ROFRJEL).
5) De conformitat amb el que preveu el Decret 195/2008, de 7 d’octubre, l’actual reglament i
valoració de la Relació de Llocs de Treball (RLT) defineix les característiques i perfil del lloc de
treball objecte de provisió. Les Bases reguladores confeccionades per a la convocatòria de
provisió del lloc de Secretaria General de l’Ajuntament de Badalona pel sistema de concurs
ordinari s’ajusten quant a la descripció dels mèrits específics a la vigent RLT i, en
conseqüència, procedeix la seva incorporació a aquesta.
6) 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
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Hisenda i Recursos Interns per tal que proposi previ
informe de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Hisenda i Recursos Interns, a
l'Ajuntament Ple l’adopció dels següent ACORD:
ÚNIC. Ratificar el decret d’alcaldia de 6 de febrer de 2012 per tal d’Integrar a la vigent Relació
Llocs de Treball els mèrits específics del lloc de treball de Secretaria General de l’Ajuntament
de Badalona, el sistema de provisió del qual és el concurs, en virtut de l’acord plenari de data
29 de novembre de 2011, en compliment del que preveu l’article 18.1, en relació a la Disposició
Addicional Sisena del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, realitzant els tràmits procedimentals
que en dret procedeixen.
Votació.
El dcitamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
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5 AP-2012/2221
DICTAMEN. Modificació de la determinació del nombre, característiques i retribucions
del personal eventual i del personal directiu al servei de l'Ajuntament de Badalona.
Identificació de l’expedient
Assumpte: Modificació de la determinació del nombre, característiques i retribucions del
personal eventual i del personal directiu al servei de l’Ajuntament de Badalona.
Ref. expedient: 74/CSIST-1/12
Interessats/s/des: General; Intervenció, Tresoreria, Servei de Recursos Humans, Regidoria de
Govern; Àrees Ajuntament.
Antecedents
1. Acord del Ple de l’Ajuntament, de data 12/07/2011, pel que s’estableix la determinació del
nombre, característiques i retribucions del personal eventual i del personal directiu al servei de
l’Ajuntament de Badalona.
2. Resolució de 31 d’octubre de 2011, de Resolució del procés de provisió del lloc de treball de
gerent de l’àmbit d’Hisenda i Recursos Interns, declarant-lo desert, com a conseqüència de la
comunicació de l’aspirant proposada de retirar la seva candidatura per motius personals.
2. Instrucció del tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda i Recursos Interns de 10 de febrer de 2012,
per la qual en base a les necessitats organitzatives i econòmiques es donen instruccions per tal
d’aprovar la modificació de la determinació del nombre, característiques i retribucions del
personal eventual i directiu al servei de l’Ajuntament de Badalona, en relació a l’amortització
dels llocs de treball de gerent de l’àmbit d’Hisenda i Recursos Interns i un lloc de treball de
coordinador d’Àrea; així com la creació d’un lloc de treball de coordinador d’Hisenda i Recursos
Interns.
1. Aquesta modificació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual i del
personal directiu al servei de l’Ajuntament de Badalona, no comporta cap tipus de despesa
pressupostària.
Fonaments de dret
2. Article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, amb concordança amb
l’article 176.1 del RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i també l’article 304.1 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
els quals estableixen que el número, característiques i retribucions del personal eventual serà
determinat pel Ple de cada Corporació a l’inici de cada mandat.
3. Article 9 i concordants del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que el personal eventual
és aquell que en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball
no reservat a funcionaris i que pot tenir qualsevol d’aquestes condicions: a) confiança o
assessorament especial; b) personal directiu per àrees o serveis concrets.
4. Article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic regula la figura
del personal eventual.
5. Facultats conferides a l’alcalde com a cap de tot el personal, a l’article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local, i les facultats en quant al nomenament i la
separació del personal eventual en els articles 304.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
i 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, i atès que es tracta d’una competència delegable
segons les disposicions anteriorment esmentades i que aquesta Alcaldia la té delegada al tinent
d’alcalde i regidor de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns per Resolució de 5 de juliol de 2011, que
proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Modificar l’Acord del Ple de l’Ajuntament de data 12 de juliol de 2011, en el sentit
d’amortizar les places i llocs de treball del personal directiu i eventual, amb efectes de
l’aprovació definitiva del pressupost de despeses per a l’any 2012, detallats a continuació:
a) Personal directiu:
Plaça / lloc

Núm.

Retribucions anuals brutes

Gerent d’Àmbit d’Hisenda i RRHH
1
b) Personal eventual de confiança o assessorament especial:
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Plaça / lloc

Núm.

Coordinador/a d’Àrea

Retribucions anuals brutes

1

42.000,00 Euros

SEGON. Modificar l’Acord del Ple de l’Ajuntament de data 12 de juliol de 2011, en el sentit de
crear, amb efectes de l’aprovació definitiva del pressupost de despeses per a l’any 2012, la
plaça i lloc de treball del personal eventual, nombre, característiques i retribucions detallats a
continuació:
Personal eventual
de confiança o especial
assessorament
Coordinador/a d’Hisenda i
Recursos Interns
70.000,00 Euros

Característiques bàsiques:

Retribucions

dedicació i funcions

anuals brutes

Núm.

1

Dedicació: Plena / Temps complet

Funcions: Realitzarà les funcions
de confiança o assessorament
especial que li atribueixi l’alcalde i
en concret les referides a
l’àrea d’Hisenda i Recursos
Interns.
TERCER. Assimilar al personal eventual, creat en el punt Segon d’aquest acord, en relació a
l’assignació retributiva corresponent al reconeixement dels serveis prestats en qualsevol
Administració Pública quan al règim i quanties que regeixen en cada moment pels funcionaris
de carrera de conformitat i en aplicació a la normativa de funció pública.
QUART. Equiparar aquest personal eventual respecte la resta de personal funcionari i laboral
d’aquesta corporació pel que fa a les indemnitzacions per raó del servei en matèria de dietes i
quilometratges així com pel que fa a les despeses per assistències a cursos i/o jornades que
puguin realitzar a iniciativa de la pròpia administració i en relació i benefici de les tasques que
tinguin encomanades en funció dels càrrecs que ocupen.
CINQUÈ. Integrar aquesta modificació a la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball que integrar
l’expedient administratiu del pressupost municipal per l’exercici 2012 per tal d’adequar-la a la
plantilla de personal eventual i personal directiu aprovades, quedant substituïdes de conformitat
amb el punt primer i segon d’aquest acord i amb els antecedents que integren aquest expedient
administratiu.
SISÈ. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i
execució dels precedents acord.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
6 AP-2012/2219
DONAR COMPTE. Donar compte de l'aprovació, per la Junta de Govern Local, sessió
20/01/2012, de les resolucions de declaració d'especial interès o utilitat municipal i
bonificacions en les quotes de l'ICIO dels expedients 691/BIC-6/11 i 57/BIC-2/11.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord: Acord de la Junta de Govern Local de data 20/01/2012 d’aprovació de la
declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres executades al c/ Barcelona 1-3 i al
c/ Doctor Modrego, 23 i aprovació de les bonificacions de les quotes de l’ICIO, adoptat per
delegació de l’Ajuntament ple.
Caràcter de la decisió: Exhaureix la via administrativa
Òrgan: Comissió informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda.
Núm. expedient gestor: 691/BIC-6/11
57/BIC-2/11
Fets
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1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 20/01/2012, exercint la delegació conferida per
acord de l’Ajuntament ple de data 12/07/2011, va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
691/BIC-6/11
“PRIMER. Declarar d’interès o d’utilitat pública les obres que Josep Planas Giralt, amb DNI:
46222783M ha portat a terme en l’edifici del carrer Barcelona número 1-3 i aprovar una
bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord
amb les previsions de l’informe de la Gerència Tècnica del Nucli Històric de Dalt la Vila referenciat
a l’apartat 3 dels fets. L’efectivitat de la bonificació indicada, s’ajustarà, en qualsevol cas, al
compliment de la resta de requisits o condicions que s’estableix en les ordenances referenciades
en els fonaments de dret, sens perjudici d’ordenar la tramitació escaient per tal que, un cop
efectuades les comprovacions pertinents, es procedeixi a la liquidació definitiva de l’impost
corresponent.
SEGON. Aprovar la devolució a favor de Josep Planas Giralt amb DNI: 46222783M, de la
quantitat pagada en relació amb l’autoliquidació número 42316 corresponent a la taxa per
llicència urbanística per un import de 21,95 euros, atenent a les previsions de l’apartat 2 dels
fonaments de dret.”
57/BIC-2/11
PRIMER. Declarar d’interès o d’utilitat pública les obres que la comunitat de propietaris del c/
Doctor Modrego, 23, amb NIF: H60929957 ha portat a terme en l’edifici, aprovar una bonificació
del 25% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord amb les
previsions de l’informe del departament de Llicències i Concessions d’obres de l’Àrea de Territori
referenciat a l’apartat 4 dels fets. L’efectivitat de les bonificacions indicades, s’ajustarà, en
qualsevol cas, al compliment de la resta de requisits o condicions que s’estableixen en les
esmentades ordenances, sens perjudici d’ordenar la tramitació escaient per tal que, un cop
efectuades les comprovacions pertinents, es procedeixi a la liquidació definitiva de l’impost
corresponent.
Fonaments de dret
2. Sens perjudici que els acords adoptats s’entenen dictats pel Plenari municipal com a titular
de la competència originària i, per tant son immediatament executius i legítims, conformement
amb les previsions de l’acord de delegació d’atribucions de 12 de juliol de 2011, esmentat, i
dels articles 123 i 126 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el
vigent Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, correspon a
la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, el coneixement dels
assumptes que hagin de resoldre el Ple de la corporació o la Junta de Govern Local, quan
aquesta actuï per delegació plenària.
2. D’acord amb els articles 172 i 175 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, el responsable
del departament o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar dels expedients que
els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
ESMENA PARCIAL. Al dictamen d’aprovació inicial del Pressupost General per a
l’exercici del 2012 i de la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament i els seus
organismes autònoms.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució:

Òrgan que resol:
Caràcter de la resolució:
Núm. expedient:

Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2012
i de la plantilla del personal al servei de l’ajuntament i els seus
organismes autònoms
L’Ajuntament Ple
No exhaureix la via administrativa
020817-GE-INF2012/11

Fets
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1. La Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, en sessió de data 16 de
febrer de 2012, va dictaminar de forma favorable la proposta d’aprovació inicial del Pressupost
General per a l’exercici de 2012 i de la plantilla del personal al servei de l’ajuntament i els seus
organismes autònoms, tal com es detalla a continuació:
“Fets
1. D’acord amb el que preveu l’article 168.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprovà el vigent Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL),
l’alcalde, i sota la seva direcció els serveis econòmico financers de l’ajuntament, han format el
Pressupost General per a l’exercici de 2012 i les seves Bases d’execució per trametre’l al Ple
de la corporació conforme el que preveu l’article 168.4 del propi TRLRHL.
2. L’expedient ha estat informat per l’interventor.
Fonaments de dret
1. El contingut i aprovació del pressupost dels ens locals es regula a la secció 1ª del capítol I,
títol VI del TRLRHL.
2. Les condicions d’aplicació de la normativa referida al principi d’estabilitat pressupostària als
pressupostos dels ens locals es regulen al Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001,
general d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat per Reial
Decret 1463/2007, de 2 de novembre.
3. La plantilla del personal al servei dels ens locals està regulada a l’article 90 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 283 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i
articles 25 a 28 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol.
4. La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la corporació, d’acord
amb els articles 168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 52.2.f) del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Proposta d’acord
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics precedents, conforme a les previsions de
la resolució de delegació general de competències de 5 de juliol de 2011, i als efectes de
l’article 23 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
proposo a la Comissió d’estudi, informe i consulta de l’Àmbit de Govern Economia i Hisenda
que dictamini favorablement la següent proposta i proposi a l’Ajuntament Ple que resolgui de
conformitat, si s’escau:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Badalona per a l’exercici
de 2012, el resum del qual per capítols de la classificació econòmica de cadascun dels
pressupostos que l’integren és el següent:
PRESSUPOST DE L’ENTITAT
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

71.437.118,99
5.600.292,60
21.457.719,50
51.104.893,68
424.714,58
0,00
0,00
108.182,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

150.132.921,35
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Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

50.771.981,80
44.968.732,08
3.682.206,22
28.047.810,13
0,00
0,00
108.182,00
22.554.009,12

Total estat de despeses ....................................

150.132.921,35

PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS
PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
682.835,60
2.291.271,13
550,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

2.984.656,73

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

2.790.156,73
169.000,00
15.500,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

2.984.656,73

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS PERSONALS
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
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Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
48.000,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

20.331.658,67

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

13.673.929,99
6.522.321,72
47.783,84
39.623,12
0,00
0,00
48.000,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

20.331.658,67

MUSEU DE BADALONA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
137.900,00
998.975,00
406,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

1.143.581,00

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

821.898,15
314.782,85
600,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

1.143.581,00

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
Estat d’ingressos
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Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
0,00
2.347.753,73
500,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

2.378.253,73

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

1.749.072,25
567.994,07
27.487,41
3.700,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

2.378.253,73

ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE
LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL
BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
68.312.922,00
2.373.460,84
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

70.688.382,84

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
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Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

0,00
557.924,36

Total estat de despeses ....................................

69.891.155,02

BADALONA COMUNICACIÓ, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
447.236,00
1.704.935,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

2.152.171,00

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

1.250.375,00
727.900,00
23.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.645,60

Total estat de despeses ....................................

2.112.816,60

REACTIVACIÓ DE BADALONA, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
572.174,33
524.523,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

1.096.697,55

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
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Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

517.334,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

1.076.697,55

ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
8.213.736,30
3.019.210,22
1.092.880,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

12.675.826,52

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

3.554.693,85
7.822.171,62
378.594,20
0,00
0,00
0,00
0,00
920.365,98

Total estat de despeses ....................................

12.675.825,65

BADALONA CULTURA, SL
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................
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Total estat d’ingressos ......................................

1.255.106,22

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

175.025,36
1.005.080,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

1.180.106,22

PRESSUPOST GENERAL
ABANS DE LA CONSOLIDACIÓ
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

71.437.118,99
5.600.292,60
101.443.936,95
84.282.198,34
1.523.226,73
350.000,00
0,00
202.482,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

264.839.255,61

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

122.698.998,54
83.588.023,14
4.708.790,53
28.091.133,25
475.300,00
0,00
202.482,00
24.142.945,06

Total estat de despeses ....................................

263.907.672,52

TRANSFERÈNCIES INTERNES
Estat d’ingressos
Cap. 4. Transferències corrents ........................

16.892.636,07

Total estat d’ingressos ......................................

16.892.636,07
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Estat de despeses
Cap. 4. Transferències corrents ........................

16.892.636,07

Total estat de despeses ....................................

16.892.636,07

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

71.437.118,99
5.600.292,60
101.443.936,95
67.389.562,27
1.523.226,73
350.000,00
0,00
202.482,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

247.946.619,54

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

122.698.998,54
83.588.023,14
4.708.790,53
11.198.497,18
475.300,00
0,00
202.482,00
24.142.945,06

Total estat de despeses ....................................

247.015.036,45

Segon.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost General de 2012 que figuren a
l’expedient.
Tercer.- Aprovar la plantilla del personal al servei de l’ajuntament i dels seus organismes
autònoms, d’acord amb el detall següent:
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT
Grup
Places

PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb habilitació de caràcter
estatal
Secretari/ària
Interventor/a
Tresorer/a
Escala d’administració general

A1
A1
A1
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Subescala tècnica
Subescala administrativa
Subescala auxiliar
Subescala subalterna
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Arquitecte
Enginyer/a
Tècnic/a Administració Especial
Classe tècnica diplomada
Arquitecte/a tècnic/a
Assistent/a social
Enginyer/a tècnic/a
Infermer/a
Professor/a conservatori música
Tècnic/a grau mitjà sanitari/ària
Tècnic/a grau mig
Classe tècnics/ques auxiliars
Agent de rendes i exaccions
Deliniant/a
Monitor/a cultura física
Subescala serveis especials
Classe comeses especials
Tècnic/a superior
Mestre/ssa electricista
Oficial/a comeses especials
Xofer mecànic/a
Operari/ària
Classe policia local
Superintendent/a
Intendent/a
Inspector/a
Sotsinspector/a
Sergent/a
Caporal/a
Agent/a
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Deliniant/a projectista
Dissenyador/a gràfic
Tècnic/a de gestió sense titulació
Tècnic/a grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/a rendes i exaccions
Deliniant/a
Monitor/a
Oficial/a administratiu/va
Tècnic/a auxiliar

A1
C1
C2
GP

16
48
63
2

5
21
61
1

19
124

2
4
1
1

A1
A1
A1

10
2
1

7
1
1

8
1
5

2

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

4
1
3
1
2
3
7

0
1
1
0
0
3
1

20

C1
C1
C1

3
1

1
0

A1
C2
C2
C2
GP

18
1
12
4
4

18
0
3
2
2

A1
A1
A2
C1
C1
C2
C2

2
1
3
14
4
271
21

1
0
0
3
2
28
3

A1

73

10

33

4

A2
A2
A2
A2

1
1
9
170

0
0
0
62

25

3

C1
C1
C1
C1
C1

7
7
20
125
21

0
0
0
6
11

6

1
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Tècnic/a auxiliar biblioteca
Tècnic/a auxiliar recaptació
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
Conserge
Encarregat/a mercat
Jardiner/a
Oficial/a d’oficis
Oficial/a de 1ª
Auxiliar tècnic/ca
Xofer mecànic/a
Personal d’oficis
Operari/ària
Ordenança

C1
C1

23
2

5
0

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

27
6
1
1
116
7
1
8

4
2
0
0
50
0
0
3

AP
AP

30
11

18
8

2

5

1
2

PERSONAL EVENTUAL
Gerent Govern
Director/a Comunicació
Gerent Territori
Gerent
Cap del Gabinet d’Alcaldia
Coordinador Especial Tecnologies de la
Informació
Coordinador Hisenda i Recursos Interns
Coordinador/a d’Àrea
Coordinador/a de delegació
Coordinador/a especial de Protocol i
Relacions Institucionals
Coordinador/a de districte
Secretari/ària de Grup Municipal
Assessor/a de Grup Municipal

-

PLACES
1
1
1
1
1
1

VACANTS
0
0
0
1
0
0

-

1
11
2
1

0
1
0
0

-

7
4
7

0
0
0

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DEL PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA
Grup Places Vacants
PERSONAL FUNCIONARI
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Professor/a
A1
1
0
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Cap de serveis generals
A1
1
0
Professor/a Conservatori
A1
43
0
Professor/a Escola Música
A1
24
0
Tècnics/ques de grau mitjà
Professor/a adjunt/a Conservatori
A2
6
0
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
C1
4
0
Educador/a musical
C1
9
0
Auxiliars tècnics/ques
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Oficial/a d’oficis
Conserge
Personal d’oficis
Netejador/a
PERSONAL EVENTUAL
Gerent/a

C2
AP

1
1

0
0

AP

1

0

A1

1

0

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS
PERSONALS
Grup Places Vacants
PERSONAL FUNCIONARI
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Psicòleg/a
A1
1
1
Psiquiatre/a
A1
3
3
Tècnic/a superior
A1
2
2
Classe tècnics/ques auxiliars
Auxiliar tècnic/a especialista en sanitat
C1
3
3
Auxiliar de clínica
C2
0
0
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superior
Metge/ssa especialista
A1
11
2
Metge/ssa generalista
A1
1
1
Pedagog/a
A1
5
1
Psicòleg/a
A1
32
12
Psicopedagog/a
A1
3
0
Psiquiatre/a
A1
10
4
Tècnic/a superior llicenciat en Dret
A1
2
0
Tècnic/a superior
A1
10
10
Tècnics/ques de grau mitjà
Arquitecte/a tècnic
A2
3
1
Educador/a social
A2
6
6
Insertor sociolaboral
A2
5
5
Fisioterapeuta
A2
9
4
Logopeda
A2
7
1
Mestre/ssa
A2
51
8
Tècnic/a de gestió
A2
17
8
Tècnic/a de grau mitjà Educació
A2
2
0
Tècnic/a de grau mitjà Infermeria
A2
15
9
Tècnic/a de grau mitjà Informàtica
A2
2
2
Terapeuta ocupacional
A2
1
1
Treballador/a social
A2
12
9
Tècnic/a de grau mitjà
A2
5
5
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
C1
12
2
Animador/a sociocultural
C1
0
0
Deliniant/a
C1
1
1
Educador/a d’escoles
C1
15
5
Monitor/a
C1
4
2
Tècnic/a de gestió atenció domiciliària
C1
2
0
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Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
Auxiliar de clínica
Cuidador/a
Oficial/a d’oficis
Personal d’oficis
Auxiliar serveis generals
Conserge
PERSONAL EVENTUAL
Gerent/a

C2
C2
C2
C2

30
3
47
6

9
1
21
1

AP
AP

5
0

2
0

A1

1

1

Grup

Places

Vacants

A1

7

2

A2

2

1

C1
C1
C1

2
1
1

1
0
0

C2
C2
C2

1
1
1

1
0
0

AP
AP

1
1

0
1

A1

1

0

PERSONAL AL SERVEI DEL MUSEU DE BADALONA
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Tècnic de grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
Cap d’activitats i serveis
Tècnic auxiliar
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar tècnic/a administratiu/va
Cap de manteniment i consergeria
Oficial/a d’oficis
Personal d’oficis
Operari/ària
Ordenança
PERSONAL EVENTUAL
Director/a

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE
L’OCUPACIÓ
Grup Places Vacants
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
A1
2
1
Tècnics/ques de grau mitjà
Tècnic/a de grau mitjà
A2
19
13
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
C1
1
1
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
C2
12
12
Personal d’oficis
Ordenança
AP
3
3
PERSONAL EVENTUAL
Gerent/a
1
1
Quart.- Sotmetre l’acord a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a partir
del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de
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Barcelona, per tal que els interessats puguin presentar, si escau, les reclamacions que
considerin oportunes conforme el que preveu l’article 170.2 del TRLRHL, que de produir-se
hauran de ser resoltes pel Ple de la corporació.
Cinquè.- Cas de no formular-s’hi cap reclamació, aquest acord inicial esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’un nou acord plenari, entenent-se definitivament aprovats el Pressupost
General, les seves Bases d’execució i la plantilla per l’exercici 2012, i , sense més tràmits, es
procedirà a publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el resum per capítols de
cadascun dels pressupostos que l’integren i de les seves plantilles, entrant en vigor en l’exercici
corresponent una vegada s’hagi publicat així.”
PROPOSTA D’ESMENA
En data 28 de febrer d’enguany els grups municipals de Convergència i Unió i del Partit
Popular, subscriuen un acord d’esmena parcial al dictamen del pressupost de l’Ajuntament de
Badalona per a l’exercici econòmic de 2012, que textualment diu:
“El present document, subscrit entre el grup municipal de Convergència i Unió i el grup
municipal del Partit Popular, planteja els acords d’esmena al dictamen del pressupost de 2012
que es sotmet a aprovació a la sessió plenària de 28 de febrer de 2012. En aquest sentit, totes
dues parts acorden:
1. Modificar les següents partides existents en el dictamen de pressupost per a l’exercici
econòmic de 2012 introduint els següents increments:
1.1

Increment de l’aportació al Consorci Badalona Sud
Press Inicial

Proposta

2011

Press 2012

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
100

9430

1.2

46700 A Consorcis-CBS Ap.Ordinària

500.000,00

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
321 3203
22799 Altres treballs realitzats per altres empreses

2011
238.615,50

50.000,00

Proposta

Esmenes
Press
2012
64.760,50

Press 2012
450.000,00

Press 2012
173.855,00

Proposta
Final
Press 2012
238.615,50

Increment dels ajuts a les entitats socials
Press Inicial

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
440 9241
48906 Subvencions Convocatòria Entitats

1.4

400.000,00

Proposta
Final

Increment de l’aportació als Plans educatius entorn
Press Inicial

1.3

Esmenes
Press
2012

2011
243.600,00

Proposta
Press 2012
194.880,00

Esmenes
Press
2012
18.720,00

Proposta
Final
Press 2012
213.600,00

Increment dels ajuts a les entitats esportives
Press Inicial

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
322 3411
48906 Subvencions Convocatòria Entitats Esportives
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1.5

Increment dels ajuts a les entitats culturals
Press Inicial

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
331 3340
48906 Subvencions Convocatòria Entitats
331 3343
48906 Subvencions Convocatòria Entitats
TOTALS

1.6

2011
76.000,00
15.200,00
91.200,00

Press 2012
53.200,00
10.640,00
63.840,00

Esmenes
Press
2012
3.800,00
760,00
4.560,00

Proposta
Final
Press 2012
57.000,00
11.400,00
68.400,00

Increment dels ajuts a les entitats comercials
Press Inicial

ORG
221
221
221

Proposta

PROG
4310
4310
4310

ECON
48906
48973
48997

DESCRIPCIÓ PARTIDA
Subvencions Convocatòria Entitats
Ass.Comerciants Centre i Progrés
Fed. Associacions venedors mercats mpals
TOTALS

2011
20.000,00
32.000,00
7.800,00
59.800,00

Proposta
Press 2012
14.000,00
22.400,00
5.460,00
41.860,00

Esmenes
Press
2012
2.722,41
4.355,85
1.061,74
8.140,00

Proposta
Final
Press 2012
16.722,41
26.755,85
6.521,74
50.000,00

1.7Increment de les subvencions de l’IBI a les famílies nombroses i monoparentals

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
210 2311
48906 Subvencions Impost sobre Bens Immobles

Press Inicial

Proposta

2011
50.000,00

Press 2012
35.000,00

Esmenes
Press
2012
15.000,00

Proposta
Final
Press 2012
50.000,00

1.8 Increment de l’aportació al servei de taxi adaptat per a persones amb dificultats de
mobilitat

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
312 9422
46401 Entitat Metropolitana Transport-Conv. Transp

Press Inicial

Proposta

2011
98.300,00

Press 2012
78.640,00

Esmenes
Press
2012
19.660,00

Proposta
Final
Press 2012
98.300,00

1.9 Increment de l’aportació al servei de transport adaptat per a persones amb dificultats
de mobilitat

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
312 9421
46500 Consell Comarcal Barcelonès Nord T.Adaptat

Press Inicial

Proposta

2011
69.904,00

Press 2012
55.923,20

Esmenes
Press
2012
13.980,80

Proposta
Final
Press 2012
69.904,00

1.10Increment de les prestacions econòmiques de serveis socials

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
312 2311
48007 Prestacions econòmiques
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1.11.

Increment de l’aportació al Consorci per a la Normalització Lingüística

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
321 9410
46700 A Consorcis-Consorci Normalització

Press Inicial

Proposta

2011
141.550,00

Press 2012
127.395,00

Esmenes
Press
2012
14.155,00

Proposta
Final
Press 2012
141.550,00

1.12 Increment de l’aportació a Badalona Comunicació, SA.
Proposta
Esmenes
Final
Press
2012
2011
Press 2012
Press 2012
2.698.000,00 1.684.935,00 315.065,00 2.000.000,00
Press Inicial

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
100 4912
44900 Badalona Comunicació-ORD

2.

Proposta

Introduir noves partides al dictamen de pressupost per a l’exercici 2012 amb la finalitat de
dotar econòmicament els següents programes:

2.1 Nou programa de subvencions a emprenedors

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
221 4330
47903 Subvencions emprenadors

Press Inicial

Proposta

2011

Press 2012

Press Inicial

Proposta

2011

Press 2012

Esmenes
Press
2012
200.000,00

Proposta
Final
Press 2012
200.000,00

2.2 Nou programa de subvencions d’IVTM per autònoms

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
221 4330
47904 Subvencions IVTM per autònoms

Esmenes
Press
2012
100.000,00

Proposta
Final
Press 2012
100.000,00

Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 97.5 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel
qual s’aprovà el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(ROFRJEL), qualsevol membre del consistori muncipal pot formular una proposta de
modificació d’un dictamen de la Comissió informativa concernida, mitjançant escrit presentat al
president/a de la Corporació abans que comenci la deliberació de l’assumpte a que es refereix.
2. La proposta d’esmena precedent pot incorporar-se al dictamen concernit, atenent a criteris
d’oportunitat marcats per l’equip de govern.
3. L’òrgan competent per adoptar aquest acord és l’Ajuntament ple, en virtut de les atribucions
que té assignades per l’article 168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
52.2.f) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist el contingut d’aquesta proposta d’esmena que modifica l’anterior proposta dictaminada, cal
introduir en el seu redactat les correccions necessàries per tal que la redacció definitiva de la
proposta que es porta a aprovació del plenari municipal, quedi fixada en els següents termes:
Fets
1. D’acord amb el que preveu l’article 168.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprovà el vigent Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL),
l’alcalde, i sota la seva direcció els serveis econòmico financers de l’ajuntament, han format el
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Pressupost General per a l’exercici de 2012 i les seves Bases d’execució per trametre’l al Ple
de la corporació conforme el que preveu l’article 168.4 del propi TRLRHL.
2. L’expedient ha estat informat per l’interventor.
Fonaments de dret
1. El contingut i aprovació del pressupost dels ens locals es regula a la secció 1ª del capítol I,
títol VI del TRLRHL.
2. Les condicions d’aplicació de la normativa referida al principi d’estabilitat pressupostària als
pressupostos dels ens locals es regulen al Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001,
general d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat per Reial
Decret 1463/2007, de 2 de novembre.
3. La plantilla del personal al servei dels ens locals està regulada a l’article 90 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 283 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i
articles 25 a 28 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol.
4. La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la corporació, d’acord
amb els articles 168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 52.2.f) del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Proposta d’acord
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics precedents, conforme a les previsions de
la resolució de delegació general de competències de 5 de juliol de 2011, i als efectes de
l’article 23 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
proposo a la Comissió d’estudi, informe i consulta de l’Àmbit de Govern Economia i Hisenda
que dictamini favorablement la següent proposta i proposi a l’Ajuntament Ple que resolgui de
conformitat, si s’escau:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Badalona per a l’exercici
de 2012, el resum del qual per capítols de la classificació econòmica de cadascun dels
pressupostos que l’integren és el següent:
PRESSUPOST DE L’ENTITAT
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

71.437.118,99
5.600.292,60
21.457.719,50
51.104.893,68
424.714,58
0,00
0,00
108.182,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

150.132.921,35

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
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Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

108.182,00
21.539.367,82

Total estat de despeses ....................................

150.132.921,35

PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS
PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
682.835,60
2.291.271,13
550,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

2.984.656,73

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

2.790.156,73
169.000,00
15.500,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

2.984.656,73

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS PERSONALS
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
1.327.307,00
18.954.175,52
2.176,15
0,00
0,00
48.000,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

20.331.658,67

Estat de despeses
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Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

13.673.929,99
6.522.321,72
47.783,84
39.623,12
0,00
0,00
48.000,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

20.331.658,67

MUSEU DE BADALONA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
137.900,00
998.975,00
406,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

1.143.581,00

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

821.898,15
314.782,85
600,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

1.143.581,00

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
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Cap. 9. Passius financers .................................

0,00

Total estat d’ingressos ......................................

2.378.253,73

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

1.749.072,25
567.994,07
27.487,41
3.700,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

2.378.253,73

ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE
LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL
BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
68.312.922,00
2.373.460,84
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

70.688.382,84

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

47.352.502,23
20.972.705,57
532.722,86
0,00
475.300,00
0,00
0,00
557.924,36

Total estat de despeses ....................................

69.891.155,02

BADALONA COMUNICACIÓ, SA
Estat d’ingressos
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Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
447.236,00
2.020.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

2.467.236,00

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

1.565.440,00
727.900,00
23.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.645,60

Total estat de despeses ....................................

2.427.881,00

REACTIVACIÓ DE BADALONA, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
572.174,33
524.523,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

1.096.697,55

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................
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Total estat de despeses ....................................

1.076.697,55

ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
8.213.736,30
3.019.210,22
1.092.880,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

12.675.826,52

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

3.554.693,85
7.822.171,62
378.594,20
0,00
0,00
0,00
0,00
920.365,98

Total estat de despeses ....................................

12.675.825,65

BADALONA CULTURA, SL
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
292.106,22
963.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

1.255.106,22

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
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Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

1.180.106,22

PRESSUPOST GENERAL
ABANS DE LA CONSOLIDACIÓ
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

71.437.118,99
5.600.292,60
101.444.408,08
84.596.792,21
1.523.226,73
350.000,00
0,00
202.482,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

265.154.320,61

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

123.014.063,53
83.652.783,65
4.708.790,53
29.041.014,05
475.300,00
0,00
202.482,00
23.128.303,76

Total estat de despeses ....................................

264.222.737,52

TRANSFERÈNCIES INTERNES
Estat d’ingressos
Cap. 4. Transferències corrents ........................

17.207.701,07

Total estat d’ingressos ......................................

17.207.701,07

Estat de despeses
Cap. 4. Transferències corrents ........................

17.207.701,07

Total estat de despeses ....................................

17.207.701,07

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT
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Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

71.437.118,99
5.600.292,60
101.444.408,08
67.389.091,14
1.523.226,73
350.000,00
0,00
202.482,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

247.946.619,54

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

123.014.063,53
83.652.783,65
4.708.790,53
11.833.312,98
475.300,00
0,00
202.482,00
23.128.303,76

Total estat de despeses ....................................

247.015.036,45

Segon.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost General de 2012 que figuren a
l’expedient.
Tercer.- Aprovar la plantilla del personal al servei de l’ajuntament i dels seus organismes
autònoms, d’acord amb el detall següent:
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT
Grup
Places

PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb habilitació de caràcter
estatal
Secretari/ària
Interventor/a
Tresorer/a
Escala d’administració general
Subescala tècnica
Subescala administrativa
Subescala auxiliar
Subescala subalterna
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Arquitecte

Vacants

Vacants
funcionaritzar

Places a
amortitzar

A1
A1
A1

1
1
1

1
0
0

A1
C1
C2
GP

16
48
63
2

5
21
61
1

19
124

2
4
1
1

A1

10

7

8

2
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Enginyer/a
Tècnic/a Administració Especial
Classe tècnica diplomada
Arquitecte/a tècnic/a
Assistent/a social
Enginyer/a tècnic/a
Infermer/a
Professor/a conservatori música
Tècnic/a grau mitjà sanitari/ària
Tècnic/a grau mig
Classe tècnics/ques auxiliars
Agent de rendes i exaccions
Deliniant/a
Monitor/a cultura física
Subescala serveis especials
Classe comeses especials
Tècnic/a superior
Mestre/ssa electricista
Oficial/a comeses especials
Xofer mecànic/a
Operari/ària
Classe policia local
Superintendent/a
Intendent/a
Inspector/a
Sotsinspector/a
Sergent/a
Caporal/a
Agent/a
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Deliniant/a projectista
Dissenyador/a gràfic
Tècnic/a de gestió sense titulació
Tècnic/a grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/a rendes i exaccions
Deliniant/a
Monitor/a
Oficial/a administratiu/va
Tècnic/a auxiliar
Tècnic/a auxiliar biblioteca
Tècnic/a auxiliar recaptació
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
Conserge
Encarregat/a mercat
Jardiner/a
Oficial/a d’oficis

A1
A1

2
1

1
1

1
5

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

4
1
3
1
2
3
7

0
1
1
0
0
3
1

20

C1
C1
C1

3
1

1
0

A1
C2
C2
C2
GP

18
1
12
4
4

18
0
3
2
2

A1
A1
A2
C1
C1
C2
C2

2
1
3
14
4
271
21

1
0
0
3
2
28
3

A1

73

10

33

4

A2
A2
A2
A2

1
1
9
170

0
0
0
62

25

3

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

7
7
20
125
21
23
2

0
0
0
6
11
5
0

6

1

C2
C2
C2
C2
C2

27
6
1
1
116

4
2
0
0
50
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Oficial/a de 1ª
Auxiliar tècnic/ca
Xofer mecànic/a
Personal d’oficis
Operari/ària
Ordenança

C2
C2
C2

7
1
8

0
0
3

AP
AP

30
11

18
8

1
2

PERSONAL EVENTUAL
Gerent Govern
Director/a Comunicació
Gerent Territori
Gerent
Cap del Gabinet d’Alcaldia
Coordinador Especial Tecnologies de la
Informació
Coordinador Hisenda i Recursos Interns
Coordinador/a d’Àrea
Coordinador/a de delegació
Coordinador/a especial de Protocol i
Relacions Institucionals
Coordinador/a de districte
Secretari/ària de Grup Municipal
Assessor/a de Grup Municipal

-

PLACES
1
1
1
1
1
1

VACANTS
0
0
0
1
0
0

-

1
11
2
1

0
1
0
0

-

7
4
7

0
0
0

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DEL PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA
Grup Places Vacants
PERSONAL FUNCIONARI
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Professor/a
A1
1
0
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Cap de serveis generals
A1
1
0
Professor/a Conservatori
A1
43
0
Professor/a Escola Música
A1
24
0
Tècnics/ques de grau mitjà
Professor/a adjunt/a Conservatori
A2
6
0
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
C1
4
0
Educador/a musical
C1
9
0
Auxiliars tècnics/ques
Oficial/a d’oficis
C2
1
0
Conserge
AP
1
0
Personal d’oficis
Netejador/a
AP
1
0
PERSONAL EVENTUAL
Gerent/a
A1
1
0
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS
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PERSONALS
PERSONAL FUNCIONARI
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Psicòleg/a
Psiquiatre/a
Tècnic/a superior
Classe tècnics/ques auxiliars
Auxiliar tècnic/a especialista en sanitat
Auxiliar de clínica
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superior
Metge/ssa especialista
Metge/ssa generalista
Pedagog/a
Psicòleg/a
Psicopedagog/a
Psiquiatre/a
Tècnic/a superior llicenciat en Dret
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Arquitecte/a tècnic
Educador/a social
Insertor sociolaboral
Fisioterapeuta
Logopeda
Mestre/ssa
Tècnic/a de gestió
Tècnic/a de grau mitjà Educació
Tècnic/a de grau mitjà Infermeria
Tècnic/a de grau mitjà Informàtica
Terapeuta ocupacional
Treballador/a social
Tècnic/a de grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
Animador/a sociocultural
Deliniant/a
Educador/a d’escoles
Monitor/a
Tècnic/a de gestió atenció domiciliària
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
Auxiliar de clínica
Cuidador/a
Oficial/a d’oficis
Personal d’oficis
Auxiliar serveis generals
Conserge
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
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Grup

Places

Vacants

A1
A1
A1

1
3
2

1
3
2

C1
C2

3
0

3
0

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

11
1
5
32
3
10
2
10

2
1
1
12
0
4
0
10

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

3
6
5
9
7
51
17
2
15
2
1
12
5

1
6
5
4
1
8
8
0
9
2
1
9
5

C1
C1
C1
C1
C1
C1

12
0
1
15
4
2

2
0
1
5
2
0

C2
C2
C2
C2

30
3
47
6

9
1
21
1

AP
AP

5
0

2
0
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PERSONAL EVENTUAL
Gerent/a

A1

1

1

Grup

Places

Vacants

A1

7

2

A2

2

1

C1
C1
C1

2
1
1

1
0
0

C2
C2
C2

1
1
1

1
0
0

AP
AP

1
1

0
1

A1

1

0

PERSONAL AL SERVEI DEL MUSEU DE BADALONA
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Tècnic de grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
Cap d’activitats i serveis
Tècnic auxiliar
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar tècnic/a administratiu/va
Cap de manteniment i consergeria
Oficial/a d’oficis
Personal d’oficis
Operari/ària
Ordenança
PERSONAL EVENTUAL
Director/a

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE
L’OCUPACIÓ
Grup Places Vacants
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
A1
2
1
Tècnics/ques de grau mitjà
Tècnic/a de grau mitjà
A2
19
13
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
C1
1
1
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
C2
12
12
Personal d’oficis
Ordenança
AP
3
3
PERSONAL EVENTUAL
Gerent/a
1
1
Quart.- Sotmetre l’acord a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a partir
del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, per tal que els interessats puguin presentar, si escau, les reclamacions que
considerin oportunes conforme el que preveu l’article 170.2 del TRLRHL, que de produir-se
hauran de ser resoltes pel Ple de la corporació.
Cinquè.- Cas de no formular-s’hi cap reclamació, aquest acord inicial esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’un nou acord plenari, entenent-se definitivament aprovats el Pressupost
General, les seves Bases d’execució i la plantilla per l’exercici 2012, i , sense més tràmits, es
procedirà a publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el resum per capítols de
cadascun dels pressupostos que l’integren i de les seves plantilles, entrant en vigor en l’exercici
corresponent una vegada s’hagi publicat així.
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SENYOR ALCALDE: Aquí ja entrem en el debat del pressupost municipal, aleshores seguirem
el procediment que hem acordat a la Junta de Portaveus. Que és que tenim un dictamen,
aquest dictamen ha rebut una esmena del grup del govern del Partit Popular i de Convergència
i Unió, i per tant, el que pertocaria abans d’entrar en el debat i a la justificació dels vots dels
grups i del govern, seria votar la urgència de l’esmena de la urgència, un cop votada l’esmena
de la urgència si tira endavant votaríem l’esmena, i un cop incorporada l’esemena en el
pressupost, començaríem el debat. Com que hi ha paraules relacionades amb el pressupost, el
primer que faríem és donar la paraula als representants dels sindicats en aquest cas, parlaria i
faria l’exposició el ponent i parlarien els grups de menor a major. Per tant, seguint aquest
protocol el que faríem és votar la urgència de l’esmena presentada pel govern i per
Convergència i Unió. Ara per tant, tira endavant la urgència, ara votaríem l’esmena, vots en
contra de l’esmena?
SENYORA ASUNCIÓN GARCÍA: Nosaltres en contra.
SENYOR SERRANO: Però si aproven l’esmena, ja estarà aprovada no?
SENYOR ALCALDE: Hem votat la urgència, ara estem votant l’esmena.
SENYOR SERRANO: I per tant l’aprovem ja?
SENYOR ALCALDE: L’esmena sí.
SENYOR SERRANO: Doncs en contra, en contra.
SENYOR ALCALDE: Per tant, l’esmena queda incorporada en el dictamen de pressupost, i ara
començaríem el debat del pressupost.
SENYORA ASUNCIÓN GARCÍA: Qui l’ha votat a favor?
SENYOR ALCALDE: Convergència i Unió i el Partit Popular. Seria del gènere absurd que
presentéssim una esmena i no la votéssim. Aleshores, vots a favor de Convergència i Unió i
Partit Popular, vots en contra Socialistes i Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa.
Votació de la urgència de l’esmena.
La urgència de l’esmena s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
Votació del contingut de l’esmena parcial.
L’esmena parcial s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular i de Convergència i Unió
Vots en contra: 12, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
7 AP-2012/2220
DICTAMEN. Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2012 i de la
plantilla del personal al servei de l'ajuntament i els seus organismes autònoms, <segons
text definitiu integrada l’esmena dels grups del Partit Popular i de Convergència i Unió>.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució:
Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2012
i de la plantilla del personal al servei de l’ajuntament i els seus
organismes autònoms
Òrgan que resol:
L’Ajuntament Ple
Caràcter de la resolució:
No exhaureix la via administrativa
Núm. expedient:
020817-GE-INF2012/11
Fets
1. La Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, en sessió de data 16 de
febrer de 2012, va dictaminar de forma favorable la proposta d’aprovació inicial del Pressupost
General per a l’exercici de 2012 i de la plantilla del personal al servei de l’ajuntament i els seus
organismes autònoms, tal com es detalla a continuació:
“Fets
1. D’acord amb el que preveu l’article 168.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprovà el vigent Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL),
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l’alcalde, i sota la seva direcció els serveis econòmico financers de l’ajuntament, han format el
Pressupost General per a l’exercici de 2012 i les seves Bases d’execució per trametre’l al Ple
de la corporació conforme el que preveu l’article 168.4 del propi TRLRHL.
2. L’expedient ha estat informat per l’interventor.
Fonaments de dret
1. El contingut i aprovació del pressupost dels ens locals es regula a la secció 1ª del capítol I,
títol VI del TRLRHL.
2. Les condicions d’aplicació de la normativa referida al principi d’estabilitat pressupostària als
pressupostos dels ens locals es regulen al Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001,
general d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat per Reial
Decret 1463/2007, de 2 de novembre.
3. La plantilla del personal al servei dels ens locals està regulada a l’article 90 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 283 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i
articles 25 a 28 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol.
4. La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la corporació, d’acord
amb els articles 168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 52.2.f) del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Proposta d’acord
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics precedents, conforme a les previsions de
la resolució de delegació general de competències de 5 de juliol de 2011, i als efectes de
l’article 23 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
proposo a la Comissió d’estudi, informe i consulta de l’Àmbit de Govern Economia i Hisenda
que dictamini favorablement la següent proposta i proposi a l’Ajuntament Ple que resolgui de
conformitat, si s’escau:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Badalona per a l’exercici
de 2012, el resum del qual per capítols de la classificació econòmica de cadascun dels
pressupostos que l’integren és el següent:
PRESSUPOST DE L’ENTITAT
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

71.437.118,99
5.600.292,60
21.457.719,50
51.104.893,68
424.714,58
0,00
0,00
108.182,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

150.132.921,35

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
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Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

0,00
108.182,00
22.554.009,12

Total estat de despeses ....................................

150.132.921,35

PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS
PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
682.835,60
2.291.271,13
550,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

2.984.656,73

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

2.790.156,73
169.000,00
15.500,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

2.984.656,73

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS PERSONALS
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................

0,00
0,00
1.327.307,00
18.954.175,52
2.176,15
0,00
0,00
48.000,00

Cap. 9. Passius financers .................................

0,00

Total estat d’ingressos ......................................

20.331.658,67
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Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

13.673.929,99
6.522.321,72
47.783,84
39.623,12
0,00
0,00
48.000,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

20.331.658,67

MUSEU DE BADALONA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
137.900,00
998.975,00
406,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

1.143.581,00

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

821.898,15
314.782,85
600,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

1.143.581,00

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
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Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

30.000,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

2.378.253,73

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

1.749.072,25
567.994,07
27.487,41
3.700,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

2.378.253,73

ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE
LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL
BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
68.312.922,00
2.373.460,84
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

70.688.382,84

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

47.352.502,23
20.972.705,57
532.722,86
0,00
475.300,00
0,00
0,00
557.924,36

Total estat de despeses ....................................

69.891.155,02

BADALONA COMUNICACIÓ, SA
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Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
447.236,00
1.704.935,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

2.152.171,00

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

1.250.375,00
727.900,00
23.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.645,60

Total estat de despeses ....................................

2.112.816,60

REACTIVACIÓ DE BADALONA, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
572.174,33
524.523,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

1.096.697,55

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

559.363,18
517.334,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sessió nº 2/ 28 /02 /12 pag. 41

Secretaria General

Total estat de despeses ....................................

1.076.697,55

ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
8.213.736,30
3.019.210,22
1.092.880,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

12.675.826,52

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

3.554.693,85
7.822.171,62
378.594,20
0,00
0,00
0,00
0,00
920.365,98

Total estat de despeses ....................................

12.675.825,65

BADALONA CULTURA, SL
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
292.106,22
963.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

1.255.106,22

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
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Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

1.180.106,22

PRESSUPOST GENERAL
ABANS DE LA CONSOLIDACIÓ
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

71.437.118,99
5.600.292,60
101.443.936,95
84.282.198,34
1.523.226,73
350.000,00
0,00
202.482,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

264.839.255,61

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

122.698.998,54
83.588.023,14
4.708.790,53
28.091.133,25
475.300,00
0,00
202.482,00
24.142.945,06

Total estat de despeses ....................................

263.907.672,52

TRANSFERÈNCIES INTERNES
Estat d’ingressos
Cap. 4. Transferències corrents ........................

16.892.636,07

Total estat d’ingressos ......................................

16.892.636,07

Estat de despeses
Cap. 4. Transferències corrents ........................

16.892.636,07

Total estat de despeses ....................................

16.892.636,07

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT
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Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

71.437.118,99
5.600.292,60
101.443.936,95
67.389.562,27
1.523.226,73
350.000,00
0,00
202.482,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

247.946.619,54

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

122.698.998,54
83.588.023,14
4.708.790,53
11.198.497,18
475.300,00
0,00
202.482,00
24.142.945,06

Total estat de despeses ....................................

247.015.036,45

Segon.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost General de 2012 que figuren a
l’expedient.
Tercer.- Aprovar la plantilla del personal al servei de l’ajuntament i dels seus organismes
autònoms, d’acord amb el detall següent:

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT
Grup
Places

PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb habilitació de caràcter
estatal
Secretari/ària
Interventor/a
Tresorer/a
Escala d’administració general
Subescala tècnica
Subescala administrativa
Subescala auxiliar
Subescala subalterna
Escala d’administració especial

Vacants

A1
A1
A1

1
1
1

1
0
0

A1
C1
C2
GP

16
48
63
2

5
21
61
1
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Places a
amortitzar

19
124

2
4
1
1
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Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Arquitecte
Enginyer/a
Tècnic/a Administració Especial
Classe tècnica diplomada
Arquitecte/a tècnic/a
Assistent/a social
Enginyer/a tècnic/a
Infermer/a
Professor/a conservatori música
Tècnic/a grau mitjà sanitari/ària
Tècnic/a grau mig
Classe tècnics/ques auxiliars
Agent de rendes i exaccions
Deliniant/a
Monitor/a cultura física
Subescala serveis especials
Classe comeses especials
Tècnic/a superior
Mestre/ssa electricista
Oficial/a comeses especials
Xofer mecànic/a
Operari/ària
Classe policia local
Superintendent/a
Intendent/a
Inspector/a
Sotsinspector/a
Sergent/a
Caporal/a
Agent/a
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Deliniant/a projectista
Dissenyador/a gràfic
Tècnic/a de gestió sense titulació
Tècnic/a grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/a rendes i exaccions
Deliniant/a
Monitor/a
Oficial/a administratiu/va
Tècnic/a auxiliar
Tècnic/a auxiliar biblioteca
Tècnic/a auxiliar recaptació
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
Conserge

A1
A1
A1

10
2
1

7
1
1

8
1
5

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

4
1
3
1
2
3
7

0
1
1
0
0
3
1

20

C1
C1
C1

3
1

1
0

A1
C2
C2
C2
GP

18
1
12
4
4

18
0
3
2
2

A1
A1
A2
C1
C1
C2
C2

2
1
3
14
4
271
21

1
0
0
3
2
28
3

A1

73

10

33

4

A2
A2
A2
A2

1
1
9
170

0
0
0
62

25

3

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

7
7
20
125
21
23
2

0
0
0
6
11
5
0

6

1

C2
C2

27
6

4
2
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1
8

3
3
1

18
106

2
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Encarregat/a mercat
Jardiner/a
Oficial/a d’oficis
Oficial/a de 1ª
Auxiliar tècnic/ca
Xofer mecànic/a
Personal d’oficis
Operari/ària
Ordenança

C2
C2
C2
C2
C2
C2

1
1
116
7
1
8

0
0
50
0
0
3

AP
AP

30
11

18
8

5

1
2

PERSONAL EVENTUAL
Gerent Govern
Director/a Comunicació
Gerent Territori
Gerent
Cap del Gabinet d’Alcaldia
Coordinador Especial Tecnologies de la
Informació
Coordinador Hisenda i Recursos Interns
Coordinador/a d’Àrea
Coordinador/a de delegació
Coordinador/a especial de Protocol i
Relacions Institucionals
Coordinador/a de districte
Secretari/ària de Grup Municipal
Assessor/a de Grup Municipal

-

PLACES
1
1
1
1
1
1

VACANTS
0
0
0
1
0
0

-

1
11
2
1

0
1
0
0

-

7
4
7

0
0
0

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DEL PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA
Grup Places Vacants
PERSONAL FUNCIONARI
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Professor/a
A1
1
0
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Cap de serveis generals
A1
1
0
Professor/a Conservatori
A1
43
0
Professor/a Escola Música
A1
24
0
Tècnics/ques de grau mitjà
Professor/a adjunt/a Conservatori
A2
6
0
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
C1
4
0
Educador/a musical
C1
9
0
Auxiliars tècnics/ques
Oficial/a d’oficis
C2
1
0
Conserge
AP
1
0
Personal d’oficis
Netejador/a
AP
1
0
PERSONAL EVENTUAL
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Gerent/a

A1

1

0

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS
PERSONALS
Grup Places Vacants
PERSONAL FUNCIONARI
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Psicòleg/a
A1
1
1
Psiquiatre/a
A1
3
3
Tècnic/a superior
A1
2
2
Classe tècnics/ques auxiliars
Auxiliar tècnic/a especialista en sanitat
C1
3
3
Auxiliar de clínica
C2
0
0
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superior
Metge/ssa especialista
A1
11
2
Metge/ssa generalista
A1
1
1
Pedagog/a
A1
5
1
Psicòleg/a
A1
32
12
Psicopedagog/a
A1
3
0
Psiquiatre/a
A1
10
4
Tècnic/a superior llicenciat en Dret
A1
2
0
Tècnic/a superior
A1
10
10
Tècnics/ques de grau mitjà
Arquitecte/a tècnic
A2
3
1
Educador/a social
A2
6
6
Insertor sociolaboral
A2
5
5
Fisioterapeuta
A2
9
4
Logopeda
A2
7
1
Mestre/ssa
A2
51
8
Tècnic/a de gestió
A2
17
8
Tècnic/a de grau mitjà Educació
A2
2
0
Tècnic/a de grau mitjà Infermeria
A2
15
9
Tècnic/a de grau mitjà Informàtica
A2
2
2
Terapeuta ocupacional
A2
1
1
Treballador/a social
A2
12
9
Tècnic/a de grau mitjà
A2
5
5
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
C1
12
2
Animador/a sociocultural
C1
0
0
Deliniant/a
C1
1
1
Educador/a d’escoles
C1
15
5
Monitor/a
C1
4
2
Tècnic/a de gestió atenció domiciliària
C1
2
0
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
C2
30
9
Auxiliar de clínica
C2
3
1
Cuidador/a
C2
47
21
Oficial/a d’oficis
C2
6
1
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Personal d’oficis
Auxiliar serveis generals
Conserge
PERSONAL EVENTUAL
Gerent/a

AP
AP

5
0

2
0

A1

1

1

Grup

Places

Vacants

A1

7

2

A2

2

1

C1
C1
C1

2
1
1

1
0
0

C2
C2
C2

1
1
1

1
0
0

AP
AP

1
1

0
1

A1

1

0

PERSONAL AL SERVEI DEL MUSEU DE BADALONA
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Tècnic de grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
Cap d’activitats i serveis
Tècnic auxiliar
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar tècnic/a administratiu/va
Cap de manteniment i consergeria
Oficial/a d’oficis
Personal d’oficis
Operari/ària
Ordenança
PERSONAL EVENTUAL
Director/a

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE
L’OCUPACIÓ
Grup Places Vacants
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
A1
2
1
Tècnics/ques de grau mitjà
Tècnic/a de grau mitjà
A2
19
13
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
C1
1
1
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
C2
12
12
Personal d’oficis
Ordenança
AP
3
3
PERSONAL EVENTUAL
Gerent/a
1
1
Quart.- Sotmetre l’acord a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a partir
del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, per tal que els interessats puguin presentar, si escau, les reclamacions que
considerin oportunes conforme el que preveu l’article 170.2 del TRLRHL, que de produir-se
hauran de ser resoltes pel Ple de la corporació.
Cinquè.- Cas de no formular-s’hi cap reclamació, aquest acord inicial esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’un nou acord plenari, entenent-se definitivament aprovats el Pressupost
General, les seves Bases d’execució i la plantilla per l’exercici 2012, i , sense més tràmits, es
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procedirà a publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el resum per capítols de
cadascun dels pressupostos que l’integren i de les seves plantilles, entrant en vigor en l’exercici
corresponent una vegada s’hagi publicat així.”
PROPOSTA D’ESMENA
En data 28 de febrer d’enguany els grups municipals de Convergència i Unió i del Partit
Popular, subscriuen un acord d’esmena parcial al dictamen del pressupost de l’Ajuntament de
Badalona per a l’exercici econòmic de 2012, que textualment diu:
“El present document, subscrit entre el grup municipal de Convergència i Unió i el grup
municipal del Partit Popular, planteja els acords d’esmena al dictamen del pressupost de 2012
que es sotmet a aprovació a la sessió plenària de 28 de febrer de 2012. En aquest sentit, totes
dues parts acorden:
1. Modificar les següents partides existents en el dictamen de pressupost per a l’exercici
econòmic de 2012 introduint els següents increments:
2.3 Increment de l’aportació al Consorci Badalona Sud
Press Inicial

Proposta

2011

Press 2012

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
100

9430

46700 A Consorcis-CBS Ap.Ordinària

500.000,00

Esmenes
Press
2012

400.000,00

50.000,00

Proposta

Esmenes
Press
2012
64.760,50

Proposta
Final
Press 2012
450.000,00

2.4 Increment de l’aportació als Plans educatius entorn
Press Inicial
ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
321 3203
22799 Altres treballs realitzats per altres empreses

2011
238.615,50

Press 2012
173.855,00

Proposta
Final
Press 2012
238.615,50

2.5 Increment dels ajuts a les entitats socials
Press Inicial
ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
440 9241
48906 Subvencions Convocatòria Entitats

2011
243.600,00

Proposta
Press 2012
194.880,00

Esmenes
Press
2012
18.720,00

Proposta
Final
Press 2012
213.600,00

2.6 Increment dels ajuts a les entitats esportives
Press Inicial
ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
322 3411
48906 Subvencions Convocatòria Entitats Esportives

2011
238.000,00

Proposta
Press 2012
153.600,00

Esmenes
Press
2012
84.400,00

Proposta
Final
Press 2012
238.000,00

2.7 Increment dels ajuts a les entitats culturals
Press Inicial
ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
331 3340
48906 Subvencions Convocatòria Entitats
331 3343
48906 Subvencions Convocatòria Entitats
TOTALS
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76.000,00
15.200,00
91.200,00

Proposta
Press 2012
53.200,00
10.640,00
63.840,00

Esmenes
Press
2012
3.800,00
760,00
4.560,00
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2.8 Increment dels ajuts a les entitats comercials
Press Inicial
ORG
221
221
221

PROG
4310
4310
4310

ECON
48906
48973
48997

DESCRIPCIÓ PARTIDA
Subvencions Convocatòria Entitats
Ass.Comerciants Centre i Progrés
Fed. Associacions venedors mercats mpals
TOTALS

2011
20.000,00
32.000,00
7.800,00
59.800,00

Proposta
Press 2012
14.000,00
22.400,00
5.460,00
41.860,00

Esmenes
Press
2012
2.722,41
4.355,85
1.061,74
8.140,00

Proposta
Final
Press 2012
16.722,41
26.755,85
6.521,74
50.000,00

2.9 Increment de les subvencions de l’IBI a les famílies nombroses i monoparentals

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
210 2311
48906 Subvencions Impost sobre Bens Immobles

Press Inicial

Proposta

2011
50.000,00

Press 2012
35.000,00

Esmenes
Press
2012
15.000,00

Proposta
Final
Press 2012
50.000,00

2.10 Increment de l’aportació al servei de taxi adaptat per a persones amb dificultats de
mobilitat

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
312 9422
46401 Entitat Metropolitana Transport-Conv. Transp

Press Inicial

Proposta

2011
98.300,00

Press 2012
78.640,00

Esmenes
Press
2012
19.660,00

Proposta
Final
Press 2012
98.300,00

2.11 Increment de l’aportació al servei de transport adaptat per a persones amb dificultats
de mobilitat

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
312 9421
46500 Consell Comarcal Barcelonès Nord T.Adaptat

Press Inicial

Proposta

2011
69.904,00

Press 2012
55.923,20

Esmenes
Press
2012
13.980,80

Proposta
Final
Press 2012
69.904,00

2.12 Increment de les prestacions econòmiques de serveis socials

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
312 2311
48007 Prestacions econòmiques

Press Inicial

Proposta

2011
354.000,00

Press 2012
247.800,00

Esmenes
Press
2012
106.200,00

Proposta
Final
Press 2012
354.000,00

2.13 Increment de l’aportació al Consorci per a la Normalització Lingüística

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
321 9410
46700 A Consorcis-Consorci Normalització

Press Inicial

Proposta

2011
141.550,00

Press 2012
127.395,00

Esmenes
Press
2012
14.155,00

2.14 Increment de l’aportació a Badalona Comunicació, SA.
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Proposta
Final
Press 2012
141.550,00
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Proposta
Esmenes
Final
Press
2012
2011
Press 2012
Press 2012
2.698.000,00 1.684.935,00 315.065,00 2.000.000,00
Press Inicial

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
100 4912
44900 Badalona Comunicació-ORD

3

Proposta

Introduir noves partides al dictamen de pressupost per a l’exercici 2012 amb la finalitat
de dotar econòmicament els següents programes:

3.1 Nou programa de subvencions a emprenedors
Press Inicial

Proposta

2011

Press 2012

Press Inicial

Proposta

2011

Press 2012

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
221 4330
47903 Subvencions emprenadors

Esmenes
Press
2012
200.000,00

Proposta
Final
Press 2012
200.000,00

3.2 Nou programa de subvencions d’IVTM per autònoms

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA
221 4330
47904 Subvencions IVTM per autònoms

Esmenes
Press
2012
100.000,00

Proposta
Final
Press 2012
100.000,00

Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 97.5 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel
qual s’aprovà el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(ROFRJEL), qualsevol membre del consistori muncipal pot formular una proposta de
modificació d’un dictamen de la Comissió informativa concernida, mitjançant escrit presentat al
president/a de la Corporació abans que comenci la deliberació de l’assumpte a que es refereix.
2. La proposta d’esmena precedent pot incorporar-se al dictamen concernit, atenent a criteris
d’oportunitat marcats per l’equip de govern.
3. L’òrgan competent per adoptar aquest acord és l’Ajuntament ple, en virtut de les atribucions
que té assignades per l’article 168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
52.2.f) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist el contingut d’aquesta proposta d’esmena que modifica l’anterior proposta dictaminada, cal
introduir en el seu redactat les correccions necessàries per tal que la redacció definitiva de la
proposta que es porta a aprovació del plenari municipal, quedi fixada en els següents termes:
Fets
1. D’acord amb el que preveu l’article 168.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprovà el vigent Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL),
l’alcalde, i sota la seva direcció els serveis econòmico financers de l’ajuntament, han format el
Pressupost General per a l’exercici de 2012 i les seves Bases d’execució per trametre’l al Ple
de la corporació conforme el que preveu l’article 168.4 del propi TRLRHL.
2. L’expedient ha estat informat per l’interventor.
Fonaments de dret
1. El contingut i aprovació del pressupost dels ens locals es regula a la secció 1ª del capítol I,
títol VI del TRLRHL.
2. Les condicions d’aplicació de la normativa referida al principi d’estabilitat pressupostària als
pressupostos dels ens locals es regulen al Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001,
general d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat per Reial
Decret 1463/2007, de 2 de novembre.
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3. La plantilla del personal al servei dels ens locals està regulada a l’article 90 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 283 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i
articles 25 a 28 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol.
4. La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la corporació, d’acord
amb els articles 168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 52.2.f) del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Proposta d’acord
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics precedents, conforme a les previsions de
la resolució de delegació general de competències de 5 de juliol de 2011, i als efectes de
l’article 23 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
proposo a la Comissió d’estudi, informe i consulta de l’Àmbit de Govern Economia i Hisenda
que dictamini favorablement la següent proposta i proposi a l’Ajuntament Ple que resolgui de
conformitat, si s’escau:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Badalona per a l’exercici
de 2012, el resum del qual per capítols de la classificació econòmica de cadascun dels
pressupostos que l’integren és el següent:
PRESSUPOST DE L’ENTITAT
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

71.437.118,99
5.600.292,60
21.457.719,50
51.104.893,68
424.714,58
0,00
0,00
108.182,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

150.132.921,35

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

50.771.981,80
45.033.492,58
3.682.206,22
28.997.690,93
0,00
0,00
108.182,00
21.539.367,82

Total estat de despeses ....................................

150.132.921,35

PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS
PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA
Estat d’ingressos
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Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
682.835,60
2.291.271,13
550,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

2.984.656,73

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

2.790.156,73
169.000,00
15.500,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

2.984.656,73

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS PERSONALS
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
1.327.307,00
18.954.175,52
2.176,15
0,00
0,00
48.000,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

20.331.658,67

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................
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Total estat de despeses ....................................

20.331.658,67

MUSEU DE BADALONA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
137.900,00
998.975,00
406,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

1.143.581,00

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

821.898,15
314.782,85
600,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

1.143.581,00

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
0,00
2.347.753,73
500,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

2.378.253,73

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
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Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

0,00
0,00
30.000,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

2.378.253,73

ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE
LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL
BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
68.312.922,00
2.373.460,84
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

70.688.382,84

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

47.352.502,23
20.972.705,57
532.722,86
0,00
475.300,00
0,00
0,00
557.924,36

Total estat de despeses ....................................

69.891.155,02

BADALONA COMUNICACIÓ, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................
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Total estat d’ingressos ......................................

2.467.236,00

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

1.565.440,00
727.900,00
23.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.645,60

Total estat de despeses ....................................

2.427.881,00

REACTIVACIÓ DE BADALONA, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
572.174,33
524.523,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

1.096.697,55

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

559.363,18
517.334,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

1.076.697,55

ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
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Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

1.092.880,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

12.675.826,52

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

3.554.693,85
7.822.171,62
378.594,20
0,00
0,00
0,00
0,00
920.365,98

Total estat de despeses ....................................

12.675.825,65

BADALONA CULTURA, SL
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
292.106,22
963.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

1.255.106,22

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

175.025,36
1.005.080,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

1.180.106,22

PRESSUPOST GENERAL
ABANS DE LA CONSOLIDACIÓ
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Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

71.437.118,99
5.600.292,60
101.444.408,08
84.596.792,21
1.523.226,73
350.000,00
0,00
202.482,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

265.154.320,61

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

123.014.063,53
83.652.783,65
4.708.790,53
29.041.014,05
475.300,00
0,00
202.482,00
23.128.303,76

Total estat de despeses ....................................

264.222.737,52

TRANSFERÈNCIES INTERNES
Estat d’ingressos
Cap. 4. Transferències corrents ........................

17.207.701,07

Total estat d’ingressos ......................................

17.207.701,07

Estat de despeses
Cap. 4. Transferències corrents ........................

17.207.701,07

Total estat de despeses ....................................

17.207.701,07

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
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Cap. 9. Passius financers .................................

0,00

Total estat d’ingressos ......................................

247.946.619,54

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

123.014.063,53
83.652.783,65
4.708.790,53
11.833.312,98
475.300,00
0,00
202.482,00
23.128.303,76

Total estat de despeses ....................................

247.015.036,45

Segon.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost General de 2012 que figuren a
l’expedient.
Tercer.- Aprovar la plantilla del personal al servei de l’ajuntament i dels seus organismes
autònoms, d’acord amb el detall següent:
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT
Grup
Places

PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb habilitació de caràcter
estatal
Secretari/ària
Interventor/a
Tresorer/a
Escala d’administració general
Subescala tècnica
Subescala administrativa
Subescala auxiliar
Subescala subalterna
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Arquitecte
Enginyer/a
Tècnic/a Administració Especial
Classe tècnica diplomada
Arquitecte/a tècnic/a
Assistent/a social
Enginyer/a tècnic/a
Infermer/a
Professor/a conservatori música

Vacants

Vacants
funcionaritzar

Places a
amortitzar

A1
A1
A1

1
1
1

1
0
0

A1
C1
C2
GP

16
48
63
2

5
21
61
1

19
124

2
4
1
1

A1
A1
A1

10
2
1

7
1
1

8
1
5

2

A2
A2
A2
A2
A2

4
1
3
1
2

0
1
1
0
0

20
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Tècnic/a grau mitjà sanitari/ària
Tècnic/a grau mig
Classe tècnics/ques auxiliars
Agent de rendes i exaccions
Deliniant/a
Monitor/a cultura física
Subescala serveis especials
Classe comeses especials
Tècnic/a superior
Mestre/ssa electricista
Oficial/a comeses especials
Xofer mecànic/a
Operari/ària
Classe policia local
Superintendent/a
Intendent/a
Inspector/a
Sotsinspector/a
Sergent/a
Caporal/a
Agent/a
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Deliniant/a projectista
Dissenyador/a gràfic
Tècnic/a de gestió sense titulació
Tècnic/a grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/a rendes i exaccions
Deliniant/a
Monitor/a
Oficial/a administratiu/va
Tècnic/a auxiliar
Tècnic/a auxiliar biblioteca
Tècnic/a auxiliar recaptació
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
Conserge
Encarregat/a mercat
Jardiner/a
Oficial/a d’oficis
Oficial/a de 1ª
Auxiliar tècnic/ca
Xofer mecànic/a
Personal d’oficis
Operari/ària
Ordenança

A2
A2

3
7

3
1

C1
C1
C1

3
1

1
0

A1
C2
C2
C2
GP

18
1
12
4
4

18
0
3
2
2

A1
A1
A2
C1
C1
C2
C2

2
1
3
14
4
271
21

1
0
0
3
2
28
3

A1

73

10

33

4

A2
A2
A2
A2

1
1
9
170

0
0
0
62

25

3

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

7
7
20
125
21
23
2

0
0
0
6
11
5
0

6

1

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

27
6
1
1
116
7
1
8

4
2
0
0
50
0
0
3

AP
AP

30
11

18
8

1
8

3
3
1

18
106

2

PERSONAL EVENTUAL
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Gerent Govern
Director/a Comunicació
Gerent Territori
Gerent
Cap del Gabinet d’Alcaldia
Coordinador Especial Tecnologies de la
Informació
Coordinador Hisenda i Recursos Interns
Coordinador/a d’Àrea
Coordinador/a de delegació
Coordinador/a especial de Protocol i
Relacions Institucionals
Coordinador/a de districte
Secretari/ària de Grup Municipal
Assessor/a de Grup Municipal

-

PLACES
1
1
1
1
1
1

VACANTS
0
0
0
1
0
0

-

1
11
2
1

0
1
0
0

-

7
4
7

0
0
0

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DEL PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA
Grup Places Vacants
PERSONAL FUNCIONARI
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Professor/a
A1
1
0
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Cap de serveis generals
A1
1
0
Professor/a Conservatori
A1
43
0
Professor/a Escola Música
A1
24
0
Tècnics/ques de grau mitjà
Professor/a adjunt/a Conservatori
A2
6
0
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
C1
4
0
Educador/a musical
C1
9
0
Auxiliars tècnics/ques
Oficial/a d’oficis
C2
1
0
Conserge
AP
1
0
Personal d’oficis
Netejador/a
AP
1
0
PERSONAL EVENTUAL
Gerent/a
A1
1
0
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS
PERSONALS
Grup Places Vacants
PERSONAL FUNCIONARI
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Psicòleg/a
A1
1
1
Psiquiatre/a
A1
3
3
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Tècnic/a superior
Classe tècnics/ques auxiliars
Auxiliar tècnic/a especialista en sanitat
Auxiliar de clínica
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superior
Metge/ssa especialista
Metge/ssa generalista
Pedagog/a
Psicòleg/a
Psicopedagog/a
Psiquiatre/a
Tècnic/a superior llicenciat en Dret
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Arquitecte/a tècnic
Educador/a social
Insertor sociolaboral
Fisioterapeuta
Logopeda
Mestre/ssa
Tècnic/a de gestió
Tècnic/a de grau mitjà Educació
Tècnic/a de grau mitjà Infermeria
Tècnic/a de grau mitjà Informàtica
Terapeuta ocupacional
Treballador/a social
Tècnic/a de grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
Animador/a sociocultural
Deliniant/a
Educador/a d’escoles
Monitor/a
Tècnic/a de gestió atenció domiciliària
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
Auxiliar de clínica
Cuidador/a
Oficial/a d’oficis
Personal d’oficis
Auxiliar serveis generals
Conserge
PERSONAL EVENTUAL
Gerent/a

A1

2

2

C1
C2

3
0

3
0

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

11
1
5
32
3
10
2
10

2
1
1
12
0
4
0
10

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

3
6
5
9
7
51
17
2
15
2
1
12
5

1
6
5
4
1
8
8
0
9
2
1
9
5

C1
C1
C1
C1
C1
C1

12
0
1
15
4
2

2
0
1
5
2
0

C2
C2
C2
C2

30
3
47
6

9
1
21
1

AP
AP

5
0

2
0

A1

1

1

Grup

Places

Vacants

A1

7

2

PERSONAL AL SERVEI DEL MUSEU DE BADALONA
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
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Tècnics/ques de grau mitjà
Tècnic de grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
Cap d’activitats i serveis
Tècnic auxiliar
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar tècnic/a administratiu/va
Cap de manteniment i consergeria
Oficial/a d’oficis
Personal d’oficis
Operari/ària
Ordenança
PERSONAL EVENTUAL
Director/a

A2

2

1

C1
C1
C1

2
1
1

1
0
0

C2
C2
C2

1
1
1

1
0
0

AP
AP

1
1

0
1

A1

1

0

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE
L’OCUPACIÓ
Grup Places Vacants
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
A1
2
1
Tècnics/ques de grau mitjà
Tècnic/a de grau mitjà
A2
19
13
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
C1
1
1
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
C2
12
12
Personal d’oficis
Ordenança
AP
3
3
PERSONAL EVENTUAL
Gerent/a
1
1
Quart.- Sotmetre l’acord a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a partir
del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, per tal que els interessats puguin presentar, si escau, les reclamacions que
considerin oportunes conforme el que preveu l’article 170.2 del TRLRHL, que de produir-se
hauran de ser resoltes pel Ple de la corporació.
Cinquè.- Cas de no formular-s’hi cap reclamació, aquest acord inicial esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’un nou acord plenari, entenent-se definitivament aprovats el Pressupost
General, les seves Bases d’execució i la plantilla per l’exercici 2012, i , sense més tràmits, es
procedirà a publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el resum per capítols de
cadascun dels pressupostos que l’integren i de les seves plantilles, entrant en vigor en l’exercici
corresponent una vegada s’hagi publicat així.
SENYOR ALCALDE: Aleshores, a partir d’aquí, hi ha una paraula demandada pel senyor José
Miguel Núñez López en representació dels sindicats de l’Ajuntament, i per tant, tindria la
paraula el senyor José Miguel Núñez.
SENYOR JOSÉ MIGUEL NÚÑEZ: Senyor alcalde, regidors i regidores, persones aquí presents.
Utilitzem de nou aquet espai, que no és un altre que el dels veïns i veïnes de Badalona i els
seus regidors. El Ple no és l’espai per a la negociació col·lectiva, però hem hagut de tornar a
manifestar-nos en el Ple amb aquest govern, com també ho vam fer amb els anteriors, perquè
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els mètodes són els mateixos, independentment del color que sigui el del govern municipal.
Sembla que tots els govern es posen d’acord a l’hora de retallar el salari dels treballadors
municipals. Ni nosaltres volem estar aquí, ni els companys i companyes que estan esperant a
la plaça de la Vila, protestant contra l’aprovació d’aquest decret de pressupostos tan lesius per
a les nostres economies familiars. La nostra voluntat és poder arribar a un acord, i per això els
hem presentat moltes mesures per poder solucionar el problema. Creiem que l’acord és
necessari per evitar que haguem d’acudir als tribunals com vam fer també amb el govern
anterior. L’expresident Zapatero va decretar retallades, i el govern municipal d’aleshores es va
entusiasmar i es va extralimitar. El president Rajoy ha decretat més retallades, i Badalona serà
pionera en la seva aplicació a tota Catalunya. No entenem que es prenguin aquestes mesures
quan el seu grup municipal, senyor Albiol, estant a l’oposició va votar en contra del decret de
retallades de l’anterior govern municipal. Per donar sentit a la seva oposició de llavors, avui no
ens pot retallar les retribucions com pretenen. Nosaltres, senyor Albiol, pensem que ja hem
sigut molt castigats per la crisi, i amb l’excusa de la crisi. No podem permetre que continuï
aquesta sangria que ens ha dut a perdre més d’un 25 % del nostre poder adquisitiu en els
últims deu anys, i no ho podem permetre perquè nosaltres no som responsables ni d’aquesta
crisi ni del desequilibri de les finances municipals, altres haurien d’assumir aquesta
responsabilitat. Son altres causes i és actuant sobre elles que podrem arreglar la crítica situació
en la que ens han posat. L’Ajuntament diu que sobrem treballadors, que no pot mantenir-los a
tots encara que molts continuen sent pràcticament mileuristes. I és precisament a aquests, ales
que les retallades que es volen dur a terme, més els poden afectar. Si volen retallar nosaltres
els proposem algunes solucions: Creiem que no són necessaris tants coordinadors quan tenim
22 caps de servei de lliure designació y pràcticament amb les mateixes funcions. Creiem que
no necessitem mantenir una estructura directivo-organitzativa tan àmplia y amb complements
retributius tan elevats. No comprenem que en aquesta conjuntura econòmica es mantinguin
sous que superen en algunes casos els 50, 60 o 70.000 euros, metre hi hagi treballadors que
amb les mesures que vostès volen impulsar poden veure disminuïda les seva retribució en
gairebé un 15 % anual. I això, senyor alcalde, això senyors regidors és intolerable, és injust i
desproporcionat. Vostès han dit que volen adequar la prolongació de jornada a les necessitats
del servei, posant en dubte que en molts casos pugui ser necessària. Nosaltres creiem que la
perllongació res pon a un programa de govern que es dota dels recursos humans necessaris
per portar-se a terme. I això s’ha de tractar amb la serenitat i la serietat que requereix. Senyors
regidors: En què han variat els objectiu del Pla de govern? En tot cas el nostre major rebuig a
aquesta mesura és per com s’està duent a terme aquest procés, aparentment sense criteris de
tipus programàtic, organitzatiu o funcional. O almenys a nosaltres no se’ns han explicat. A més,
aquesta mesura pot representar per a molts treballadors amb salaris baixos una minva d’entre
un 8 i un 10 % de la seva retribució. De mitjana, senyor Albiol, representarien 2.300 euros
anuals. Per altra banda, L’Ajuntament pretén impulsar un ajustament de lla plantilla duent a
terme l’amortizació de diferents places. La plantilla municipal no està sobredimensionada. En
els últims dos anys s’ha reduït substancialment, així cokm les seves retribucions, com posa de
manifest el fet que les despeses de personal s’han reduït al voltant d’un 14 %. Per continuar
amb les retallades, l’Ajuntament també vol reduir en un 50 % els complement sd productivitat,
això suposa uns altres 1.000 euros anuals per treballadors, i nosaltres volem dir-li que per
aquest camí no ens trobarem. Creiem que no s’ha de confondre la necessitat de buscar millors
formes de valorar i compensar la competència professional i el rendiment personal, com
pretendre emmascara més retallades. Aquests diners que se’ns pretenen treure és dels
treballadors, se l’han guanyat, en l’hem guanyat i podem negociar com els repartirem, però el
que no podem acceptar són estratègies manipuladores que pretenguin abaratir encara més la
nostra feina. Senyor alcalde: els treballadors de l’Ajuntament de Badalona tenim la sensació
que la verdadera finalitat d’aquestes mesures no són altres que continuar amb la retallada
sistemàtica de les nostres retribucions i drets socials, aprofitant el riu remogut de la crisi i de les
mesures econòmico-restrictives imposades per Europa i els mercats. Els treballadors estem
oberts a parlar de tot el que afecta a les relacions laborals, i per això existeix la negociació
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col·lectiva, però el que no podem acceptar és que es vulguin imposar determinades mesures
fora del marc de la negociació. Pensem que el que demanem és just i realista. Mai hem fet
propostes incoherents ni poc fonamentades. Creiem que tenim raó i estem aquí per defensarla. Nosaltres pensem que els canvis són positius quan són acceptats i compresos per les
persones i per això és necessari el diàleg. Ens agradaria que el missatge que ens vénen a
portar ens permeti avançar en una organització municipal més saludable, eficient i amb major
justícia social. Senyor Albiol, senyors regidors, els treballadors volem manifestar públicament el
nostre compromís amb la ciutadania, aportant com sempre hem fet, la nostra professionalitat
per oferir la qualitat en el servei que ells, els ciutadans de Badalona, es mereixen. Moltes
gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor José Miguel Núñez. Començaríem ara el torn
d’intervencions dels grups. Els queda una segona intervenció quan acabem la primera volta.
Ara fa l’exposició el ponent i comencem els grups de menor a major. Endavant senyor Riera,
regidor d’Hisenda i primer tinent d’alcalde.
SENYOR RIERA: Gràcies senyor alcalde, bona tarda a tothom. Presentem el pressupost de
l’any 2012, el presentem tan aviat ha sigut possible confeccionar-lo i posar-li tota la necessitat
que té aquesta necessitat d’estalvi i tota la necessitat que té aquesta ciutat d’ajustar, de fer un
ajust pressupostari. I per tant, a grans trets caldria destacar quatre aspectes importants que
han condicionat l’elaboració d’aquets pressupost i que són: la crisi econòmica que des de fa
anys tenim a Europa i a Espanya, i que ens afecta de forma molt important a Badalona. Del
romanent negatiu de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost d’exercicis anteriors. De
l’informe de la situació econòmica de l’Ajuntament de Badalona, de data d’agost 2011, on es
posava de manifest les necessitats de finançament per import de gairebé 60 milions d’euros. I
l’aprovació d’un pla econòmic financer de l’Ajuntament en Ple, que es va aprovar aquí en data
29 de novembre de 2011 i en el que ja enfocàvem el que podria ser aquest pressupost.
L’evolució d’aquest pressupost general entre 2011 i 2012 està marcada bàsicament pel fet de
la necessitat de reduir la despesa com a conseqüència de la persistència de la caiguda
d’ingressos municipals derivada de la crisi, com deia abans. Ens afecta molt a Badalona donat
que els ingressos pressupostats, els ingressos que té aquesta ciutat han minvat de forma
important. A la situació de crisi de l’Ajuntament de Badalona s’ha sumat la necessitat del canvi
de tendència en relació al desequilibri, com deia, entre ingressos i despeses que es posa de
manifest tant en la liquidació de l’últim exercici tancat com en l’expedient de reconeixement de
deute no incorporats al pressupost. En aquest sentit, a banda de l’aplicació d’un pla d’austeritat
en la despesa, que ja he parlat abans d’ell, s’hi ha de sumar l’increment de despesa que deriva
de la necessitat de devolució de préstecs formalitzats alguns i altres pendents de signatura que
s’han de tronar amb un màxim de tres anys. La quantia de la reducció dels pressupostos a
l’Ajuntament, organismes i societats, és major o menor segons les necessitats en compliment
dels servies i programes, en execució de les possibilitats d’adequació de l’estructura i en funció
de la variabilitat dels costos de funcionament. Així s’explica per exemple que pressupostos
d’IMSP tinguin una reducció de l’ordre de gairebé el 10 % i del 25 %, tot i que el pressupost del
2012 aposta clarament pel manteniment, i si fos possible, l’increment dels serveis a les
persones. No hem disminuït la quantitat d’atenció, sinó hem disminuït el cost d’aquestes
atencions. I és que la despesa de personal sent del 67,25 % del total de la despesa d’IMSP i
del 73 % del total de la despesa d’IMPO, com a empreses significatives, intenten traslladar
estructures de costos indirectes mitjançant la seva disminució. És a dir, nosaltres hem intentat
que qualsevol euro que es gasti en aquesta ciutat estigui plenament justificat. Que qualsevol
euro que gastem aquí, sigui en una empresa, sigui en una societat, sigui en un organisme
tingui la seva utilitat per a la ciutat, i hem intentat equilibrar el pressupost a la situació actual
que ens trobem. Aquest és un pressupost que presentem aquest any per intentar un equilibri
per salvar la situació i per arribar a final d’any, si pogués ser amb un equilibri pressupostari, i si
no pogués ser, amb un mínim de dèficit pressupostari que no podria anar més enllà d’un 5 %.
Per tant, nosaltres el que hem volgut presentar aquí és un pressupost d’austeritat però basat
amb la màxima solvència. És a dir, no enganyar-nos a nosaltres mateixos, no inflant cap
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partida, sent realistes, fent un pressupost autèntic i real a la situació que ens trobem i a la
situació que hem de salvar. Nosaltres, en aquest pressupost hi ha partides que estan
destinades a equilibrar situacions d’empreses i d’organismes que han d’adequar-se als nous
temps i a les noves situacions. Hi ha partides que tots els departaments, totes les àrees han fet
un esforç important per adequar-se i per estalviar en aquelles qüestions que són prescindibles,
en aquelles qüestions que depenen de contractacions o en aquelles qüestions que depenen de
la possibilitat de mantenint un equilibri de servei, ens pugui costar més barat. Es a dir, jo poso
sempre l’exemple que un quan renova el bany no busca l’oferta més cara, sinó que busca
l’oferta que li dóna la millor qualitat al mínim preu. Doncs això és el que hem estat fent aquí,
totes les àrees han anat pera aquesta línia de reduir a través del capítol 2, al màxim de les
seves possibilitats. En el capítol 1 estem negociant amb els sindicats, els sindicats jo estic
d’acord amb ells que aquest no és el lloc de negociació. Estem negociant, estem en aquests
moments en fase de negociació, jo crec que no s’ha trencat absolutament res, jo crec que no hi
ha una postura per part de cap de les parts que faci pensar que s’ha trencat absolutament res.
Estem negociant i per tant, estem en una fase inicial de negociació i crec que hem d’esperar als
resultats d’aquesta negociació i veure com evoluciona i veure quines són les postures que es
poden aproximar i arribar a acords, i veure què ens queda en desacord. Entenc la legitimitat de
venir a presentar en aquest plenari una reivindicació, però jo crec que en aquesta fase que
estem ens queda marge de maniobra i ens queda marge de negociació per poder arribar als
acords que es pugin arribar. En aquest pressupost nosaltres hem emprat els diners que rebem
dels ciutadans, que els rebem per donar serveis a la ciutat, i bàsicament per donar serveis a la
ciutat amb la dimensió necessària i amb la dimensió més ajustada de volum de massa salarial.
El principal repte d’aquest Ajuntament, d’aquest govern, és mantenir el màxim de llocs de
treball i defensar també els interessos dels 220.000 habitants de la ciutat de Badalona.
Nosaltres no som l’empresa, nosaltres no som la patronal, nosaltres com unes persones que
gestionem uns diners que ens donen els ciutadans perquè els donem serveis i perquè els
gestionem la ciutat. I per tant, intentem fer-ho amb el màxim equilibri possible, sobretot aquest
any que és un any molt difícil, molt complicat, i que de tots els anys que hem passat aquest
serà el pitjor de tots. Per tant, nosaltres seguint un objectiu que ens havíem marcat en el Pla
eocnòmic-financer, sense el qual no hagués estat possible estar on estem, perquè no
haguéssim aconseguit ni préstecs, ni haguéssim aconseguit finançament per poder assolir un
pressupost tal com l’hem plantejat. Ho hem fet sense incrementar càrrega fiscal més enllà de la
que ens obliguen per llei perquè ens obliga el decret del consell de ministre i per tant, hem
hagut de fer-ho de forma obligatòria. I el que sí que hem fet és ajustar i redimensionar les
activitats, programes i serveis que presta l’Ajuntament, intentant en la mesura del possible, com
deia abans, mantenir aquells de caràcter social i els prioritaris. Per tant, aquest és un
pressupost per sobreviure aquest any 2012 i esperar que l’any 2013 almenys les coses no
empitjorin, ja no dic que millorin, però que no empitjorin i ens permetin assolir uns pressupostos
una mica més ambiciosos i una mica és de tendència cap a millorar l’efecte pressupostari.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Riera. Ara tindria la paraula el senyor Sagués. Endavant.
SENYOR SAGUÉS: Bona tarda de nou. Avui estem aquí per aprovar el pressupost que com
està clar és un dels moments més importants d’un període d’un mandat municipal o d’una
legislatura parlamentària perquè a partit d’aquests pressupostos que s’aproven és on són les
polítiques que s’intentaran portar a terme, i per tant, la ciutadania, en aquest cas de Badalona,
rebrà el que rebrà en funció d’aquesta aprovació o no dels pressupostos que avui ens presenta
el govern del Partit Popular aquí en aquesta Sala de Plens. Dic que s’aprovarà o no perquè
sabem que el Partit Popular està en minoria, però crec que en aquest cas tots sabem que sí
que s’aprovarà per l’acord entre el Partit Popular i Convergència i Unió. Aquests acords Partit
Popular – Convergència i Unió, o Convergència i Unió – Partit Popular, és igual qui vagi al
davant i qui vagi al darrera, es tracti del senyor Mas i la senyora Sánchez Camacho o es tracti
del senyor Garcia Albiol i el senyor Falcó. De fet, hi ha gent que ho defineix això com una
majoria natural, a mi m’agrada més dir que és natural que facin majoria, aquestes ideologies
que coincideixen fonamentalment amb la necessitat de retallar i retallar i retallar. Entenem que
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no és una aliança conjuntural, sinó que és un aliança que va molt més enllà, és l’aliança de les
ideologies que entenen que hem intentant molts anys, consideren, vivint, com diuen ells, vivint
una festa, perquè teníem una sanitat pública, una educació pública i uns serveis socials públics
dignes i de qualitat. Nosaltres entenem que això de cap manera pot ser una festa, i per tant,
ens situem molt a una altra banda, amb una altra posició. Però bé, són aquest pactes que el
que fan és aprofitar aquesta situació de crisi per anar desmuntant l’estat del benestar, anar
desmuntant, anar retallant, i dient-nos aquell discurs repetitiu, constant, utilitzant tos els mitjans
al seu abast, que és que no hi ha una altra manera de fer les coses, que no es pot fer res més,
que estem obligats a fer això. I hi ha gent, gent de bona fe, que s’ho pot arribar a creure, gent
que potser no es fixen que mentre ens diuen tot això i ens retallen per aquí i per allà, s’estan
donant per exemple 2 milions d’euros al Grupo Godó, o s’estan perdonant impostos als més
rics del nostre país. Això passa, i això qui obliga aquestes actuacions? Les fan perquè volen,
perquè va amb la seva pròpia ideologia. Convergència i Unió amb aquesta actuació ha passat
de normalitzar el Partit Popular a situar-lo a la centralitat de la política catalana, i ens ha
demostrat Convergència i Unió una vegada més, que per a la dreta l’important no és la
bandera, l’important és la cartera, això és el més important, els interessos econòmics.
interessos econòmics que en tot cas, de vegades s’emboliquen amb la bandera i així passen
més desapercebuts. Però segurament que aquesta bandera la tornarem a veure ben
enarborada d’aquí a un temps quan s’acostin unes noves eleccions i llavors sigui necessari
marcar distàncies amb el Partit Popular. Si ens situem a nivell local, si baixem del terreny
català, nacional i ens situem a la nostra estimada Badalona, podríem dir que de fet s’està
complint el guió, un guió que teníem crec que la majoria de la ciutadania tenia clar que es
compliria i que està passant pràcticament pas a pas tot el que estava previst. Convergència i
Unió ha passat del “deixem que governin aquests impresentables i que s’estrellin” com deia fa
uns mesos, al “la responsabilitat ens porta a haver d’aprovar...” que tots esperàvem que tard o
d’hora arribaria aquesta cantarella. Doncs bé, ja és aquí, com deia aquell. Fa dies també que
s’estan escenificant també, un dia unes abraçades, un altre dia uns retrets, avui estem d’acord,
demà no, avui ens barallem, avui ens fem un petó. A mi em recorda molt a aquelles pel·lícules
que hi havia, jo recordo un crític de cinema de fa uns anys quan la televisió encara era en blanc
i negre, que definia aquestes pel·lícules com aquelles de –noi busca noia-, que es passaven
tota la pel·lícula ara t’estimo, ara ens barallem, ara no. Doncs bé, avui podríem dir que hem
arribat a aquest final del –noi busca noia-, i sinó en un punt i final, en un punt i seguit
segurament. Passant ja més al pressupost que ens feia aquesta breu presentació el senyor
Riera, dir primer de tot que nosaltres, a diferència de Convergència i Unió, que fa dies i dies i
dies que tenen el pressupost i que el treballen i l’analitzen i el negocien, nosaltres no hem tingut
tanta sort, i fins i tot avui mateix encara ens arribava alguna de les peticions que havíem fet per
poder tenir coneixement sobre algunes qüestions sobre les que teníem dubtes i que volíem
més aclariments, doncs alguna m’ha arribat fa una hora i una altra ni he tingut temps de veurela perquè m’han dit que ha caigut fa poca estona. Per tant, aquesta és una cosa també a poder
destacar. Ara, malgrat això, no vol dir que no haguem fet un esforç per mirar-nos i mirar-nos
molt bé aquest pressupost. I podem dir que estem davant d’un pressupost que el qualificaríem
amb quatre idees, és un pressupost fonamentalista, és un pressupost immobilista, és el
pressupost del desacord i és un pressupost de càstig. Per què és fonamentalista? És
fonamentalista perquè és el pressupost que està acordat, està pactat, ha nascut de l’acord dels
fonamentalistes del dèficit, aquest dèficit que ha d’estar per davant de tot i que amb una o altra
excusa, perquè ens ho diuen no sé qui de més lluny o altres de més a la vora, o ens ho diuen
aquests o els altres, oblidant-nos que tots els que ens ho diuen formen part de persones de la
mateixa ideologia, doncs bé, amb aquesta excusa sembla que el dèficit és l’únic que importa,
quan per a nosaltres el que importa més són les persones. No hem sentit cap queixa del senyor
alcalde des de fa mesos de les retallades que ha aplicat el govern de la Generalitat, no cap a la
nostra ciutat només, en general a Catalunya, però que moltes d’elles s’han traduït en greus
dèficits per a la nostra ciutat. No li hem sentit cap queixa, cap retret, l’únic que li vam sentir un
dia és que reclamava més policia, això sí. I com per exemple els plans d’entorn, els plans
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d’entorn que sí que vam sentir el senyor Falcó que reclamava més diners, uns plans d’entorn
que amb tot el cinisme del món el senyor Falcó reclamava més aportació local, quan des de la
Generalitat de Catalunya ens ha fet una retallada que ens ha deixat drets amb els plans
d’entorn, i ell, en canvi, es permetia el luxe de reclamar que l’Ajuntament aportés més diners
perquè eren plans molt importants per a la ciutat, i amb això coincidim, són molt importants. És
un pressupost també que està clar que no surt d’un debat profund, rigorós, un debat seriós,
intentant analitzar les necessitats i intentant valorar perquè prioritzem unes coses i no en
prioritzem unes altres, està clar que no, és un debat que primer es retalla i després de mira què
és el que ha caigut i què és el que deixem de fer, i això per a nosaltres és un desastre. I d’això
tenim exemples i tenim exemples que aquí ja han estat discutits en d’altres ocasions, el més
clar potser és el de Badalona Comunicació, on es parteix d’una retallada, d’un cop de destral
brutal, i després ja veurem què passa amb aquest servei públic. O amb entitats socials a la
ciutat que també estan fent un servei que se’ls ha retallat moltíssim l’aportació i ja veurem a
partir d’ara qui podrà fer aquests serveis. No tenim cap dubte que el que avui presenten aquí, el
que avui ens porten aquí a aprovar satisfarà més a les demandes d’aquelles independents i
benintencionades agències de qualificació, que no pas les demandes i les necessitats de la
nostra ciutadania. És un pressupost immobilista, immobilista per què? Perquè no s’ha fet, no
veiem, no podem descobrir en cap dels seus apartats ni el més petit esforç per elaborar una
nova proposta organitzativa, una racionalització de les maneres de fer les coses, per intentar
adaptar aquesta situació de crisi econòmica, no municipal només, sinó ciutadana, intentar
adaptar la maquinària municipal, intentar adaptar el que ofereix o hauria d’oferir la nostra
institució a la ciutat, no s’ha fet ni un esforç, no hi ha cap canvi realment important que ens
permeti fer veure que ara es podran fer més i millors coses d’una manera amb més eficàcia i
amb millors resultats. No hi ha propostes importants sobre la crisi de l’habitatge que s’està
patint a la nostra ciutat. Sobre les necessitats d’aportacions directes per situacions extremes de
necessitat, no veiem enlloc que s’hagi fet un canvi important en tot això. Més que uns
pressupostos per a la ciutadania són uns pressupostos contra la ciutadania. És el pressupost
també, com he dit abans, dels desacords, per què és dels desacords? Perquè és un pressupot
que arriba aquí sense acord amb la representació del personal municipal, sense acord amb la
representació de Badalona Comunicació, sense acord amb el personal de la neteja, sense
acord amb la comunitat educativa, sense acord amb les ordenances fiscals i els preus públics
que no es van poder aprovar fa uns mesos. Només hi ha un acord aquí, l’acord sobre les
retallades, aquest sí que hi és, però tots els altres no hi són, i aquests desacords ens fan que
aquest pressupost neixi ja realment tocat. De tots aquests desacords els dels temes laborals ja
els ha argumentat prou bé el representant sindical i aquí n’hem parlat en d’altres ocasions...
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, disculpi un moment, ja ha sobrepassat el temps, li
demano que intenti concretar una miqueta.
SENYOR SAGUÉS: Quin temps?
SENYOR ALCALDE: Els deu minuts que tenim establerts per a tots, després té un altre torn.
SENYOR SAGUÉS: Sí, sí, molt bé. Els deia que del tema de personal ja en parlarem
segurament més, en tornarem a parlar perquè hi haurà més intervencions, però m’agradaria
que quedi clar, que no s’enganyi ningú, avui si s’aprova aquest pressupost, i si després es
compleix, hi haurà vint persones de Badalona Comunicació que seran acomiadades, i un bon
nombre de persones del personal de l’empresa de neteja, prop de trenta segurament, poden
perdre també el seu lloc de feina si s’aprova aquest pressupost tal i com està en aquest
moments. I en tot això no hem vist cap aportació important que es destaqui a on anirà a parar
aquests, segurament uns quatre milions d’ingressos extres per l’augment de l’IBI, ni els cinc
anys de pròrroga que hi ha per tornar els deutes amb l’Estat. Tot això no s’ha reflectit bé, de
cap manera, en propostes concretes. Igualment, i en parlarem també després, parlava abans
de la comunitat educativa, que no hi ha acord. Bé, els llibres de text, amb un pressupost com
ha qualificat el senyor Riera tan de crisi, d’intentar equilibrar-lo, de fer uns grans esforços, ens
posen tres milions per regalar llibres de text quan hi ha propostes, que li faré després, per
seguir aprofundint amb el programa de socialització que pot permetre la gratuïtat i d’una
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manera seriosa i pedagògica. I per últim, el pressupost del càstig, també he dit. És un
pressupost del càstig perquè la ciutadania surt castigada, es retallen aportacions a programes
importants d’inclusió social, de convivència, de mediació, a Badalona Servies Assistencials,
l’hospital, al Consorci Badalona Sud, a cultura, no hi ha mesures d’atenció directa per les
necessitats extremes, programa de dinamització i el casal de pares i mares, el programa
estudiem de nit, entitats, el centre d’informació juvenil que s’ha convertit amb una taula i dues
cadires. En fi, desaparicions i retallades de programes importants, però això sí, creen el servei
de comunicació i imatge i s’incrementa la despesa de personal d’Alcaldia. Està clar que tot això
està fet basat amb la manera de veure les coses del Partit Popular, com és lògic, el Partit
Popular que té una visió de la ciutat en que la seguretat i la convivència és d’una situació ben
especial i que passa per davant de tot, i a més a més, un concepte especial de seguretat, no té
en compte la ciutat, na realitat de la ciutat, castiga la realitat de la ciutat. Ara això sí, pel que
se’ls ha de felicitar és per la seva labor de despistar, aquesta labor sí que la fan bé, és veritat i
els ho reconec, podríem dir que són els reis de la confusió, mentre la gent està mancada de
feina i d’atenció, de nous tipus d’atenció social, responen amb més policia, amb el que entenen
que és una societat segura, i no és això, la Guàrdia Urbana pot fer moltes coses, però lluitar
contra la crisi no és la seva tasca, calen atrets actuacions...
SENYOR ALCALE: Senyor Alcalde, el que s’està fent el despistat amb l’horari és vostè, ja l’he
avisat que s’havia passat i li demano sisplau que intenti finalitzar la seva intervenció.
SENYOR SAGUÉS: Intento finalitzar. Per tant, resumint, és un pressupost que no dóna
resposta a les necessitats de la ciutat, que no serà d’utilitat per a la ciutadania, i que demostra
la poca voluntat que han tingut de canviar les coses, tan internament com externament. Un
pressupost en què ni la breu sessió de maquillatge a què l’ha sotmès Convergència i Unió, fa
que nosaltres la puguem aprovar, fa que la gent que tenim voluntat de poder apropar i acostar
l’Ajuntament a la ciutadania no puguem apostar per aquest pressupost. És el pressupost dels
desacords com he dit abans, però també és el de l’acord de les retallades.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Jo demanaria a tots que féssim un esforç d’intentar cenyir-nos
una mica a l’horari perquè sinó això es farà bastant llarg. Tothom té temps de fer una exposició,
de fer una rèplica i de poder exposar els seus motius a favor i en contra, però sí que demano
una mica de concreció tan a govern com a oposició. Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Bona tarda. Aquest dictamen que sotmetem al Ple d’avui, és el fruit d’una
negociació que ha estat intensa i que ha estat seriosa. No ha estat doncs un procés teatral
marcat per un sí preconcebut ni per cap estratègia partidista de caràcter badaloní, barceloní o
català. En aquest sentit vull ser molt clar, la comèdia, el teatre, els qui ho coneixen o saben,
els qui em coneixen ho sabem, no és ni ha estat mai la nostra ni la meva manera d’entomar les
qüestions importants que afecten a la ciutat i a la gent qui hi viu, com ho és la que ara ens
ocupa. I ja es pot esforçar tot el que vulgui algun grup o els dos grups d’aquesta Sala que
votaran no a aquest pressupost, a dir que això ha estat una comèdia, ho poden repetir tan com
vulguin, com segurament ho tornarem a sentir més endavant, però una mentida, per molt que
es repeteixi, no es converteix en una veritat, continua sent una mentida. I és fals, és
rotundament fals, que tot el procés que s’ha produït en les darreres setmanes, fos una
comèdia. Per a nosaltres hauria estat més fàcil negar-nos a parlar amb qui legítimament té la
responsabilitat de governar aquesta ciutat. Podríem haver optat per l’estratègia del desgast de
l‘adversari polític i provocar que el govern no pogués aprovar el pressupost. O podríem haver
optat per no donar senyals de vida, podríem haver desaparegut. Ara bé, ens hem de preguntar,
i ens preguntem si els ciutadans ens voten i ens paguen per desaparèixer en els moments
importants o per simplement dedicar-nos a criticar, o pitjor encara, a lamentar-nos perquè no
acceptem la realitat política que ens toca viure. Això sí, que és, si m’ho permeten, fer comèdia
o pitjor encara, fer riure. Ho podíem haver fet tot això, però no ho hem fet. El nostre grup ha
preferit assumir els riscos polítics i el desgast que pot implicar la recerca d’un acord amb el
govern quan no s’està al govern. Ho preferim a l’altra opció que és provocar que l’Ajuntament
hagi de treballar precàriament amb uns pressupostos prorrogats que no s’ajusten a les
circumstàncies econòmiques i financeres d’aquest any. A partir d’aquí, a partir d’aquesta
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diagnosi sobre què li calia a aquest Ajuntament, no al nostre grup o al grup de dóna suport al
govern municipal, és quan decidim que no ens podem tancar al diàleg sobre el pressupost
d’aquest any. I és així com sobre un procés inicial que culmina amb l’acord inicial d’avui, però
que hauria pogut culminar amb un desacord com el que es va produir amb l’aprovació de les
ordenances fiscals. Per cert, que aquell desacord i d’altres evidencien que ni fem comèdia, ni hi
ha cap pacte estable, ni explícit, ni tàcit, ni de cap mena de naturalesa. Evidencia que quan hi
ha temes i punts en comú acordem, i que quan no n’hi ha discrepem, i això que alguns veuen
com una anormalitat, és precisament al contrari, és la constatació que els ciutadans ens posen
en un determinat lloc i que som nosaltres els qui tenim la responsabilitat d’exercir aquesta tasca
en benefici dels ciutadans i no de cap interès estratègic o partidista. I això és, des del nostre
punt de vista, el que hauria de ser normal. Els ciutadans esperen de nosaltres que siguem útils
i que fem la feina que ens toca fer, especialment en temps difícils com aquest, i el que ens toca
fer a tots, els que són al govern i els que som a l’oposició, és fer les aportacions que calgui per
tirar endavant la ciutat. Aquesta és l’essència de la política municipal, estem en aquesta Sala
per fer ciutat, i també òbviament per fiscalitzar i per controlar l’acció de govern, apostant per
canviar-la quan ho creiem oportú. Per tot això, és pel que estem aquí. I nosaltres modestament,
creiem que hem aconseguit canviar positivament una proposta de pressupost que des del
nostre punt de vista, lesionava certs aspecte de l’acció municipal en matèria social i de serveis
públics, i els en posaré alguns exemples. No tenia sentit reduir un 30 % les aportacions
econòmiques que els Serveis Socials de L’Ajuntament fan a persones que es troben en
situacions complicades, i això que nosaltres consideràvem que és un error, s’ha resolt, el
pressupost preveu la mateixa partida que preveia fins ara, 354.000 euros, enlloc dels 247.000
que pretenia el govern, són més de cent mil euros addicionals que es podran destinar a aquest
tipus d’actuacions, i es podran destinar perquè hem derivat a la conclusió que calia mantenir
aquest nivell d’esforç malgrat les dificultats financeres de l’Ajuntament i el greu problema
d’ingressos que tenim. I aquest és un exemple, només un exemple, de cap a on condueix un
diàleg seriós i minuciós com el que hem mantingut en les darreres setmanes, però n’hi ha més.
Hem resolt un problema per a les entitats esportives de la ciutat i les famílies que en formen
part, la proposta del govern plantejava una reducció del 35 % en la partida d’aportacions a
entitats esportives de la ciutat, es mantindrà igual, igual com estava, i això vol dir que el regidor
podrà signar les aportacions per a les entitats esportives de Badalona en la mateixa mesura
que ho va poder fer l’any passat. I en el fons, el que sobretot vol dir, és que els clubs, les
entitats esportives, no li hauran de repercutir als pares per les activitats extraescolars
esportives dels sues fills. Si per això ha servit que el nostre grup s’hagi assegut a seure,
benvingut sigui. En la mateixa línia situem d’altres coses, situem per exemple que es mantingui
el nivell de l’aportació de la partida destinada a subvencionar a les famílies monoparentals o
nombroses. O, les partides de servei de taxi i transport adaptat per persones amb dificultats de
mobilitat. O els plans educatius entorn, als quals abans es feia referència. Totes aquestes
partides, en el pressupost inicial presentat pel govern, presentaven retallades d’entre el 20 i el
30 %, i finalment, han quedat amb els mateixos recursos que hi havia fins ara. Hi ha moltes
altres qüestions que no detallaré per qüestions de temps, però que ens han permès reconduir
positivament previsions de despesa, per exemple, Consorci Badalona Sud, Consorci de
Normalització Lingüística, entitats socials i culturals de la ciutat, entitats que treballen pel
comerç, hi haurà reduccions però molt menors, molt menors de les que inicialment estaven
previstes. I tota aquesta feina s’ha fet partint de la solució de la realitat, que és important a
l’hora de fer política, la realitat de l’assumpció de la minva d’ingressos. El nostre ajuntament va
gastar el 2010 18 milions d’euros més dels que ingressava, i uns altres tants al 2011. Vull
recordar que per això que per vam fer, es va fer un Ple que va aprovar un pla econòmic
financer, que va tirar endavant amb l’abstenció del nostre grup i del grup Socialista, i aquell pla
tenia conseqüències, i algunes d’elles han trobat resposta en aquest pressupost. Em permetran
que sabent que els socialistes han governat Badalona durant trenta anys no em pugui
empassar ingènuament que ara es facin el sord, el cec i el mut respecte el coneixement que
tenen respecte les conseqüències que té també l’aprovació d’aquell pla, i davant d’això
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nosaltres hem optat per modular-les, per discutir-les, per evitar-les o per amortir-les, i crec que
el resultat és prou acceptable, diria que molta acceptable, i que el demés són focs d’encenalls,
o com diria el Mourinho “teatro”, però teatre del dolent. Hi ha un aspecte que ha marcat,
almenys de cara al públic tot aquest procés de negociació pressupostària, i és el de Badalona
Comunicació. Davant el primer gran expedient de regulació d’ocupació que volia fer aquest
govern hi havia diverses opcions, una era donar per bo el que deia el govern, però el que deia
el govern implicava induir un coma als mitjans públics per acabar deixant-los morir d’inanició.
Un altre, era permetre que al final, fruit del bloqueig, algú tingués la temptació d’optar per la via
socialista de l’Hospitalet o Gavà i tancar fulminantment l’empresa. I una tercera, era posar-se
darrera la pancarta ignorant la vivent incompatibilitat entre la difícil situació financera de
l’Ajuntament i la dimensió i el cost de manteniment de l’actual estructura, i fer l’exercici de
cinisme més gran de la història recent de la ciutat de part dels mateixos que mesos abans
consideraven que algun tipus de reestructuració s’havia de fer als mitjans públics locals. La
nostra opció ha estat simplement preguntar-nos què hauríem fet nosaltres si estiguéssim
governant i actuar en conseqüència, i hem optat per aquesta darrera possibilitat, i al final, hem
acordat una aportació de 2 milions d’euros, la garantia de 45 llocs de treball com a mínim fins al
2015, davant de les 20, 26 o 30 persones que estaven plantejades per part del govern, i que a
més a més es resolgui la qüestió que jo crec que maldestrament va sortir ahir, en referència a
una de les pagues a les quals tenen dret els treballadors de Badalona Comunicació. Per tant,
nosaltres entenem que s’ha desbloquejat una situació que estava afectant greument un
col·lectiu de professionals que té un paper important a la ciutat. L’acord a què s’ha arribat
també marca un full de ruta, i un full de ruta no sobre el que es comentava abans respecte a la
gratuïtat dels llibres de text, sinó sobretot a una altra cosa, sobre la qüestió dels llibres de text
entesa com la socialització i reutilització dels llibres de text. El govern en aquest punt, es
compromet a presentar abans de l’aprovació definitiva del pressupost, un programa de
socialització de llibres de texts que compti amb l’aval de la comunitat educativa. Si aquestes
condicions es donen, un programa clarament de socialització de llibres avalat per la majoria
d’escoles, aquest punt rebrà també el nostre suport en l’aprovació definitiva del pressupost. I
per tant, és ara tasca del govern i del seu regidor d’ensenyament en especial, complir amb
aquests terminis i la naturalesa d’aquests compromisos. Aquest és doncs un projecte de
pressupost que ha abordat múltiples aspectes introduint noves mesures com un programa
d’emprenedors, dotat amb 200.000 euros, o propostes que hem defensat nosaltres i que
provenien d’altres grups d’aquesta sala, com el grup d’Iniciativa, en aquest cas per exemple, la
qüestió de la subvenció de l’impost dels vehicles per als autònoms. Vull acabar reiterant el que
deia al principi, es dirà segurament d’aquí a uns minuts que això demostra l’existència d’un
pacte permanent entre el nostre grup i el grup del PP, a nosaltres això no ens fa ni fred ni calor,
és més, ens és igual, ens és igual. A nosaltres el que ens interessa és que els pares de
Badalona que rebin algun benefici d’aquest pressupost tinguin clar que nosaltres hi hem jugat
al seu favor. I que les entitats de Badalona que veien que se’ls rebaixava molt l’aportació, vegin
que ara no se’ls rebaixarà o se’ls rebaixarà molt poc. O que la gent del Consorci de
Normalització Lingüística pugui seguir la seva activitat amb normalitat. O que els nens de Sant
Roc continuïn fent activitats extraescolars, o que 25 persones que no comptaven continuar
treballant a Badalona Comunicació ho facin. I això ha estat possible per la voluntat constructiva
d’un partit que és a l’oposició, però que no pensa que fer oposició sigui oposar-se a tot. A
nosaltres els ciutadans ens han confiat una responsabilitat i això implica que no ens podem
amagar darrera d’una pancarta o posar-nos de cara a la paret i dimitir d’aquesta responsabilitat
que ens han atorgat. Si els altres grups que amb nosaltres són a l’oposició no volen parlar amb
el govern, potser perquè en el fons pensen que aquest govern no és legítim, potser perquè en
el fons pensen que ells són els amos de Badalona i que els han pres la cadira en una suposada
anomalia històrica, és el seu problema. El nostre compromís està en respondre fidelment la
feina que ens ha toca fer durant aquests anys, que és aportar centralitat i des de l’oposició,
mirar que la ciutat vagi el millor possible, i això és el que creiem que hauria de fer tothom i no
tothom fa. Nosaltres sempre hem parlat amb tothom, fins fa pocs mesos governàvem amb els
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socialistes, sempre ens hem mostrats disposats a tenir diàleg, i conversa i pons amb totes les
forces polítiques, perquè ens sembla que aquesta és la manera de construir, mentre que l’altra
manera, l’altra manera de fer deu quedar molt bé per als hooligans de cada partit, però els
ciutadans de debò, la gent debò, la gent del carrer el que volen és que la política sigui un
instrument del servei públic i no de servei partidista, creiem que el que s’espera de nosaltres és
que fem el que calgui perquè la ciutat i el país superin els obstacles que tenen al davant. Per
tant, nosaltres avui votarem afirmativament a aquesta aprovació inicial al pressupost.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Falcó. Pel grup Socialista parla el senyor Serrano.
Endavant.
SENYOR SERRANO: Gràcies senyor alcalde, bona tarda a tothom. En primer lloc voldria
començar la meva intervenció felicitant a l’equip de govern perquè per fi ha estat capaç, amb
ajuda, això sí, de presentar un pressupost en aquest plenari. Un pressupost que ha arribat tard,
i ha arribat tard a les nostres mans, no a la de tots els grups, sabem que hi ha grups aquí
presents que han tingut temps de mirar-se’l, que l’han tingut abans, que l’han vist, que hi han
intervingut, que han parlat, i nosaltres aquesta informació no l’hem tinguda, el mateix senyor
Riera a l’audiència pública va reconèixer que el pressupost que en aquell moment tenia
coneixement l’oposició ja feia dies que estava a mans de Convergència. Per tant, hi ha una
elecció clara de amb qui es vol parlar, amb qui es vol deixar de parlar i aquest fet també el
sabia Convergència perquè jo personalment vaig preguntar al senyor Falcó si tenia el
pressupost i em va dir –no, no, jo no el tinc-, quan tres hores després el senyor Riera deia que
feia dies que ja el tenien. Per tant, si hem de parlar de comèdia, parlem de la comèdia que fem
tots. De tota manera, encara que sigui tard ens l’hem mirat amb expectació perquè en aquest
pressupost després de tant de temps esperàvem veure propostes il·lusionadores, grans
novetats, decisions importants per al futur de Badalona. Però la realitat ha estat decebedora, un
pressupost, com ha comentat abans el senyor Saguès, expressa una voluntat política, i aquest
pressupost de Convergència i el PP, és una clara definició de política economicista i no
d’intervenció en el desenvolupament de la ciutat. Podem afirmar categòricament doncs, que
aquests no són els pressupostos que Badalona necessita, perquè Badalona no necessita més
atur, i si aquests pressupostos s’aproven avui enviaran un bon número de treballadors de les
empreses i organismes municipals directament a l’atur. Tots els partits van fer bandera en la
campanya electoral de lluitar contra l’atur, aquest és un dels principals problemes del nostre
país i també de Badalona, la lluita contra l’atur no és patrimoni de ningú, és un objectiu que ens
compromet a tots. I què fa l’equip de govern del PP? Ens presenta uns pressupostos que
portaran a incrementar l’atur i a disposar de menys recursos per lluitar contra la desocupació.
La reestructuració de Badalona Comunicació que redueix el seu pressupost amb un 25 %, més
de quatre vegades la reducció global del pressupost, portarà a l’atur a un conjunt de
treballadors i treballadores municipals. Per què han de ser 45 persones les que necessita
Badalona Comunicació? Per què no 50 o 40 o 55 o 60? No hi ha cap estudi seriós sobre les
necessitats reals, només han aplicat un criteri economicista, i estem parlant de persones. I
senyor Falcó, permeti’m que li recordi per la seva intervenció, que si no hagués estat per la
oposició que vam parlar del Consell d’Administració no va passar endavant amb els vots de
vostè, ja n’hi haurien quaranta al carrer, vostè dels 40 que volia fer fora diu ara que n’ha salvat
vint, però vostè en aquell Ple n’enviava 40, si no hagués intervingut el Consell de Comunicació
de Catalunya, sí, sí, per moltes vegades que negui una cosa no deixa de ser veritat, tornem-li la
paràbola que ens ha dit abans. La reducció de la contracta de la neteja dels edificis municipals,
portarà a l’atur a un conjunt de treballadors i treballadores de l’empresa adjudicatària del
contracte, la disminució del pressupost de l’IMPO en un 25 %, més de quatre vegades la
reducció global del pressupost, farà que es disposi de menys recursos per dur a terme
polítiques actives d’ocupació. És a dir, que hi haurà menys recursos per lluitar contra la
desocupació i contra la reforma que permeti als treballadors adequar-se als nous models
productius. No són els pressupostos que Badalona necessita perquè redueix la despesa social
prioritària en uns moments en què és més necessària per garantir la cohesió social. Estem
d’acord que en el moment actual les administracions ha de reduir la despesa per reduir dèficit,
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però no es pot fer com ho han fet vostès, aplicant una reducció percentual lineal en totes les
partides, tot i que després en el pressupost que avui ens presenten, n’han corregit alguna i
només alguna i sense parar-se a pensar en aquells programes municipals més dirigits a la
població desprotegida i que des del nostre punt de vista haurien d’incrementar-se, o si més no,
mantenir-se, s’han incrementat aquells que des de la perspectiva política interessa al seu soci
d’avui. No es pot aplicar una reducció del 25 % de les transferències pel funcionament ordinari
de l’Institut Municipal de Serveis Personals, que gestiona programes a les persones
discapacitades, a les persones grans, entre d’altres col·lectius, això porta una disminució de
prop del 10 % d’aquest organisme amb la conseqüent afectació al conjunt dels seus programes
perquè senyor Riera, amb tota seguretat del 10 % no baixarà per reducció d’estructura. No es
pot retallar un 30 % la partida destinada a beques del menjador. No es pot retallar un 10 % la
contribució al cofinançament de la teleassistència, que fins ara hi havia per a tots els avis de la
ciutat i a partir d’ara ja en parlarem. I no es pot fer tot això i al mateix temps omplir-se la boca,
com estan dient, que volen mantenir i que van dir vostès, quan van presentar el pla econòmic
financer, mantenir els serveis socials de caràcter prioritari perquè és mentida, si retallen no
mantenen, és un pressupost que baixa el 6 % les principals partides destinades a polítiques
socials, les dirigides als col·lectius més desafavorits, i baixen el percentatge del 25 al 30 %.
Vostès retallen de forma considerable el pressupost destinat a polítiques socials, i diem que no
són els pressupostos que Badalona necessita perquè els seus pressupostos són els
pressupostos de la resignació. Darrera dels seus pressupostos no hi ha cap projecte per
millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Badalona. No hi ha cap aposta pel futur o la
promoció econòmica de la ciutat. No hi ha cap ambició, sinó tot al contrari, són uns
pressupostos covards i regressius, amb vuit mesos que portem amb vostès al govern, amb els
plens que hem tingut, el que hem aprovat d’una certa rellevància tot provenia del mandat
anterior, vostès en vuit mesos, no han portat aquí a sobre de la taula cap projecte a la ciutat
que tingui pes, que tingui embargadora i que sigui capaç de dinamitzar aquesta ciutat o posarla en marxa. I aquests dies, permeti’m senyor Falcó, ara em referiré també a la seva
intervenció, començaré dient-li aquella dita de “dime de que presumes i te diré de qué careces”,
per molt que vostè digui que aquest no és un acord que s’ha pactat fora de Badalona, nosaltres
estem convençuts que sí, el pacte Falcó - Albiol, és una mala seqüela de la comèdia que van
protagonitzar Mas – Camacho fa uns dies. Permeti’m que llegiré una qüestió, la senyora
Sánchez Camacho diu “a Catalunya el PP d’Espanya decideix la governabilitat gracies a les
nostres propostes, i això ens omple d’orgull perquè som catalans i espanyols i perquè el PP
compta, i cada vegada més, a Catalunya”, doncs bé, això és el que vostè acaba de dir avui en
aquest Ple fent la intervenció de la Sánchez Camacho, aquesta és la torna dels acords que es
fan a Barcelona i que es fan al Parlament. Vostès han enganyat a l’oposició i a tot el poble de
Badalona, han presentat un pressupost amb partides que podien baixar i pujar a voluntat, i jo al
despatx del senyor Riera li vaig preguntar si hi havia possibilitat de moure partides, deu dies
després de l’audiència pública en què vam poder veure’ns per parlar del pressupost una
estona, i li vaig preguntar i em va dir, -no, no, no, aquí no hi ha partides que es puguin moure,
per poder moure partides de despesa hauran de dir d’on s’han de retallar”, senyor Riera, això
és literal, i jo li vaig preguntar, i d’on es pot retallar o si hi ha increment d’ingressos, i em va dir
–no, no, tot està molt tancat-, i ara resulta que s’ha vist que la partida de passius financers puja
o baixa a voluntat segons les seves necessitats d’acord amb Convergència. No pot ser que hi
hagi 22.400.000 euros fa tres dies, i tres dies després quan tanquen l’acord, aquesta partida de
passius financers hagi baixat i permeti la fulgura del milió d’euros que ha costat l’acord del
senyor Falcó. Tot ha estat una pura operació de maquillatge, i senyor Falcó, de comèdia. I és
un mal pressupost perquè vostès, mirin el que tenen al carrer, vostès no saben negociar, sinó
imposar, el miro però no em dirigeixo només a vostè senyor Riera, el dirigeixo al govern en
conjunt. En el temps que porten dirigint l’Ajuntament han demostrat una absoluta incapacitat
negociadora amb els treballadors, però no és que no en sàpiguen, és que no en saben i
tampoc volen, no tenen la més mínima voluntat negociadora, per a vostès qualsevol negociació
és un “trágala”, o ho prens o ho deixes. No han estat capaços d’arribar a cap acord amb els
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treballadors municipals. No han estat capaços d’arribar a cap acord amb els treballadors de
Badalona Comunicació. No han estat capaços d’arribar a cap acord amb el personal de neteja
d’edificis. No negocien, imposen, i el que volen imposar amb aquets pressupostos és una brutal
retallada a les condicions laborals des treballadors municipals. Una brutal retallada a les
possibilitats de la societat civil i entitats de Badalona de tenir un mitjà públic de comunicació de
qualitat on poder expressar-se, silenciant també de passada les possibilitats d’expressió de
l’oposició municipal, aquest és un altre objectiu darrera de Badalona Comunicació, perquè
vostès no consideren que Badalona Comunicació és un element de cohesió social, per a vostès
només és un element de sortir als mitjans i de fer la seva política pamfletària. Una brutal
retallada a la despesa social perquè vostès no creuen ni han cregut mai en la cohesió social,
necessiten el conflicte i quan no el troben el creen, com molt bé saben les entitats de Llefià. Per
pinzellades, com el cas de Torre Mena, un edifici amb les assegurances necessàries per
funcionar, i que no té activitat perquè vostès no volen. Tanquen el casal de pares i mares que
costa 56.000 euros, però se’n gastaran 50.000 en la volta ciclista a Catalunya, que li donarà a
vostè mitja hora..., ah, sí, sí, que trobaran espònsors, sí a mi nom em digui mentides, es gasten
50.000 euros amb la volta ciclista a Catalunya que li sortirà, que estarà vostè un quart d’hora a
la televisió. Tanquen el servei d’estudi nocturn a les biblioteques, 7.000 euros, però es gasten
vostès més de 5.000 en enviar una carta a tots els ciutadans de Badalona per excusar-se de no
complir una promesa electoral, quatre mil i escaig amb IVA, però 7.000 no els tenen per obrir la
biblioteca, diners que hauria d’haver pagat el seu partit i no l’Ajuntament. I en definitiva, una
brutal retallada a l’ambició i al futur de Badalona. Aquest serà un any perdut per a Badalona, i
la resignació està ja en que vostè mateix ho reconeix i a més a més reconeix que tancarà
aquest pressupost amb dèficit perquè l’han elaborat també de la manera com l’han elaborat.
Des que vostès han accedir al govern hi ha una sensació generalitzada a tota la ciutat que
aquest ha estat un temps perdut per a Badalona, una sensació que nosaltres també
compartim. Amb els pressupostos que avui presenten només fan que confirmar que el 2012
també serà un any perdut per a Badalona, i enmig d’una terrible crisi econòmica aquesta és
una frivolitat que els badalonins i badalonines no ens podem permetre. És un pressupost captiu
dels 3 milions d’euros de llibres per a tots, que conté en si mateix una profunda desigualtat
social que m’estranyaria molt que en un mes fossin capaços d’arribar a acords amb AMPAS
que els han dit que no perquè això del xec és una història noelliberal que tinc la confiança que
la nostra ciutadania no ho acceptarà. I per acabar, dir-los que aquí s’ha vist en aquest pacte
entre vostès, que aquí no hi ha pàtria que valgui, una bona reforma laboral contra els
treballadors o una bona retallada als serveis als més febles. Per tot això, nosaltres els votarem
en contra.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, gràcies senyor Serrano. Ara començaríem la segona tanda,
començaria si volgués prendre la paraula, el representant dels treballadors, ara tindria cinc
minuts, parlarà a la rèplica, així havíem quedat, el senyor Moya. Senyor Moya, té cinc minuts.
SENYOR MOYA: Bona tarda, dir que nosaltres quan fa uns mesos estàvem aquí plantejant el
tema dels complements de la Guàrdia Urbana, que pensàvem que l’increment de la plantilla de
la Guàrdia Urbana i els complements eren excessius, en el fons érem optimistes, perquè
consideràvem que si hi havia recursos per a la Guàrdia Urbana, per tant, hi hauria possibilitat
de compliment del conveni, i això és el que reclamàvem des de la representació sindical. Els
recamàvem a vostès que es van comprometre amb nosaltres, el senyor Jurado, el senyor
Garcia Albiol, a defensar el conveni municipal, doncs no solsament no hi ha conveni, sinó que
ens trobem, mesos més tard, que jo sento no estar d’acord amb el senyor Riera que diu que
l’àmbit de negociació està obert, sincerament, no hi obertura de negociació, llevat que es
consideri que la negociació és que vingui l’empresa un dia rere un altre dia amb noves
retallades, ara retallada de complements. Per tant, la negociació ha estat impossible amb la
representació sindical, cada vegada que han vingut ha estat per plantejar noves retallades.
Nosaltres, sincerament, jo ja porto 40 anys lluitant a Badalona, ens coneixem tots, tots som una
mica corresponsables del que passa Badalona, però us faig a vosaltres els màxims, perquè
molts dels que esteu aquí ja porteu molt anys a la política, molts anys governant aquesta ciutat.
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I si a Badalona s’ha fet una política industrial que ha suposat perdre teixit productiu i s’ha fet
inversions innecessàries, com el projecte del port, que es van tancar 200 indústries i 2.000 llocs
de treballa, i ara el port no sabem ni per què serveis, perquè no és ni esportiu, ni pesquer i està
mort i ens costa diners. Es va fer el tema del BCIN que també va costar molts milions i ara no
sabem què fer, a part que hi ha la Federació d’Empresaris. Si es va fer el tema del Carme, i ara
no sabem què fer amb aquesta inversió de Carme. Per tant, jo crec que vosaltres teniu molta
responsabilitat del que està passant en aquesta ciutat. Nosaltres el que sí que demanem és
que se sigui respectuós amb els acords, que els treballadors no som responsables de la crisi
que s’ha generat i per tant no la volem pagar, l’han de pagar altres, i evidentment són els
empresaris, la banca i vosaltres com a polítics professionals, evidentment teniu molta
responsabilitat del que ha passat en aquesta ciutat. S’han de fer alternatives, és que sempre
diuen que els sindicats no proposem alternatives, sí que les proposem, no es contemplava fa
tres mesos la recaptació de l’IVA, i amb això per tant, hi ha més recursos per repartir. Però al
mateix temps des de l’opció sindical hem fet altres propostes, per què no respecteu i feu el
mateix de ciutats del nostre entorn que enlloc de quaranta càrrecs de confiança n’hi ha catorze
o quinze càrrecs de confiança, i és un gran estalvi. I es podria fer una altra mesura, començant
pels que esteu aquí asseguts, responsables i representants polítics, de dir, com passa arreu
d’Europa, que els salaris d’aquesta corporació municipal que el màxim sigui tres vegades el
salari mínim d’un treballador, per tant, si el salari mínim d’un treballador són 18.000 euros, jo
proposo per què no feu un ajust de no hi hauran sous en aquesta corporació local de més de
50.000 euros, aquí sabeu que hi ha sous de 140, de 150 i de 160.000 euros. Per tant, nosaltres
entenem que sí que es poden prendre mesures, però partint de vosaltres mateixos, no atacant
al treballador sempre, i no atacant el treballador perquè nosaltres som corporatius, atacant els
serveis socials, perquè si estem posant en perill llocs de treball, estem posant en perill un
servei a la ciutadania. Per tant, el que nosaltres considerem és que heu de ser més sensibles
envers els treballadors, i el que no pot ser, és que estem plantejant, quan recordo al senyor
Riera al mes de desembre deia l’únic que farem serà respectar els sous i respectar els llocs de
treball, i ara s’està posant a sobre de la taula reducció de sou i reducció de llocs de treball, i a
més a més, que treballem més per menys. Escolti, en situació de crisi s’ha de redistribuir la
riquesa i el temps de treball, no és possible que cinc milions i mig d’aturats i vint-i-cinc mil
aturats a Badalona vosaltres digueu a sobre que hem de treballa més cobrant menys. Per tant,
hem de començar per tot, i heu de començar vostaltres a prendre les mesures, i a partir d’aquí,
insisteixo i ja finalitzo, no hi ha espai de negociació, i el que demano i emplaço és que el senyor
Riera sigui conseqüent amb les paraules que ha dit i que s’obri l’espai de negociació, perquè
fins ara l’únic que s’ha fet ha estat reunió darrera da reunió per a cada nova reunió aplicar
noves mesures de retallades. Per tant, estem en contra d’aquestes retallades i per això estem
aquí. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé senyor Moya. Començaríem el segon torn, tindria la paraula el
senyor Riera.
SENYOR RIERA: Gràcies senyor alcalde. Bé, acabant pel final de la intervenció del senyor
Moya, jo dels salaris no n’he parlat mai, jo el que he dit sempre és que intentaríem mantenir el
màxim de llocs de treballa, això sí que ho he dit perquè són els nostres llocs de treball i no els
nostres, nosaltres estem aquí quatre anys i cada quatre anys ens presentem a les eleccions i
cada quatre anys podem estar aquí o no, i si li sembla que això no és així miri a les bancades
dels socialistes i dels d’Iniciativa per Catalunya Verda. És que és la realitat, els polítics ens
presentem a unes eleccions i de vegades estem i a vegades estem a l’oposició, perquè a
l’oposició s’està com s’està. Miri, les intervencions que jo he escoltat, la festa, senyor Sagués,
s’ha acabat, el que no s’ha acabat és la sanitat, el que no s’ha acabat és la teleassistència, el
que no s’ha acabat és l’ajuda del taxi adaptat, el que no s’ha acabat són les prestacions
socials, això no s’ha acabat, però la festa sí que volem que s’hagi acabat, la festa sí, i ho vaig
dir el primer dia, la festa s’havia d’acabar, el que no s’ha acabat són les prestacions de la
teleassistència, que encara que puguem un reajustament es manté amb el mateix número de
serveis. Perquè nosaltres, miri, jo amb el grup de Convergència i Unió, l’únic petó que m’he fet
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és el que de vegades amb la Mercè Rius quan ens trobem pel carrer o a la Diputació. Nosaltres
el que hem tingut són jornades de treball, jornades de discussió, jornades dures de discussió, i
jornades de molts desacords i de fer un exercici de molta responsabilitat d’uns i altres per
arribar a acords, a acords que no sempre són fàcil, i li pot dir qui té el dubtós honor de qui li han
tombat unes ordenances, a mi m’han tombat les ordenances, no al meu grup, me les van
tombar a mi. I li puc dir que es van intentar negociacions que no van ser possibles, perquè tot
això de governar amb minoria, jo no sé si ho han viscut vostès, però jo ho estic vivint i això és
difícil i complicat, i has de saber maniobrar molt i sobretot torbar persones, grups que entenguin
la situació i que tinguin una visió més enllà de la conjuntura actual política. Senyor Segués, sí,
a mi no m’hi busqui, si vostè pretén que jo, que nosaltres, però que jo generi un dèficit de 18 o
20 milions en aquest Ajuntament no m’hi busqui, no m’ho trobarà, no és un problema
d’ideologies, és un problema que un vol sortir d’aquí amb la cara una mica alta. I es coses es
poden fer millor o es poden fer pitjor, però a mi no m’hi busqui, ni per ideologia ni per altra
qüestió, de generar un dèficit de més de 18 milions o de 18 milions o de 15 milions, perquè jo
no li deixo aquestes herències als que vénen al darrera. I hi ha un moment que s’ha de dir, i
això suposo que li sonarà a vostè, “hay que mandar a parar” “el comandante mandó a parar”,
molt bé, doncs això és el que hem fet nosaltres, aturar-nos i dir, hem de fer un pressupost real
del que ens trobem, dels diners, com deia abans, que ens donen els ciutadans per gestionar,
no per disposar i per fer el que ens sembli, o per fer aquelles coses que ens agradaria, els
nostres hobys o les nostres creences, no, no, per gestionar i per treure’n el màxim de profit i
per donar el màxim de serveis a aquestes persones que ens confien els seus impostos. Perquè
quan parlem de situacions, i es diu, no hem arribat a un acord amb el personal de la neteja, és
que el persona de la neteja no és nostre senyor Sagués i senyor Serrano, no són nostres, són
fe Foment de Construccions i Contracte, ja ho saben, jo ja sé que ho saben, ho saben de
sobres, però va bé dir que són nostres i que som nosaltres que hem de solucionar-ho. I no, no
són treballadors nostres, són treballadors que nosaltres el que hem fet ha estat un acord amb
l’empresa, amb l’emprea, i la condició era que no acomiadés a ningú, però aquesta és una altra
qüestió que segurament el meu company els explicaria millor que jo. No s’incrementa el
personal d’Alcaldia, senyor Sagués, no sé d’on ha sortit i vostè després si pot m’ho explica
perquè jo crec que s’ho ha inventat, i d’imatge, què és això d’imatge, d’on s’incrementa el
personal d’imatge? No s’incrementa personal ni d’Alcaldia no d’Imatge, i no s’ha incrementat ni
un sol guàrdia urbà, no hem incorporat Guàrdia Urbana nova, hem optimitzat els recursos que
tenim, que és del que es tracta, d’optimitzar els recursos que hi ha i fer que hi hagi la màxima
presència de policia al carrer, la policia de proximitat, la policia de barri. I nosaltres presentem
un pressupost, que és cert que l’hem prestant fora de temps, és cert, però l’hem presentat quan
s’ha pogut, nosaltres hem presentat el pressupost perquè hi havia decisions, i això els ho he
explicat alguna vegada, hi havia decisions que venien del Consell de Ministres que afectaven
aquest pressupost, i afectaven de manera important en aquest pressupost, qui no ho hagi fet es
troba ara que ha de prendre unes decisions i ja té el pressupost confeccionat. Nosaltres sabíem
que hi hauria canvis i que hi hauria situacions que ens podien o afavorir i empitjorar, encara
que això és difícil, però en aquest cas sabíem que hi havia canvis. I per tant, no s’ha pogut fer
abans, s’hagués pogut fer, haguéssim pogut fer-lo, però ens haguéssim trobat que per exemple
el tema de l’IBI sabíem que podia haver-hi la possibilitat que pogués venir alguna mesura
d’aquestes, estàvem esperant també una decisió sobre el retorn dels diners, que de moment i
perquè ho sàpiga tothom, els estem retornant a raó de cinc anys i no de deu, doncs els estem
retornant així i aquesta és la situació. Perquè nosaltres quan prenem decisions les prenem
raonades, és a dir 45 a Badalona Comunicació és perquè hi ha criteri, i perquè és un criteri
discutit, i és un criteri que nosaltres no som inamovibles, i és un criteri que diu que nosaltres no
som un bunyol de vent, i per això ens considerem amb més personalitat, algú fan veure que
això és una ampolla d’aigua i ho entenem i rectifiquem i arribem a les situacions d’acords,
perquè sí que sabem arribar a acords, però sabem arribar a acords amb persones que entenen
la situació actual que tenim en aquests moments, que no és una situació normal, i vostès ho
saben, i vostès han de fer el seu paper però vostès ho saben que no és una situació normal,
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perquè és una situació que ens ve donada d’altres exercicis en els que s’han fet coses que
motivats per la necessitat, vull creure i pensar, ens obliguen a què ara haguem de fer una cosa
que sí que és certa, i és que ens hem de resignar al que tenim. I resignar-nos al que tenim, i
resignant-nos al que tenim de la necessitat n’hem de fer virtut. I hem de gestionar el que ens
hem trobat, i ens hem trobat que per exemple la previsió del 2011 amb l’IBI era de 44 milions,
44 milions d’euros de recaptació, i sap quans se n’han recaptat? 36 milions, i van posar càrrecs
per valor de 40, ni 44, es van posar càrrecs per 40 i se n’han cobrat 36. I hem de partir
d’aquesta realitat i del que tenim, i no ens podem enganyar, jo no vull enganyar ningú,
nosaltres no volem enganyar ningú, volem gestionar el que tenim, i salvar sobretot aquest any
que tenim en aquests moments i en aquesta situació, perquè nosaltres no podem fer, clar que
no podem fer senyor Serrano, senyor Serra, clar que no podem fer inversions, perquè no tenim
els diners, perquè els vint milions d’inversions s’han gastat en despesa, i vostès ho saben,
vostès els van gastar, per què? Doncs perquè es necessitàvem per sortir de la situació i sortir
de l’apuro, que ho poc entendre, però almenys no em tiri a la cara que no hem fet cap inversió i
cap projecte, és que no els podem fer, és que hem de cobrir aquests diners. Llavors, si els hem
de cobrir, permeti’ns que fem un pressupost de subsistència, de passar aquest any i després
veure. A mi m’hagués agradat que aquest anys, quan em va venir a veure el senyor Serrano li
vaig dir i també li vaig dir al grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa, que si hi havia alguna aportació, que si hi havia alguna proposta que l’estudiaríem i
que si era viable i si es podia portar a terme la faríem, ho vam dir, jo ho vaig dir, els ho vaig dir,
i també els vaig dir que segons quines propostes hi ha haurem de veure de on traiem la partia i
de on ho canviem, perquè això són tants caps i tants barrets. Per tant, davant d’aquesta
situació la pretensió nostra era de buscar algú que ens entengués, que ens ajudés i que
volgués raonar i que volgués parlar d’aquest pressupost. La senyora Camacho aquí no hi és, i
en alguns casos ja m’hagués agradat que estigués aquí, perquè la veritat és que la negociació
ha sigut dura i difícil i complicada, jo no sé la que han fet a Barcelona, la ignoro i la desconec,
jo sé la que he fet aquí que ha sigut dura, difícil i complicada, complicada perquè en alguns
moments ha anat en contra de unes opinions que nosaltres hi crèiem de bona fe i que ens han
fet creure, o que hem vist, o que hem entès que això no havia de ser així, i ho hem canviat,
perquè ho hem vist raonable. I en d’altres hem dit que no, i també s’ha entès, per què? Perquè
hem argumentat, i com que hem argumentat al final s’ha arribat a uns acords, a uns acords que
ens obliguen a fer una cosa que jo en principi no volia fer, perquè em semblava que era un
actiu que el podíem ajornar, i que només el fem en una part, que és el capítol 9, que és veritat
que del capítol 9 farem una operació financera per poder fer front a aquesta despesa, perquè el
que pretenem i busquem en aquest pressupost és que quan gastem un euro sabem d’on el
traiem i si no sabem d’on el traiem ha d’estar plenament justificat, i encara que estigui
plenament justificat per saber d’on el traiem. I els 50.000 euros de la volta ja els tenim, no van a
càrrec del pressupost, no va a càrrec, ja els tenim, perquè nosaltres busquem això, nosaltres
busquem això i a més a més, intentem fer la despesa el més justa possible. Per cert, li agreixo
que hagi baixat l’import del tema de les cartes perquè deien que eren 6.000 euros i han baixat a
4.000, home ja és alguna cosa, ja estan amb el criteri de baixada. Senyor Serrano, jo en cap
moment li vaig dir que tingués els pressupost ningú, el que li vaig dir quan em va venir a veure
va ser, a la tarda em veig amb Convergència i Unió, amb vostè em vaig veure al matí i a la
tarda em veia amb Convergència i Unió, i jo no li vaig dir que tinguessin cap pressupost ni que
tinguessin cap paper, perquè les negociacions han sigut molt d’última hora i han sigut en tram
final, és veritat que hi va haver comentaris, però les negociacions han sigut en tram final. En
quant a l’última part que ha comentat vostè que és la de llibres per a tots, això és una il·lulsió o
és una frase que queda molt bé, però no és la proposta que nosaltres presentarem i que no és
motiu de en aquests moments de pressupost, el pressupost l’únic que fa és provisionar, i
després parlarem, veurem i explicarem de quina manera es distribuirà el tema dels llibres. Ara
l’únic que fem és provisonar. Per tant, que quedi clar que la nostra prioritat, el nostre objectiu,
és que cada euro que es gasti en aquest Ajuntament estigui no només justificat sinó que
sapiguem d’on el traurem. moltes Gràcies.
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SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Riera. Tindria la paraula el senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Dura, difícil i complicada, així és com ha definit la negociació amb
insistència el senyor Riera, però a mi m’agradaria dir-li que quan hi ha coincidència en els
grans interessos de fons segur que és més fàcil que acabi amb coincidència, que vagi a bon
port, aquesta negociació, com així ha estat. Jo crec que les dues organitzacions tenen molt clar
quins són els seus interessos que defensen de manera general i això els facilita arribar a
aquests acords. Ens ha fet servir també alguns eufemismes el senyor Riera, que són aquells
com el de no parlar de retallades, parlar de reajust, que és aquelles coses de dir no ho diguem,
què estem dient? Diguem-ho clar tranquil·lament i en català, retallades, és com no parlar del
gran capital i parlem dels mercats, estem canviant com si canviant el nom a les coses
canviéssim de veritat el que hi ha darrera, quin és el fons de les coses i qui està dirigint el món
mundial i el món local en aquests moments, d’on ens vénen els grans imputs que ens porten a
convertir algunes organitzacions, com deia abans, amb fonamentalistes del dèficit. El senyor
Falcó quan ha comentat a la seva primera intervenció quan ens ha parlat de no amagar-se, de
tirar endavant la ciutat, a mi m’agradaria dir-li a ell i a tothom sobretot, que tirar endavant la
ciutat i no amagar-se, de vegades vol dir oposar-se a segons quines barbaritats i defensar el
que creus que has de defensar, la responsabilitat no t’ha de portar sempre a lliurar-te a les
mans de qui mana ni a entrar a combregar amb el que no creus, sinó que la responsabilitat,
l’interès general, el motiu pel que una persona es presenta a unes eleccions, el motiu, les idees
que una persona creu i defensa, porten sovint a haver de dir no, i en aquest cas, davant
d’aquestes polítiques de retallades que s’estan portant a terme nosaltres clarament i sense cap
tipus d’embut diem que no hi estem d’acord i que hi ha altres maneres i altres possibilitats de
governar i de fer les coses. El senyor Falcó parlava també dels qui el coneixen, sí, si algú no el
coneix recomano que llegeixi el diari de Badalona l’entrevista que li han fet a dues plantes que
fa uns dies que vaig llegir, on hi ha algunes afirmacions que et posen la pell de gallina, quan
afirma textualment que sí, que és ètic mentir per guanyar unes eleccions, o quan afirma també,
i això dirigim-ho als mitjans de comunicació, que creu que s’han de subvencionar només
aquells mitjans de comunicació que són afins, que els altres no, això és el que ens diu
tranquil·lament, els qui no el coneixen que llegeixin i veuran que val la pena llegir-ho. També
altres coses a què ha fet referència el senyor Falcó, que ha incorporat a la seva negociació
amb el Partit Popular, ha incorporat alguns elements que procedien d’alguna proposta del
nostre grup municipal, com eren les subvencions a l’IBI i subvencions també per l’impost de
vehicles per aquells autònoms que el vehicle sigui la seva eina de treballa. Nosaltres hem
defensat això però amb el tema de l’IBI m’agradaria recordar-li que nosaltres parlàvem també
de subvencions per una sèrie de criteris que marcàvem amb les persones que estiguessin en
diverses situacions d’atur a la família, i aquestes han quedat fora, només ha quedat per cassos
de famílies nombroses, i això nosaltres reclamem igualment que és més important fins i tot, que
es puguin atendre aquests cassos de situacions fragants de problemes econòmics. Tenim
propostes i ela faré una llista d’unes quantes propostes que els farem i que segurament les
haurem de convertir amb esmenes per fer-los-les arribar properament. El gran tema, quan els
sents a dir, “és que fem el que podem”, doncs escolti, com poden seguir mantenint tres milions
destinats a reglar llebres de text? L’únic motiu que hi ha aquí és la demagògia que van fer,
sobretot el senyor alcalde, durant la campanya electoral, i que ara es deu imaginar aquí amb
una cua de veïns i ell donant-los un taló i que els altres i besin la mà i vinguin a buscar el seu
llibret gratis perquè els l’ha donat aquell senyor tan bo. Doncs això, descarti-ho ja, oblidi-se’n
d’això, i si ho vol de veritat, si l’objectiu de veritat és la gratuïtat dels llibres, és que els nens i
nenes de les nostres puguin estudiar amb el material i els llibres de text gratis, és molt fàcil de
fer i molt més econòmic, nosaltres li plantegem que hi destini durant aquests tres anys de
mandat hi destini 60.000 euros cada any, trenta mil per anar ampliant el programa de
socialització que ja fan moltes escoles, i uns altres 30.000 per iniciar-lo en totes aquelles que
encara no ho han fet i que se’ls hauria d’oferir la possibilitat de fer-ho. Els recordo que el
Consell Escolar Municipal ha treballat molt això, ja fa anys va crear una comissió va crear una
comissió de debat sobre la socialització de llibres de text, i que hi ha experiències molt
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interessants i que amb aquesta quantitat, fixi’s, 3 milions d’euros o 60.000 euros, què podríem
fer amb aquests 3 milions d’euros si els deixessin i els utilitzessin per altres polítiques que no
sigui la demagògia i la compra de simpaties i de favors. Oblidi-se’n d’això, treballi per la
gratuïtat de veritat i apostin seriosament per la socialització de llibres de text. També els fem un
altra proposta, estudiïn de forma seriosa la tarifació social, una altra proposta, les tarifes, els í
els preus públics, per exemple d’escoles bressol, per exemple d’escola de música i de
conservatori, tarifació social, cadascú que pagui en funció dels seus ingressos, aquesta és una
proposta important i que estan a temps d’aplicar-la quan s’aprovin més endavant les taxes i els
preus pel curs vinent. Les partides econòmiques destinades, com he dit abans, als ajuts
directes a les persones amb més necessitats, aquelles necessitats que són de, o pago o em
tallen l’aigua, o pago em fan fora del pis. Tot això, és important que ho dotem amb més
quantitat, em sembla que han parlat d’uns 300.000 euros, nosaltres estem parlant de 900.000,
no oblidem que Hospitalet al 2010 ja hi destinava 1.200.000 a això, nosaltres estem dient que
se n’hi posin 900.000. I si ens pregunten d’on els traurem, ja els ho he dit d’on els traurem,
vostès poden triar, o regalar llibres i donar un copet a l’esquena, o ajudar de veritat a les coses
que es necessiten i igualment, treballar per la gratuïtat dels llibres de text i el material escolar.
Desnonaments, una oficina per lluitar pels desnonaments, a Terrassa existeix això, aquesta
oficina de mediació ha atès en bon nombre de persona, l’any passat a Terrassa es van poder
fer les coses. Aportació al Consorci Badalona Sud, mantenim l’aportació que hi havia l’any
passat de 500.000, no la rebaixem, que ha quedat rebaixada. I a més a més, els fem dues
propostes d’increment d’ingressos econòmics també, una nova taxa, un nou impost que no
existeix encara a Badalona i que altres ciutat ja l’estan aplicant, que és per l’ús a la via pública
dels caixers automàtics de les entitats bancàries, despleguin això, hi ha qui ho està fent, és una
proposta absolutament assumible i aplicable, incrementaríem els ingressos i amb aquests
ingressos podríem fer polítiques socials i podríem ajudar a molta gent que ho necessita.
Igualment l’IAE, l’Impost d’Activitats Econòmiques, aquell que només paguen les empreses que
generen més d’un milió d’euros a l’any, això també s’hauria de revisar el carrerer per adaptar-lo
a la nova realitat, i també podríem incrementar els impostos per aquí. Hi ha propostes també
que nosaltres hem sentit a dir i ens han explicat la gent del comitè d’empresa de la nostra
ciutat, com és la funcionarització d’un bon nombre de personal laboral, que significaria un
estalvi d’uns 200.000 euros, etc, etc. N’hi ha de possibilitats, no és veritat que només es pugui
fer una cosa, es poden fer altres coses, hi ha altres maneres d’actuar, hi ha altres maneres de
fer política, hi ha d’altres maneres de governar la ciutat. El problema està en voler-ho fer, i el
problema està en canviar la línia, canviar la direcció i anar-se’n cap a una defensa d’un altre
tipus d’interessos dels que vostès estan defensant. Es tractaria que anessin més en defensa de
la ciutadania, del que els demana de veritat la ciutadania no del que els demanen els mercats,
o en el seu cas potser hauríem de dir els “mercadillos”, però hauríem de tenir més en compte
les persones i menys els grans interessos. I abans també per acabar, el senyor Falcó ens
parlava també del “teatro” del Mourinho, i en badaloní jo potser n’hi diria “teiatru” que potser el
que hi ha hagut aquí ha sigut més “teiatru” que una altra cosa, i un “teiatru” que tots sabíem
quin seria el final de l’obra, tots sabíem com acabaria, que és una llàstima perquè moltes
vegades l’interès de seguir una obra de teatre o una pel·lícula està en saber com acabarà,
aquest com que sabíem com acabaria... Però el que és més fumut de tot és que avui, amb
aquesta baixada del taló, el que hi ha perdut no és un simple espectador, sinó que hi perd avui
amb aquesta baixada de taló és la ciutat de Badalona.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Sagués. Té la paraula el senyor Falcó. Intentem ser ja
una mica més concrets, perquè em sembla que els posicionaments ja han quedat bastant clars.
Endavant.
SENYOR FALCÓ: La veritat és que no sé massa per on començar, perquè és clar, se
m’acuden moltes coses a dir sobre la intervencions, especialment del senyor Sagués, m’he
anat apuntat quan me les he apuntat quan ha començat a parlar, me les he continuat apuntant
ara, i al final m’he preguntat, de què ens parla el senyor Sagués? Jo, a hores d’ara, encara no
sé de què ens està el senyor Sagués, retallar, retallar, retallar, sap què passa senyor Sagués,
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vostès es queixen que el senyor Riera, no el vull defensar pas, ja es defensa sol, però hi ha
altres regidors que es marquen sols, però el senyor Riera es defensa sol, però diu -parlen de
reajustaments quan són retallades-, però si vostès són els inventors de les paraules
eufamístiques, vostès a les incineradores incineradores que cremen brossa n’hi diuen planta de
valorització de residus, perquè coli entre la població, i són els inventors de les aules
prefabricades quan governen i dels barracons quan estan a l’oposició. Si vostès són els que fan
servir millor que ningú tota aquesta terminologia no? Jo al final quan els escoltava, i lamento
que no hi sigui el senyor Sagués, pensava, aquests senyors ens estan parlant de coses que no
tenen a veure amb el pressupost. M’ha quedat molt clar en la segona part de la intervenció,
perquè la segona part de la intervenció anava d’ordenances fiscals i anava de les ordenances
fiscals de l’any passat. Per tant, jo els convido, tota aquesta intervenció última que avui serveis
per poc, l’han de fer l’any que ve quan s’aprovin les ordenances fiscals. I l’anterior, que és
diguem l’argumentari que fa Iniciativa per dir que els mercats són molt dolents i que tots estem
venuts als mercats i que a en Godó li donem diners, coses que no sé què tenen a veure amb
Badalona, però en tot cas són la seva opció. Escolti, sap què passa al final? que jo me’ls
imagino a vostès, tal i com estan asseguts ara defensant aquest pressupost, i això és el que a
mi en el fons em dóna tranquil·litat. Perquè jo, de la mateixa manera que avui han vingut a dir,
les típiques tonteries, que es diuen quan algú no vol aprovar un pressupost, que és: és que no
hem tingut temps de mirar-ho, és que els papers ens van arribar tard..., escolti, que ja ens
afaitem tots ja fa uns quants anys, no facin el numeret, perquè jo, de veritat, me’ls imagino a
tots vostès aprovant aquest pressupost, perquè de la mateix manera que han criticat no sé què,
perquè no ho he entès, els veig defensant amb fermesa el que nosaltres hem aconseguit. Els
veig defensant amb fermesa el manteniment de les ajudes de 348.000 euros per temes socials,
el manteniment dels Plans educatius d’entorn, el manteniment de l’aportació al Consorci de
Normalització Lingüística, la rebaixa no més de 50.000 euros sobre 500.000 de pressupost del
Consorci Badalona Sud, el manteniment de totes les qüestions relatives al transport adaptat de
Badalona per a les persones amb mobilitat reduïda, jo, francament me’ls imagino, el
manteniment de les ajudes a les entitats esportives, a les entitats culturals, a les entitats
socials, quin pressupost han fet? Però vénen aquí, fan no sé quina mena de paper i no
assumeixen la realitat de les coses. Per què ara els ho pregunto directament, com creuen que
es pot fer un pressupost que vam tancar el 2010, jo també el vaig tancar, amb 18 milions de
dèficit, i el 2011 suposo que amb 14 o 15 o amb 13, no ho sé, com pensaven fer un pressupost
amb aquestes condicions. Jo els pregunto, quin pressupost haurien fet? I els pregunto més, per
què tot això que diuen ara no ho van dir fa tres setmanes i es van posar a negociar. Però saben
què passa? Que la seva renúncia, la seva dimissió de responsabilitats, el seu atorgar-nos a
nosaltres un paper central, és el que fa que nosaltres tinguem la força que tenim, si no la tenim
per res més, només la tenim perquè vostès són uns conservadors que estan més còmodes
darrera la pancarta, i estan més còmodes no mullant-se, no fos cas que algú se’ls pogués
enfadar, i és molt més fàcils, jo no he entès el que, però defensar el que vostès han defensat,
que no pas mullar-se, fer propostes i tirar endavant un pressupost amb la realitat que estem
vivint, que és, recordar-los una altra vegada quins són els ingressos municipals, quin és el
dèficit que vam acumular el 2010 i el 2011, i com podem arribar a sortir-nos-en d’aquí. I jo estic
segur, que si jo estigués governant, que si nosaltres tres estiguéssim governant per aquells
atzars còsmics, que no hagués passat perquè vostès ja van dir que volien quedar a l’oposició,
quin pressupost haguéssim presentat? Quin pressupost haguéssim presentat tenint en compte
la que està caient, creuen que algú se’ls creu? Que haguessin presentat un pressupost que no
tenia cap retallada i que tot quedava igual i que aquí tots sortíem com a toreros, va home va.
Que fem broma? Que tracten a la gent com si fossin nens petits? Aquest és el pressupost
possible i a més a més, permetin-me la broma, jo ja ho he intentat que em diguin que no, però
és que cosa que presento cosa que m’acaben dient que sí. Hem retirat poques coses, hem
cedit poc, però si em permeten la broma.
SENYOR ALCALDE: Per favor, senyor Falcó, vagi concretant.

Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Sessió nº 2/ 28 /02 /12 pag. 80

Secretaria General

SENYOR FALCÓ: Jo els convido, jo els pregunto, per què no ho han fet això vostès, per què
no han vingut a buscar-nos per dir, anem a fer un pressupost alternatiu, anem a pressionar al
govern, només l’hem pressionat nosaltres, i com que vostès dimiteixen de la seva
responsabilitat, nosaltres tenim la força i el paper central que en aquest moment estem jugant i
que jo crec que l’hem jugat bé perquè escolti, vostè dirà el que vulgui, però a mi m’ha trucat el
de BBB, gràcies Ferran, a mi m’ha trucat gent d’entitats socials, la que ens anava a caure i la
que ens caure és menor, t’ho agraïm, comerciants, la gent del Consorci Badalona Sud, els que
hi treballen, la gent del Consorci de Normalització Lingüística. A veure, nosaltres no som res de
l’altre món, simplement hem negociat un pressupost, i hem tingut l’oportunitat perquè vostès
ens han fet forts, perquè vostès en han fet forts, de pressionar al govern, i l’hem pressionat,
amb el que hem pogut, també des d’un punt de vista racional, perquè quan vols arriba a un
acord, i nosaltres volíem arribar a un acord, has de cedir en coses, i evidentment hem posat un
punt de cordura en moltes de les decisions que hem pres, i el seguirem posant. I per tant, no
demanem impossibles, sinó que hem demanat coses que eren possibles en la situació en què
estem, que eren possibles en la situació en què estem, i el govern ha dit, aquests no s’han
llençat, anem a parlar amb aquests que almenys podrem tirar endavant que almenys podrem
tirar endavant un pressupost, perquè seria molt pitjor per a tothom anar amb un pressupost
prorrogat.
SENYOR ALCALDE: Senyor Falcó, vagi finalitzant. Jo simplement dir el que he dit. M’apunto
algunes de les coses que s’han dit, m’apunto algunes de les coses que s’han dit, aquesta
qüestió referent a estudiar la tarifació social etc. Jo, com que vostès no ho fan ja ho farem
nosaltres. I sàpiguen que en la qüestió de l’IBI per a les famílies que tinguin dos o més
membres a l’atur, el pacte que hem fet és treballar unes bases perquè a l’any, no però aquí sí
que hi és, no perquè no constava en el pressupost perquè com que no té partida no es pot
posar en el pressupost. El que hem pactat és aquest tema de subvencionar l’IBI a les famílies
que tinguin dos o més membres a l’atur, ara el que farem seran les bases, i quan es demostri
que tot el 2012 una família ha estat a l’atur o no ha tingut ingressos, el 2013 se li subvencionarà
l’IBI, i aquest és l’acord, i aquesta era una proposta seva. Com que vostè no ho fan perquè els
fa por arribar a acords, no fos cas que els diguessin que han pactat amb el PP, no pateixin que
ja ho farem nosaltres, això i allò de la tarifació social i tot allò que realment creguem que és bo
per a Badalona. Jo li demanaria al govern per acabar, màxima predisposició a amortir i
amorosir i a obrir i a continuar les negociacions amb el personal de la casa. Màxima
predisposició també, i amb això hi sóc molt insistent, i després hi ha una moció en què parlem
del nou contracte de neteja d’edificis, perquè crec que quan dues històries que t’expliquen són
tan diferents hi ha alguna cosa que falla, jo els demano màxima predisposició en aquest tema
de la qüestió que afecta al personal de neteja d’edificis públics. I en tot cas, avui nosaltres
aprovarem aquest pressupost perquè ens hem treballat propostes, crec que moltes són
positives, i jo me’ls imagino a vostès en situació de govern, en situació de disminució
d’ingressos, en situació d’haver de fer front a dèficits acumulats anteriorment, me’ls imagino
defensant un pressupost com el que avui estem defensant.
SENYOR SERRANO: Sí, senyor alcalde, jo seré més breu perquè sé que a mi m’aplicarà la
teoria de la relativitat i que el temps per mi no serà el mateix que el temps per al seu soci de
pressupost, i per tant hauré d’aprofitar més el temps. Miri, en primer lloc, senyor Falcó, aquest
és evident que si nosaltres defenséssim un pressupost fet per nosaltres el que no hi hauria
serien els 3 milions d’euros, això no hi seria segur, i vostè ho ha acceptat, i està posat aquí i
està posat a una partida, i em referiré als tres milions després. Evidentment nosaltres no fa tres
setmanes que podíem mirar-nos el pressupost i mirar a veure què fèiem amb ell, perquè fa tres
setmanes nosaltres no el teníem, no sé el senyor Sagués però em sembla que tampoc, i vostè
sí. I jo en això ho deixo, perquè miri, vostè ha dit que no ens entén, i la veritat és que si no ens
entén deu ser perquè nosaltres humilment no donem per més, i vostè, des de la seva
suficiència que li ha permès deprecia companys d’aquest Ple amb el tracte que li ha donat al
senyor Sagués, jo li deixo, queda vostè bastant retratat, queda vostè jo crec que bastant
fotografiat com ha tractat a un company de l’oposició i amb això ja en té prou com a resposta,
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que jo crec que ja ha quedat bastant bé. Miri, senyor Riera, la veritat és que té vostè raó, és
molt difícil la negociació d’un pressupost, perquè aquesta ciutat, excepte una sola vegada, no
ha tingut majories absolutes, per tant, encara que sigui en coalició de govern, tots els
pressupostos han estat negociats, i són difícils de negociar, i amb això l’entenc, el comprenc i li
sóc solidari. El que sí que li he de dir, és que a preguntes en l’audiència pública, a preguntes
del públic, vostè va dir que hi havia un grup que ja tenia el pressupost, ho va dir vostè, potser
es va equivocar, però ho va dir vostè, i a més, em sembla que era a pregunta de la companya
Asun Garcia. Miri, jo els vull fer vàries qüestions, si en un dia o un dia i mig, ha aparegut una
rebaixa amb la partida d’actius financers que ha permès l’acord amb Convergència, jo li
pregunto: nosaltres, si portem una al·legació de 50.000 euros, no un milió, pel Casal de Pares i
Mares, vostè rebaixa la partida dels actius financers? O a nosaltres ni 50.000? Miri, vull fer-li
una altra pregunta, és veritat que vostè ha dit que els 3.000.000 d’euros estan posats i que els
gastaran si reben uns diners extraordinaris, perquè és una prioritat ver a vostès, perquè donar
el taló i el cop a l’espatlla com ha dit el senyor Sagués molt gràficament, doncs és el que volen
fer, perquè si aquells diners que arriben de lliure designació, de lliure disposició vostès no els
empren en llibres, per què no els empren per polítiques socials? Per què vostès, si els arriben
aquests diners extres, perquè si no els arriben no faran això dels llibres, això ho entenc fins i tot
jo, que no em sé explicar davant del senyor Falcó, però si arriben vostès els destinaran aquí i
no a tot el reguitzell de retalls que els he dit. I jo els pregunto, si passen de cinc anys a deu, si
l’IBI els surt més bé, si de la Diputació arriben uns diners que poden arribar a lliure disposició,
si tot això..., podem parlar? Ens acceptaran al·legacions per qüestions de benestar social, per
qüestions de preocupació social o aniran destinats a llibres? M’accepta vostè els 50.000 euros,
que hi haurà una moció després, m’accepta vostè els 50.000 per rebaixar els actius financers,
que els han afinat vostès fins a 382, 65 euros, m’accepta vostè els 55.000 euros si fem una
al·legació o tampoc? Perquè vostès en un pressupost defineixen la línia política, i la seva línia
política el que se li dóna a la gent necessitada és una donació, abans se’n deia caritat, i no, és
un dret adquirit, és un dret dels treballadors, és el resultat de molts anys de lluita. I aquí no
s’acaba cap festa home, això és una lluita, una lluita de classes en la que durant un temps una
classe determinada ha anat avançant a tenir conquestes i ara, per les circumstàncies
econòmiques, les circumstàncies polítiques i les circumstàncies ideològiques que estan
marejant la perdiu, ara, aquest part de la lluita de classes va en retirada, i vostès
ideològicament van a fotre-li tota la clatellada que poden. I jo ens pregunto,el diner extra que
arribarà a l’Ajuntament serà el diner extra destinat als serveis socials i a l’atur, a les polítiques
d’educació, serà destinat als llibres o altres partides de caràcter clientelar que vostès deuen
tenir al cap en territoris determinats de Badalona on creuen que els va bé i a la resta tant elsf
a? És una pregunta directa i només vull que em contesti directament si pot. És un pressupost,
per tancar, i deixi’m llegir que ho tinc escrit perquè jo no sóc capaç de parlar com el senyor
Falcó, un pressupost socialment regressiu, políticament sectari i econòmicament millorable. És
un pressupost, que com no podia ser d’una altra manera, nosaltres els hi votarem que no.
ALCALDE: Molt bé senyor Serrano. Anem a veure, jo crec que els posicionaments de tots els
grups tant els que estem a favor, com els que estem en contra han quedat molt clars. Per tant
jo no reiteraré aquí en una intervenció, doncs allò que ha explicat molt bé el regidor Ramón
Riera i que també crec que ha exposat d’una forma encertada el senyor Ferran Falcó. Allò que
sí que m’agradaria és deixar clar tres o quatre aspectes que per mi són importants. I és que
estem davant d’un pressupost que per primer cop a la història d’aquesta ciutat no l’aprova el
Partit Socialista, que ha estat el partit majoritari durant els darrers 32 anys. I per tant estem
davant d’un fet històric. La segona qüestió que vull destacar és que, i vull que es faci públic i ho
faig públicament, és agrair la responsabilitat del grup de Convergència i Unió fent aportacions.
Fent aportacions que per nosaltres en els alguns aspectes quadrar-les no han estat gens fàcil,
no ha estat gens fàcil. Que ahir a les 11 de la nit encara s’estava negociant el pressupost. I per
tant, sent conscients de quina és la situació que hi ha en el país i hi ha a la ciutat, i sent
conscients de quines són les demandes que tenen els veïns de Badalona els propers mesos.
Doncs hem estat capaços d’arribar a aquest acord. I per tant aquest acte de responsabilitat jo
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el vull reconèixer públicament. Respecte el Partit Socialista i Iniciativa per Catalunya, no entraré
en els detalls i sí que faré, com he dit, un parell de puntualitzacions. Però els he de dir, miri, si
nosaltres haguéssim presentat 25 pressupostos diferents ens haguessin dit 25 vegades que no
en els pressupostos. Perquè? Perquè del que es tracta no és de prendre les millors decisions
per la ciutat de Badalona, que consisteixen en donar-li una estabilitat amb un pressupost,
doncs per tirar endavant i per poder recollir les demandes, sinó del que es tracta és d‘intentar,
que no ho aconsegueixen, desgastar el govern d’aquesta ciutat. Amb la que està caient en
aquest país i amb la situació econòmica que tenim en aquests moments, estem davant del
pressupost més progressista que ha tingut aquesta ciutat en els darrers anys perquè ser
progressista significa que amb els recursos que tens poder fer un pressupost que prioritzi
l’atenció a les persones, els ajuts i l’atenció als serveis socials. Això és ser progressista i amb la
que està caient nosaltres hem estat capaços de poder-ho prioritzar. Per tant estem davant del
pressupost més progressista que ha tingut aquesta ciutat en els darrers anys, aquí s’han
senyalat, perquè és recorrent una sèrie de qüestions que, home, jo les vull aclarir. S’ha parlat
per part dels representants sindicals i jo entenc perfectament el posicionament dels treballadors
de l’ajuntament, l’entenc i ho respecto. Segurament no ho puc compartir però sí que hi ha un fet
que he de dir que tenen raó, quan diuen que en aquests moments la plantilla, els treballadors,
estan sent castigats. Doncs sí, tenen la seva part de raó, tenen la seva part de raó, hi ha
23.000 veïns de Badalona que estan més castigats que estan a l’atur, eh? aquests estan més
castigats encara. Però que algú que té una feina més o menys estable doncs li congelin i vagi
perdent poder adquisitiu, doncs és castigar als treballadors. Això és cert, però no es pot dir que,
i no entraré en aquest debat perquè no pertoca i pertoca en una altre moment, que la plantilla
com s’ha dit doncs és una plantilla que no està sobredimensionada, que ha anat disminuint en
els darrers anys, perquè això no és cert. L’any 2007, i jo ho he consultat aquest matí i ho tinc
aquí, a la plantilla de l’ajuntament sense organismes ni societats municipals hi havia 1.160
persones treballant en aquest ajuntament. En el 2007 que és quan comença la crisi, i en aquest
darrers quatre anys hem passat de 1.160 a 1.310. Per tant la plantilla no ha disminuït. La
plantilla ha augmentat en moments de crisi. I si algú es pensa doncs que el govern del Partit
Popular de Badalona i el seu alcalde Xavier Garcia Albiol l’entusiasme començar ajustar
pressupost, començar a no renovar contractes, doncs és que em sembla que s’ha equivocat,
perquè dels que estem aquí ningú està fent aquest exercici d’ajut per una qüestió de caprici.
Nosaltres no farem, i jo no he fet mai i vostès a mi no m’han escoltat mai dir, és que l’herència
que hem trobat és pitjor de la que ens esperàvem, és que la situació està molt pitjor del que
ens esperàvem, això saben que ho escolten a molts llocs. En aquest govern no ho han escoltat
mai. Encara que la situació sigui aquesta però no ho han escoltat mai. Perquè? Perquè
nosaltres estem aquí no per lamentar-se sinó per gestionar la ciutat. I el que no farem com deia
Ramón Riera és començar a gastar, a gastar, a gastar...perquè és que a mi ningú m’ha explicat
en vuit mesos on està la màquina dels bitllets amagada. Ningú m’ho ha explicat. Jo només sé
que els representants d’aquest govern especialment aquest senyor i jo ens en hem hagut
d’anar a Madrid en dues ocasions a parlar amb les entitats financeres perquè el crèdit està
tancat. No està tancat tan sols a Badalona, està tancat evidentment als particulars, a les
empreses, però també a les administracions. I les entitats financeres aquí han dit que no
donaven crèdit a Catalunya. I hem hagut d’anar a fer gestions a Madrid. Hem hagut d’utilitzar
contactes, influències, i entenguin la paraula influència en positiu, amistats nostres per intentar
pressionar entitats financeres perquè ens donin més crèdit. Perquè no ens en donaven. I
escolti’m una cosa, per sort això no ho ha hagut de fer ni jo ni el meu company per temes
personals, però sí que al estar aquí ens obliga una sèrie de coses. I és clar que ens agradaria
gastar i clar que ens agradaria mantenir tots els serveis, evidentment que sí. O és que algú es
creu que tancar, per exemple, el Casal de Pares i Mares em produeix una especial satisfacció.
Algú s’ho pensa? No! Però estem en uns moments que hem de prioritzar aquells serveis que
donem a la ciutat, que són propis nostres, són obligatoris nostres, que són bàsics nostres. I que
sinó rebem, com es rebia, ajuda de les altres administracions econòmiques no podem
mantenir. Nosaltres no podem mantenir serveis que estaven cofinançats per l’Estat o per la
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Generalitat. No ho podem assumir, perquè és que no tenim recursos ni per cobrir els nostres
propis. Per tant, escolti’m, vol dir que els serveis o els programes que no estem renovant, o que
no tirem endavant, vol dir que no els considerem importants? No, No. Però amb un ordre de
prioritat hem de prioritzar. I escolti’m una cosa, hem de prioritzar i escolti’m una cosa i no
podem renovar el casal de pares i mares en aquests moments, però els dic una cosa, en
aquesta ciutat si res no es torça i va a pitjor, que espero que no vagi a pitjor, doncs obrirem
dues escoles bressols a la nostra ciutat, en aquesta legislatura, quan durant trenta anys
escoles bressol, guarderies en trenta-dos anys doncs se n’han obert cinc o sis, em sembla,
cinc. Doncs nosaltres en quatre anys n’obrirem dues, per què, doncs perquè prioritzarem
d’aquesta forma i a mi em sembla que això és comprensible i escolti’m una cosa, al final
gestionar un ajuntament és com gestionar una casa, és com gestionar una casa. Si tu tens uns
ingressos, perdó, si tu tens una despesa i tens els ingressos per aquí això no quadra, ho has
d’equilibrar, com? augmentant els ingressos, evidentment que sí, però també has d’ajustar. Si
estem en una situació on s’han generat en els dos darrers anys gairebé trenta milions de
dèficit, a part del deute, trenta milions de dèficit, doncs aleshores estàs obligat a quadrar
perquè és que si no, la cosa fa fallida i com que aquí som responsables. I torno a repetir, a mi
ningú m’ha explicat on està amagada la màquina de fer bitllets per començar a gastar, a gastar,
doncs hem d’ajustar i hem de concretar el que tenim en aquests moments i a les previsions que
tenim, que en el futur hem de ser optimistes, és clar que sí. Escolti’m, jo els explico una cosa a
persones que es queden parades, amb la crisi que hi ha en aquests moments i on no es mou ni
una sola promoció d’habitatges en tot el país, perquè no es mou. A Badalona els promotors per
exemple de l’entorn del port, ja m’han vingut a veure, que tots volen començar les obres en un
termini curt o mitjà, que en tres setmanes començaran ja a construir. Ja hem donat dues
llicències, n’hem donat una, estem a punt de donar-ne una altra a l’entorn del port per fer
habitatges, per fer-ne en un cas 150 i en un altre cas 78 i que això és molt bona notícia, i això
és molt bona notícia, perquè significa que més enllà de vertebrar una zona de la nostra ciutat,
que necessita vertebració, com és la zona de façana marítima i del Gorg, significa que si a allà
es comencen a construir pisos, treballadors de Badalona podran treballar, podran treballar.
Escolti’m, jo quan he escoltat per part d’Iniciativa per Catalunya la seva primera intervenció,
aquest és el pressupost de l’atur, home, home, no, o el Partit Socialista, no, ha estat el Partit
Socialista. Diu, aquest és el pressupost de l’atur, que m’ho digui el Partit Socialista, home, que
quan va deixar el govern de la ciutat va deixar vint-i-dos mil cinc-cents veïns, homes i dones de
Badalona a l’atur, doncs em sembla, com que no ? vint-i-dos mil cinc-cents aturats a la ciutat de
Badalona el mes de maig o vint-i-dos mil. Doncs home, em sembla, vol que li digui, una ironia,
això no són interpretacions, això són dades objectives, vint-i-dos mil aturats al mes de maig,
potser dos-cents a dalt, dos-cents a baix, però que em diguin que aquest és el pressupost de
l’atur, doncs que vol que li digui. A mi m’hagués agradat que quan va venir el pla Zapatero, que
van caure en els darrers anys trenta-cinc milions d’euros per fer obres a aquesta ciutat, que
vostès haguessin fet el que hem fet ara nosaltres i que varem presentar fa uns dies. A
l’empresa que se li adjudica una obra pública l’obligació que contractin treballadors aturats de
Badalona, això no es va fer, això ho estem fent, escolti’m, mirin, escolti’m, quan vostès vulguin i
ara no és el debat els puc donar nom i cognom de tots els contractes de les persones que van
estar totes les obres, perquè ho tenim a través del TC-1, i entraríem, perdó TC-2 i entraríem en
un altre debat. Tenim i atenció, nom i cognom perquè varem demanar la relació de totes les
persones que van treballar a totes les obres i potser ens trobaríem amb sorpreses, millor que
calli, això no és el debat, no és el debat, on es demostra que precisament aturats de Badalona
no eren, i no vull entrar en uns altres debats, que ara no pertoquen. Aleshores, què els vull dir,
que aquí s’està fent un esforç per tirar la ciutat endavant i s’està fent un esforç en sacrifici i amb
imaginació i imaginació que és?, doncs portar senyor Sagués la Volta Ciclista a Catalunya i que
la ciutat no hagi de pagar ni un sol euro de cànon, que ho hem fet a través de patrocinadors de
la ciutat, com les activitats que estem fent. N’estem fent moltes d’elles patrocinades amb tot o
gairebé tot amb patrocinadors d’empreses de la nostra ciutat, i això és el que estem fent,
perquè aquesta ciutat necessita situar-se a la primera divisió i necessiten actes importants i
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necessitem que Badalona surti en positiu als mitjans de comunicació. Badalona en aquests
moments està generant confiança, ja els he explicat el detall, hi ha converses amb una
empresa que vol instal·lar, vol venir a la nostra ciutat, que significarà de forma directa en els
propers tres, quatre anys poden significar dos-cents, tres-cents llocs de treball. Això és tenir
confiança en un govern i això és el que nosaltres estem fent, mirin, aquí s’ha apuntat una idea,
diu el Partit Socialista, el senyor Serrano, diu, si dotem de cinquanta mil euros i tal ens ho
accepten, si ens vota el pressupost sí, ens vota a favor el pressupost i li accepto ara mateix,
perdoni, ho ha dit vostè, l’accepta?, voti a favor del pressupost i li accepto i fem les
modificacions quan fem l’aprovació definitiva, voti a favor del pressupost i li accepto, miri, ho he
dit públicament. I per finalitzar, se m’ha passat abans, dues qüestions importants, miri, dues
qüestions importants per finalitzar, el tema que si els càrrecs de confiança, que si no els
càrrecs de confiança, aquest govern, perdó aquest ajuntament de càrrecs de confiança en té
11, que són tres per cada un dels grups polítics, més dos pel grup polític del Partit Popular, la
resta són persones que estan treballant en càrrecs de direcció dins les àrees. Aquest
ajuntament ara i sempre, jo ho reconec, ara i sempre, escolti’m, ara i sempre, mai ha tingut
lliberats en la línia de dir, un senyor que cobra com passa a d’altres administracions i no ve
aquí, no, aquí tothom ve a treballar, sempre ha estat així, però mirin, els dic una cosa, el
pressupost del personal eventual a l’Ajuntament de Badalona, els càrrecs de confiança a l’any
2011 era d’un milió vuit-cents quaranta-dos mil euros, el pressupost pel 2012 és d’un milió trescents catorze mil, d’acord. El personal directiu al 2011, tres-cents vint-i-quatre mil euros, al
2012 dos-cents sis mil. El personal directiu i de confiança va passar a l’anterior legislatura d’un
acord de tothom, el grup Socialista em sembla que no, però a la resta si que varem votar tots a
favor, de 48 a 39, la partida s’estalviava inicialment mig milió d’euros amb sous respecte a
l’anterior legislatura i aquest any ens hem estalviat a part, cent deu mil euros més perquè totes
les places de direcció que tenim a disposició el govern, algunes no s’han ocupat, o sigui tenim
places que no s’han ocupat. Per tant, home, estalvi n‘hi ha hagut, com també rebaixa de sous,
etc... per tant, el tema aquest del personal de confiança de tot l’Ajuntanent posem-ho en el
marc que correspon. Ja acabo, perquè ha esta recorrent, el tema dels llibres de text, això
sembla que pica, això sembla que pica a l’oposició, no sé perquè serà, però sembla que piqui.
Escolti, el tema dels llibres de text i senyor Sagués, jo no espero que ningú em faci petons a l
amà, tinc aquesta fase superada de la meva vida, d’acord, ni espero asseure’m en una cadira
com si fos el rei mag i començar a repartir, no. Miri, això no és ni una decisió política, ni té cap
intencionalitat, això que significa única i exclusivament és duu a terme una política social en
aquests moments, és política social, que és que la gent d’aquest país i aquesta ciutat ho està
passant molt malament i buscarem la fórmula. Vostè sap, vostè ho sap, que estem parlant amb
totes les AMPAs, que estem parlant amb tots els directors, amb totes les escoles, ho sap, com
ho saben la resta de partits polítics i ens posarem d’acord. És un acord que hi estem treballant
especialment, perquè en ús de la predisposició en el pressupost amb Convergència i Unió,
però que escolti’m, nosaltres no estem tancats absolutament amb ningú i buscarem la fórmula
que sigui la més adequada d’acord amb les possibilitats econòmiques que té aquest
Ajuntament. Però no oblidin que aquests tres milions d’euros dels que vostès parlen són tres
milions d’euros que van destinats a polítiques social, això és política social. Per tant, dir que,
mostrar la meva satisfacció com alcalde per poder i en nom de tot el govern per poder aprovar
aquest primer pressupost del govern, agrair com he fet, la responsabilitat del grup de
Convergència i Unió i esperar que en aquest període de trenta dies que tenim fins a l’aprovació
definitiva, si hi ha alguna, 15 dies perdó, de l’aprovació definitiva, si hi ha alguna proposta,
doncs que puguem ajustar, amb molt de gust que així ho faríem. Per tant, queda aprovat el
pressupost amb els vots de Convergència i Unió i el Partit Popular i els vots en contra
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i els Socialistes. Passem al
següent punt, senyor secretari.
Votació del dictamen prèvia incorporació de l’esmena aprovada.
El dictamen prèvia incorporació de l’esmena s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular i de Convergència i Unió
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Vots en contra: 12, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
8 AP-2012/2230
PROPOSTA. Aprovar l'encàrrec de gestió a l'empresa municipal ENGESTUR, SA de la
realització del control de l'activitat publicitària al municipi de Badalona.
Antecedents
1.En data 8 de febrer de 2012 el gerent de l’ Àmbit de Territori i el cap del Servei Jurídic i
General de l’Àmbit esmentat van emetre un informe en què posaven de manifest la necessitat
d’encarregar a la societat municipal Ens de Gestió Urbanística SA (en endavant, ENGESTUR)
la gestió del control de l’ activitat publicitària al municipi de Badalona, als efectes de garantir el
compliment de l’ Ordenança Municipal de Publicitat i la normativa concordant reguladora d’
aquesta activitat, de vetllar pel pagament de les taxes i impostos que se’ n deriven de l’ exercici
d’ aquesta activitat així com també per poder executar les actuacions subsidiàries derivades de
les resolucions disciplinàries emeses com a conseqüència dels incompliments de la normativa
a què s’ ha fet referència, davant l’ absència a l’ Ajuntament dels mitjans tècnics idonis per
realitzar aquestes tasques amb eficàcia i continuïtat en el temps.
2. L’ objecte d’ aquest encàrrec de gestió es materialitza en la realització de les activitats
materials, tècniques o de serveis següents:
- Visualitzar i controlar les instal·lacions
- Mantenir un contacte directe amb les empreses de publicitat
- Regular les zones d’emplaçaments publicitaris
- Gestionar els cobraments i les anomalies
- Mantenir actualitzat tot el sistema d’autoritzacions i permisos
- Executar actuacions subsidiàries derivades de les resolucions disciplinàries adoptades com a
conseqüència de l’incompliment de la normativa aplicable a aquest encàrrec com és l’
Ordenança Municipal de Publicitat, el Text Refós de la Llei d’ Urbanisme de Catalunya (Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost), el Reglament de la Llei d’ Urbanismo (Decret 305/2006, de 18
de juliol), la Llei de Carreteres (L. 25/1988, de 29 de juliol), el Text Refós de la Llei de
Carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’ agost), les Ordenances fiscals d’ aplicació i
restant normativa aplicable.
3. Aquest encàrrec de gestió es proposa a l’ empresa Ens de Gestió Urbanística SA, societat
de capital íntegrament públic, en tractar-se d’ una entitat urbanística especial, que pot realitzar
qualsevol activitat de caràcter urbanístic l’ exercici de la qual no tingui caràcter intransferible i
compta amb l’ estructura professional necessària per a confeccionar estudis d’ ocupació
d’espais públics i privats amb l’ objectiu de regular la publicitat i realitzar el control de les
empreses publicitàries que actualment no disposen d’ interlocutors amb l’ Administració.
4. De conformitat amb allò disposat a l’ article 2 dels estatuts socials de la societat municipal
esmentada, dins de l’ objecte social d’ aquesta empresa hi figura, entre d’ altres, el
manteniment i la conservació d’ espais públics.
5. De conformitat amb el que preveu l’ article 214 i següents del RDLEG 2/2004, de 5 de març,
pel que s´aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en data 13 de
febrer de 2012 es va sotmetre aquest expedient a la seva fiscalització per part de l’ Intervenció
Municipal i en data 20 de febrer de 2012 l’ interventor l’ ha informat favorablement.
Fonaments jurídics
1. ENGESTUR, SA, és una societat municipal que, d’acord amb l’expedient instruït per a la
seva creació, a l’empara dels articles 211 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, ROAS), i dels seus
Estatuts, es configura com una forma de gestió directa d’un servei públic local, que té per
objecte, entre d’altres, el manteniment i la conservació d’ espais públics (article 2, apartat 6 dels
seus estatuts socials).
2. La Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en el seu article 15, en concordança amb l’ article 10 de la Llei 26/2010, de
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3 d’ agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
regulen l’encàrrec de gestió, indicant que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o
de serveis, de competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic, pot ser
encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o distinta Administració, per raons
d’eficàcia i quan no es disposi de mitjans tècnics idonis per executar-ho. L’encàrrec de gestió
no suposa una cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu
exercici, mantenint-se la responsabilitat de l’òrgan o entitat que encarrega de dictar els actes o
resolucions de caràcter jurídic que li donin suport o que integrin la concreta activitat material
objecte de l’encàrrec.
3. L’encàrrec de gestió entre òrgans administratius o ens de dret públic que pertanyen a la
mateixa Administració ha de formalitzar-se en els termes que estableixi la seva normativa
pròpia i, en el seu defecte, per acord exprés dels òrgans o ens que hi intervinguin. En tot cas
l’instrument de formalització i la seva resolució haurà de ser publicat per a la seva eficàcia en el
Diari oficial corresponent. Cada Administració podrà regular els requisits necessaris per a la
validesa dels acords que inclouran, al menys, expressa menció de l’activitat o activitats a les
que afectin, el termini de vigència i la naturalesa i abast de la gestió encarregada.
4. Conforme el que preveu l’article 4.1 apartat n) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP),
s’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, els negocis jurídics en virtut dels quals
s’encarregui a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i mitjà tècnic la
realització d’una determinada prestació. De conformitat amb el que disposa l’ article 24.6 del
TRLCSP, les societats amb capital íntegrament públic es consideraran mitjans propis i serveis
tècnics d’aquells poders adjudicadors per als quals realitzin la part essencial de la seva activitat
quan aquests ostentin sobre els mateixos un control anàleg al que poden exercir sobre els seus
propis serveis. Això no obstant, si per executar l’ encàrrec necessita contractar obres, serveis o
subministraments, haurà de subjectar-se a les normes de contractació pública.
En qualsevol cas, corresponen a l’Ajuntament, concretament, a la regidoria de Via Pública i
Mobilitat adscrita a l’ Àmbit de Territori, les funcions de vigilància, direcció i control atribuïdes a
l’ens local (articles 211 i concordants, 217 i 225 del ROAS) i els controls específics establerts
quant a la despesa, autorització de contractes, control i eficàcia de la gestió encarregada,
previstos a l’article 85 bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim
local (en endavant, LRBRL), d’acord amb la redacció aprovada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per la modernització del govern local. També corresponen a
l’Ajuntament els imports de la recaptació que s’ efectuï en compliment de les actuacions
materials objecte d’ aquest encàrrec de gestió a què s’ ha fet referència en l’ antecedent segon
d’ aquesta resolució.
5. La realització de les actuacions objecte d’ aquest encàrrec de gestió, de conformitat amb
l’informe emès pel Departament promotor d’ aquest encàrrec, no comportarà cap despesa per a
aquest Ajuntament, sens perjudici de la despesa que se’ n pugui derivar de la realització de les
actuacions objecte d’ aquest encàrrec per a la societat Engestur, que, segons l’ informe a què
s’ ha fet referència, les assumirà amb la seva pròpia estructura.
6. De conformitat amb el que preveu l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en tractar-se aquest
encàrrec de gestió d’ un acte que, de conformitat amb allò exposat al fonament anterior, és
susceptible de produir drets i obligacions de contingut econòmic per a la societat a qui
s’encarrega la realització de les actuacions objecte d’ aquest encàrrec, es va sotmetre aquest
expedient a l’ informe previ de l’ Interventor municipal, que ha estat emès favorablement en
data 20 de febrer de 2012.
7. La competència per establir els sistemes de gestió dels serveis locals, així com les seves
potestats de direcció i gestió dels mateixos és de l’Ajuntament Ple, segons disposen els articles
22.2.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 52.2.g 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, i 189.2 i 211.3 del ROAS. L’aprovació dels actes o resolucions de caràcter
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jurídic i d’execució material de la concreta activitat material objecte de l’encàrrec (llevat que es
refereixin a facultats enumerades a l’article 22.4 de la Llei 7/1985 com a no delegables) es
poden delegar en l’Alcaldia o la Junta de Govern Local sempre i quan així s’indiqui
expressament.
8. De conformitat amb el que preveu l’ article 83 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (ROFRJEL) en relació amb l’ article 47.2 de la LRBRL, de sotmetre’s la proposta
de resolució directament al Ple sense el dictamen previ de la comissió informativa, atesa la
urgència de l’actuació, aquesta haurà de ser apreciada per la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
9. Per a l’ adopció d’ aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple dels
membres presents en el moment de la votació d’ acord amb el que preveu l’ article 47.1 de la
LRBRL.
10. D’acord amb el que preveuen els articles 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 departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
l’alcalde que elevi a l' Ajuntament Ple l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’ encàrrec de gestió a la societat municipal Ens de Gestió Urbanística SA
(ENGESTUR SA) del control de l’ activitat publicitària al municipi de Badalona, que es
materialitza en la realització de les activitats materials, tècniques i de serveis que es detallen a
continuació:
- Visualitzar i controlar les instal·lacions
- Mantenir un contacte directe amb les empreses de publicitat
- Regular les zones d’emplaçaments publicitaris
- Gestionar els cobraments i les anomalies
- Mantenir actualitzat tot el sistema d’autoritzacions i permisos
- Executar actuacions subsidiàries derivades de les resolucions disciplinàries adoptades com a
conseqüència de l’incompliment de la normativa aplicable a aquest encàrrec com és l’
Ordenança Municipal de Publicitat, el Text Refós de la Llei d’ Urbanisme de Catalunya (Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost), el Reglament de la Llei d’ Urbanismo (Decret 305/2006, de 18
de juliol), la Llei de Carreteres (L. 25/1988, de 29 de juliol), el Text Refós de la Llei de
Carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’ agost), les Ordenances fiscals d’ aplicació i
restant normativa aplicable.
SEGON.- Atribuir a l’ Ajuntament, concretament, a la regidoria de Via Pública i Mobilitat adscrita
a l’ Àmbit de Territori, l’ exercici de les funcions de vigilància, direcció i control de la realització
de les actuacions materials, tècniques i de serveis a què s’ ha fet referència en l’acord
precedent per part de la societat municipal a qui se li encarreguen. També corresponen a
l’Ajuntament els imports que se’ n derivin de la recaptació que s’ efectuï en compliment de les
actuacions a què s’ ha fet referència.
TERCER.- Aquest encàrrec de gestió haurà de ser acceptat per acord exprés de ENGESTUR,
SA i per a la seva eficàcia s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
d’acord amb el que es disposa a l’article 15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART.- L’aprovació dels actes o resolucions de caràcter jurídic d’execució material de la
concreta activitat material objecte de l’encàrrec (llevat que es refereixin a facultats enumerades
a l’article 22.4 de la Llei 7/1985, com a no delegables) es deleguen expressament en la Junta
de Govern Local, que queda expressament facultada per limitar l’abast de les actuacions
necessàries si tècnicament s’hagués de procedir a la segregació formal d’aquest encàrrec, si
escau.

Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Sessió nº 2/ 28 /02 /12 pag. 88

Secretaria General

CINQUÈ.- Sens perjudici que aquest encàrrec de gestió quedi fora de l’àmbit de la legislació de
contractes del sector públic, li’n resultaran d’aplicació els principis informadors per resoldre els
dubtes o llacunes que puguin sorgir, com també serà d’aplicació aquesta normativa als negocis
jurídics que ENGESTUR SA hagi de formalitzar amb tercers de les resultes dels treballs
encarregats.
SISÈ.- Notificar aquesta resolució a l’empresa municipal ENGESTUR, SA als efectes
interessats i amb la relació de recursos que correspongui, publicar-la en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en la forma reglamentàriament prevista, i comunicar-la a la regidoria de
Via Pública i Mobilitat de l’ Àmbit de Territori d’aquest Ajuntament i a la Intervenció Municipal,
als efectes legalment previstos.
SETÈ.- Donar compte d’ aquesta resolució a la propera sessió que dugui a terme la Comissió
Informativa, de conformitat amb el que preveu l’ article 126.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’ aprovà el Reglament d’ organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals.
Votació de la urgència.
La urgència de la proposta s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular i de Convergència i Unió.
Abstencions: 12, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
Votació de la proposta.
La proposta d'acord precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular i de Convergència i Unió.
Abstencions: 12, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
9 AP-2012/2218
DICTAMEN. Aprovar la baixa voluntària de l'Ajuntament de Badalona com a membre de
l'Associació de l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació per a l'any
2012.
Identificació de l’expedient
Tipus de document: Dictamen
Objecte de l’expedient: Aprovar la baixa voluntària de l’Ajuntament de Badalona com a membre
de l’Associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació per l’any 2012
Òrgan que resol: Ajuntament en Ple
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 958/W-45/2011
Antecedents
1. En data 28 d’octubre de 2008, el Ple va aprovar la incorporació de l’Ajuntament de
Badalona a l’Associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació
mitjançant l’aprovació de la constitució de l’esmentada Associació i de la proposta dels seus
Estatuts.
2. En data 24 de febrer de 2009, l’Assemblea fundacional de l’Associació de l’Observatori de
les Dones en els Mitjans de Comunicació va acordar la seva constitució que quedava
integrada, entre d’altres, per l’Ajuntament de Badalona, i va aprovar per unanimitat els seus
Estatuts.
3. En data 21 de desembre de 2011, l’adjunt a la direcció ha emès un informe tècnic en el qual
manifesta el següent:
“L’Ajuntament de Badalona forma part de l’Associació de l’Observatori de les Dones en els
mitjans de Comunicació segons el que s’estableix en l’acord de Ple de data 28 d’octubre de
2008, la qual cosa implica a tots els ajuntaments que formen part de l’Observatori al pagament
d’una quota anual.
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La falta de consignació pressupostària del departament de la Dona per aquesta activitat en
aquest exercici 2012, condiciona la nostra permanència en l’esmentada associació.
CONCLUSIÓ: S’iniciïn les actuacions pertinents per tal de tramitar la baixa voluntària de
l’Ajuntament de Badalona a l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.”
Fonaments de dret
1) L’art. 66.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC), disposa que els ens locals tenen competències en els
àmbits de la participació ciutadana, de l’autoorganització, de la identitat i de la representació
locals, la gestió territorial, i de la cohesió social.
2) L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
3) L’article 7 dels Estatuts de l’Associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de
Comunicació regula la baixa voluntària d’un Ajuntament associat i disposa que aquesta
procedeix quan així ho decideix i ho comunica a la Junta Directiva.
4) No s’estableix cap diferència en quant a la tramitació per donar-se de baixa de l’Associació
pel fet de ser entitat associada fundadora atès que, tal com disposa l’article 4 dels Estatuts, tots
els Ajuntaments membres de l’Observatori, siguin entitats associades fundadores o s’incorporin
amb posterioritat, gaudiran dels mateixos drets i obligacions, sense que s’estableixin diferents
tipologies d’entitats associades.
5) L’ajuntament en Ple és l’òrgan competent per aprovar la baixa voluntària de l’”Associació de
l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació”, en virtut del que estableix l’article
22.2 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 52.2 b del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de
règim local de Catalunya, per ser un acord relatiu a la participació en organitzacions
supramunicipals.
6) De conformitat amb el que disposen els art. 47.1 de la LRBRL i el 114. 1 de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya l’adopció d’aquest acord requerirà majoria simple dels vots
emesos.
En conseqüència no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari perquè el Ple de
l’Ajuntament, a proposta de la regidora de Cultura i Ciutadania, previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àmbit d’Atenció a les Persones , adopti la següent resolució:
PRIMER.- Aprovar la baixa voluntària de l’Ajuntament de Badalona com a membre de
l’Associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, atesa la falta de
consignació pressupostària del departament de la Dona per aquesta activitat en aquest exercici
2012 i d’acord amb l’informe de l’adjunt a direcció de data 21 de desembre de 2011.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Junta Directiva de l’Observatori de les Dones en els Mitjans
de Comunicació i al departament de la Dona.
SENYOR ALCALDE: Senyora Asun García endavant
SENYORA ASUNCIÓN GARCIA: Bona nit a totes i a tots els que esteu aquí en aquest Ple.
Nosaltres votarem que no a aquest dictamen i ho explicarem, jo crec que m’he quedat amb una
frase que ha dit el senyor Riera i era que qualsevol euro estaria justificat i sembla ser que ser
partícip d’aquest Observatori com associació municipalista, perquè ara ho explicaré de dones
en els mitjans de comunicació, no és necessari. També ho diré i encara que no toqui en aquest
punt, que dintre dels pressupostos diré el que hi ha per polítiques d’igualtat, hi ha quaranta-un
mil i escaig d’euros per fer polítiques d’igualtat, i en aquest observatori pagàvem mil tres-cents
euros. És un observatori que es va aprovar en aquest Ple en el 2008 i es va formar en el 2009,
com un element dintre de l’associacionisme municipal, però Badalona ha format part des del
2000 en aquest observatori que creiem molt important per tal d’aconseguir polítiques d’igualtat
de la dona, que tant necessitats estem, a no ser que aquest ajuntament pensi que ja hem
aconseguit tot allò que preteníem i que volíem. Potser sí, potser sí, perquè aquest govern, jo
els buscava, però ara ho afirmo, no té regidoria de dona, no té regidoria de politiques d’igualtat,
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té un departament que es diu departament de la dona i que està dintre de Cultura i
Convivència. Jo crec que aquest gest de menystenir, pensem nosaltres el tema de la dona té la
primera conseqüència, i la primera conseqüència la té en el pressupost i és no estar presents
com altres ajuntaments dintre d’aquest observatori, per això nosaltres votarem en contra.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Sí, nosaltres també votarem en contra, i una mica els arguments ja els
ha exposat la companya Asun, i jo des de la perspectiva econòmica doncs, agafar el fil que ha
dit el senyor Riera abans i si podien gastar quatre mil vuit-cents euros en enviar cartes per dir
que los libros los tendran dentro de unos meses, mil cinc-cents euros per tenir el tema de
l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació sent socis fundadors, a mi em
sembla una barbaritat i votarem en contra.
SENYOR ALCALDE: Senyora Salgado, regidora.
SENYORA SALGADO: Gràcies alcalde, bona tarda. en primer lloc dir-los que no estan ben
informats de l’import que es paga a l’Observatori de la Dona. Fa dos anys es van pagar sis mil
euros anuals i es va negociar l’any passat i en són tres mil, o sigui aquesta quantia de mil cinccents euros. Però bé, tot i això, encara que fossin mil cinc-cents euros, o sigui l’Observatori de
les Dones és una entitat que ofereix eines de visió crítica, anàlisi i control de tots els continguts
sexistes i discriminatoris dels mitjans de comunicació, per a les polítiques d’igualtat. Llavors dit
això, per a mi i per a la regidoria, encara que a vostè no li agradi, bé, doncs el Departament de
la Dona, no és del grat donar-se de baixa de l’Observatori, però igualment tal i com, bé, portem
parlant bastant estona, amb la situació econòmica actual que requereix hem de prioritzar. Hem
de prioritzar com ha dit el senyor Riera, un euro hem de saber on l’hem d’aplicar, i si que
sembla irrisori, o sigui tres mil euros anuals, però bé, de mica en mica i no és un tòpic, s’omple
la pica, i en aquest cas no hem d’omplir-la, o sigui al contrari hem de cobrir el forat. Llavors
l’únic que li puc argumentar respecte a la baixa de l’Observatori de les dones, que ens veiem
obligats a prioritzar i aquest és un dels temes que malauradament n’hem de prescindir.
Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Doncs bé, entenc, vol parlar vostè.
SENYOR FALCÓ: Ens posicionem, no? Bé, no sé si ens hem de posicionar, però...
SENYOR ALCALDE: Com vostè vulgui senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Només per fer notar que aquesta posició contrària també a donar-se de
baixa d’això, doncs posa de manifest que realment per a vostès no es pot tocar res, és a dir,
per a vostès tot ha de quedar igual i no hi ha manera de treure un euro d’enlloc, perquè si no
s’enfaden els uns s’enfadaran els altres i és clar, quan es vol estar bé i quedar bé amb tothom,
doncs és impossible. Per tant, nosaltres sí, nosaltres votarem a favor tal com estan les coses,
doncs de donar-nos de baixa d’un Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació per
a l’any 2012, sí, ens donarem de baixa.
SENYOR ALCALDE: Sí, senyora Garcia.
SENYORA ASUNCION GARCIA: Li diré i li diré a tot el Ple, les polítiques d’igualtat aquest
Ajuntament si no canvien, que nosaltres presentarem una esmena, que no he mencionat
abans, en polítiques d’igualtat gastem quaranta-un mil euros, si això és molt de cara a dedicar
a fomentar la participació a les dones, a treballar, jo crec que no, bé de tota manera el
posicionament del senyor Falcó m’estranya. Jo li diré perquè estava aquesta, estàvem dintre de
l’observatori, una de les finalitats que tenia era promoure la participació ciutadana instant al
debat i a la reflexió davant de l’imaginari audiovisual, entre els grups, les associacions i altres
espais de reunions on es treballi des del punt de vista de les dones. Està clar que aquesta
ciutat no vol treballar des del punt de vista de les dones, i això és una qüestió, perquè la
regidora que m’ha contestat abans, sempre justifica qualsevol no pressupost dintre de la dona,
tot és cau i això jo els demano als grups municipals tant de Convergència i Unió com del Partit
Popular, que miren tant per les coses socials, que també mirin dintre del programa de la dona,
com treballen per ella. Per finalitzar, s’apropa el 8 de març i és un bon regal aquell que ens
estan fent els dos partit de la dreta d’aquest Ajuntament, a les dones en el seu conjunt.
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SENYOR ALCALDE: Miri, tampoc tinc ganes d’entrar en polèmica, li dic amb sinceritat, però és
de tal demagògia el discurs que acaba de fer...
SENYOR SERRANO: No m’ha preguntat si volia dir alguna cosa.
SENYOR ALCALDE: Perdó.
SENYOR SERRANO, No, no vull dir res.
SENYOR ALCALDE: No vol dir res? molt bé, doncs veient que el senyor Serrano no vol dir res,
torno a repetir, em sembla de tal demagògia aquest argument, perquè vostè sap al que ajuda
de debò a les polítiques actives de la dona, doncs que no hi hagi el nombre d’aturats que
duplica el d’homes en aquests moments, -vostè ha parlat i jo l’he escoltada-, això és el que de
debò ajuda a les polítiques de les dones. El que ajuda a les polítiques de les dones és fer
polítiques actives, participar, miri, observatoris d’aquests dirigits a dones o de qualsevol altre
segment de la societat, n’hi ha a centenars. Jo amb sinceritat, alhora de prioritzar com ha dit la
meva companya i com també s’ha apuntat des del grup de Convergència i Unió, doncs escolti,
hem d’anar cap a un camí i en aquests moments no és prioritari l’Observatori de les Dones
pels mitjans de comunicació, li dic amb tota sinceritat. Per tant, vot en contra d’Iniciativa per
Catalunya i els Socialistes, i a favor Convergència i Partit Popular.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, Partit Popular i Convergència i Unió
Vots en contra: 12, Socialistes i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
10 AP-2012/2217
DICTAMEN. Aprovar la valoració de llocs de treball del nou organigrama de l'Institut
Municipal de Serveis Personals.
En la sessió del Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals de
l’Ajuntament de Badalona de data 10 de febrer de 2012 es va adoptar, entre d’altres, l’acord la
part dispositiva del qual diu el següent:
“1. Aprovar la proposta de Manual Organitzatiu i Organigrama de l’Institut Municipal de Serveis
Personals de l’Ajuntament de Badalona, el text del qual s’adjunta a aquest acord com annex I, i
que forma part íntegra d’aquest acord.
2. Aprovar que la supressió de les subdivisions administratives i, en conseqüència, dels llocs de
treball de director del CSMA 1 i director del CSMA 2 no serà efectiva abans del 1 de maig de
2012.
3. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i a bon fi i
compliment del precedent acord.”
En la mateixa sessió de data 10 de febrer de 2012 el Consell d’Administració va acordar, per
unanimitat, proposar al Ple l’aprovació de la valoració de llocs de treballs nous que resulten del
nou organigrama de direcció de l’Institut Municipal de Serveis Personals.
El procediment per a la seva aprovació per part del Ple de l’Ajuntament, haurà de seguir el
tràmit recollit a l’article 70 de la Llei de Bases de Règim Local, existint una primera aprovació
provisional amb l’acord del Ple Municipal la qual no esdevindrà definitiva fins a la conclusió del
període d’exposició pública que estableix l’article 86 de la LRJPAC i la publicació al Butlletí
Oficial de la Província amb les formalitats establertes a l’article 58.2 de la LRJPAC. En cas de
no produir-se reclamacions durant el termini d’exposició pública, es consideraran aprovats
definitivament sense més tràmits.
En conseqüència no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari perquè el Ple de
l’Ajuntament, a proposta del Consell d’Administraicó de l’Institut Municipal de Serveis
Personals, previ dictamen de la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Atenció a les Persones ,
adopti la següent resolució:
“Antecedents
1. L’Institut Municipal de Serveis Socials va ser creat inicialment per l’Ajuntament Ple el dia 14
de setembre de 1982 en règim de Fundació Pública de Serveis, amb personalitat jurídica
pròpia, a l’empara del que establia l’article 85 i següents del Reglament de Serveis de les
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Corporacions Locals. En l’article 18 d’aquests Estatuts es preveia la seva estructuració en
diversos Serveis regulant tot un conjunt de sistemes per tal d’establir els diversos Reglaments
de Règim Interior que havien de regir el funcionament de cadascun dels centres i serveis.
L’any 1989 s’aproven uns nous estatuts de funcionament els quals modifiquen la denominació
de l’institut passant a denominar-se “Institut Municipal de Serveis Personals” i regulant-se de
manera genèrica a l’article 38 dels mateixos que “per a la realització de les activitats que li són
pròpies a l’Institut, en un ordre funcional, s’estructura en centres; cada centre constitueix una
unitat organitzada a través d’una estructura que, amb objectius i mitjans articulats desenvolupa
una actuació específica i diferenciada pel seu contingut i tipus de tasca”.
Els vigents Estatuts aprovats en la sessió de l’Ajuntament Ple de data 15 d’octubre de 1991, pel
qual es configura l’Institut com un organisme autònom, no fan cap esment relatiu a l’estructura
orgànica ni a les funcions de cadascun dels òrgans, al marge que no desenvolupen cap dels
aspectes que contenien els Estatuts de l’any 1989.
El Consell d’Administració en sessió d’octubre de 1992, va aprovar la creació dels òrgans
complementaris entre els quals s’hi trobaven els Consells de Centre i els Directors com a
òrgans de suport.
El Consell d’Administració en sessió del 25 d’abril del 2001, va aprovar el document de Bases i
línies de l’IMSP, definint la missió, els valors, els instruments i els òrgans així com les línies
estratègiques que fonamenten a l’Institut com a organització.
Així mateix, en sessió de l’11 d’octubre del 2001, el Consell d’Administració aprovà el nou
Model de la gerència i la Relació de Llocs de Treball de la mateixa per tal d’impulsar
l’organització en la direcció que expressen les bases i línies aprovades.
És en aquest marc que l’IMSP ha anat desenvolupant la seva organització, alhora que
incorporava, complementava i adequava aquesta als canvis en el marc legislatiu, a les
decisions organitzatives adoptades per l’Ajuntament de Badalona i als nous reptes plantejats en
els plans anuals generals i en els plans trimestrals d’actuació de la gerència.
En data 30 d’octubre de 2007 es va aprovar pel Consell d’Administració el “Manual organitzatiu
i organigrama de l’Institut Municipal de Serveis Personals” definint les funcions i nombre de
càrrecs directius que hi haurà al cap davant de cadascun dels centres. Així mateix, també va
aprovar conjuntament la valoració dels llocs de treball que es desprenien d’aquest
organigrama.
En data 18 de desembre de 2009 es va modificar parcialment el manual organitzatiu i
organigrama de l’IMSP, així com l’adaptació de la valoració dels llocs de treball considerant les
diferents lleis de pressupostos aplicables des de l’any 2007 i incorporant en la valoració els
canvis produïts per la modificació de l’organigrama.
És en aquest sentit, que conjuntament amb aquest expedient i sent motiu d’acord previ per part
de l’òrgan competent s’ha proposat l’estructura orgànica i funcional dels centres de l’IMSP a
través de l’aprovació del “Manual organitzatiu i organigrama de l’Institut Municipal de Serveis
Personals de l’Ajuntament de Badalona”, definint les funcions i nombre de càrrecs directius que
hi haurà al capdavant de cadascun dels centres, per d’aquesta manera poder donar una
resposta adequada als canvis interns que s’han produït d’ençà de l’any 2009 i intentar
optimitzar els recursos, tant materials com humans, i l’efectivitat amb què es presten els serveis
als ciutadans del municipi de Badalona a qui va dirigida l’actuació de l’IMSP.
2. Un cop aprovat el manual esmentat en el paràgraf anterior, l’objecte d’aquesta proposta de
resolució és l’aprovació de la valoració dels nous llocs de direcció resultants de l’aplicació del
nou organigrama de l’IMSP.
De conformitat amb el decret 214/1990 de 30 de juliol es manté l’estructura salarial prevista per
l’administració publica formada pels següents conceptes: salari base dels grups de pertinença,
antiguitat consolidada en cadascun dels grups, complement de destinació assignat al lloc
ocupat i complement específic que tingui en compte les funcions desenvolupades pel lloc de
treball que s’ocupa. Així mateix, es fa necessari regular el sistema de provisió i d’accés a
cadascun d’aquests llocs de treball, per tal de dotar a aquests de les garanties d’imparcialitat,
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igualtat i estabilitat que han d’imperar en qualsevol procés de selecció en el sí de
l’Administració Pública.
3. De conformitat amb el manual aprovat, s’ha de procedir a:
• Suprimir els llocs de treball següents:
- Vicegerent
- Adjunt a la gerència
- Director CSMA 1
- Director CSMA 2.
• Crear els llocs de treball següents:
- Cap de gestió econòmica-financera
- Cap de gestió jurídica
- Director dels Centres de Salut Mental d’Adults 1 i 2.
4. La valoració dels llocs de treball a suprimir és la següent:
Grup
A/B
A/B
A
A

Llocs de treball
Vicegerent
Adjunt a la gerència
Director/a de CSMA 1
Director/a de CSMA 2
1

2

3

4

Complement de destinació
26
26
26
26
5

6

7

8

9

10

Lloc de treball

coneix. Exper. inic. resp. coman. rel.soc. creativ. esf.f. esf.m. cond ext. total

Vicegerent
Adjunt a la gerència
Director/a de CSMA 1
Director/a de CSMA 2

100
100
100
100

50
23
23
23

20
17
10
10

23
23
17
17

40
23
17
17

20
20
10
10

20
20
20
20

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1

278
231
202
202

5. Els llocs de treball a valorar, amb la missió, funcions, requisits i procediment d’accés
consten detallats de manera pormenoritzada en cadascuna de les fitxes descriptives de cada
lloc de treball. Sens perjudici dels detalls indicats en aquestes fitxes i descrivint de forma
genèrica, la funció primordial del lloc de treball seria:
- Cap de gestió econòmico-financera: gestionar conjuntament amb el gerent els aspectes
econòmico-financers i contractuals de l’IMSP en base a la missió, als valors, les línies
estratègiques i visió de l’organització, desenvolupant d’acord amb el gerent la màxima
responsabilitat a nivell directiu de la gestió i l’organització tècnica i administrativa de l’Institut en
tant que administració pública municipal, per tal d’assolir els objectius fixats pels òrgans i
administracions competents.
- Cap de gestió jurídica: gestionar conjuntament amb el gerent els aspectes jurídics relatius a
la prestació dels serveis i a la seva organització, i especialment a l’àrea del personal, per
desenvolupar la missió i els valors de l’IMSP per a la consecució dels objectius de
l’organització.
- Director de CSMA 1 i CSMA 2: El director d’aquests dos centres haurà de dirigir els centres de
Salut Mental d’adults I i II i els seus programes i la seva cartera de serveis, responsabilitzant-se
de la gestió i organització tècnica, liderant el conjunt de professionals en el desenvolupament
de la missió i els valors de l’IMSP per a la consecució dels objectius de l’organització.
Els esmentats llocs de treball, s’hauran de proveir a través del sistema de lliure designació tal i
com s’expressa en les fitxes corresponents, atès que tots els llocs a valorar comporten l’exercici
de funcions directives i d’una gran responsabilitat en la presa de decisions.
6. Amb l’objectiu de realitzar aquesta valoració de llocs de treball, s’ha seguit el manual de
valoració de llocs de treball de centres de l’IMSP aprovat pel Ple en data 26 de juliol de 2005, i
modificat novament pel Ple en data 30/10/2007, en el sentit de modificar el punt 11.C.3 del
Manual, fixant el multiplicador en la quantia de 10,51. Un cop realitzada l’actualització del
multiplicador de conformitat amb les lleis de pressupostos generals de l’Estat dels anys 2008,
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2009 i 2010 i amb el Reial Decret-llei 8/2010, sobre mesures extraordinàries per la reducció del
dèficit públic i el Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic, s’ha tornat a modificar el
punt 11.C.3 del Manual de Valoració de llocs de treball en el sentit de fixar el multiplicador en la
quantia de 10,52.
7. Valoració dels nous llocs:
Grup
Llocs de treball a crear
Cap de gestió econòmico-financera
Cap de gestió jurídica
Director de CSMA 1 i CSMA 2

A
A
A

Complement
destinació
28
28
26

de

La valoració a realitzar mitjançant l’esmentat manual és fruit de l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu
de les funcions detallades als qüestionaris de llocs de treball existents, els quals han estat
confeccionats seguint les orientacions funcionals justificades pels Directors i les funcions
generals assignades per la gerent i el president de l’Institut. Aquesta valoració realitzada, de
manera detallada ha donat com a resultat les següents puntuacions:

Lloc de treball
Cap de gestió EconòmicoFinancera
Cap de gestió jurídica
Director/a de CSMA 1 i
CSMA 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9
esf.m.

10
cond.
Ext

coneix.

Exper.

inic.

resp.

coman.

rel.soc.

creativ.

esf.f

total

100
100

17
17

12
6

23
17

27
27

14
14

10
14

1
1

14
10

0
0

218
206

100

23

10

20

23

17

17

1

10

1

222

8. Un cop estandarditzades i realitzades les operacions aritmètiques previstes al Manual de
Llocs de treball en funció del complement de destinació assignat (el qual està destinat a
retribuir diversos aspectes de cadascun dels llocs de treball i que compleix amb el requeriment
de ser superior al de qualsevol altre lloc de treball subordinat), les puntuacions obtingudes són
les següents:
Estandardització (resultat valoració+82 punts)

Lloc de treball
Cap de gestió
EconòmicoFinancera
Cap de gestió
jurídica
Director/a
de
CSMA 1 i CSMA
2

total

Total
estandarditzat

218

300

206

288

222

304

Retribució bruta teòrica:
Total
Lloc de treball
estandarditzat
Cap
de
gestió
Econòmico-Financera 300
Cap de gestió jurídica 288

Valor
punt Retribució
multiplicador bruta teòrica
10,52 €
10,52 €
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Director/a de CSMA 1 i
CSMA 2
304

10,52 €

3.198,08 €

El complement específic resultant és la Retribució bruta teòrica menys el sou Base i menys el
complement de destinació previst.

Lloc de treball
Cap
de
gestió
Econòmico-Financera
Cap de gestió jurídica
Director/a de CSMA 1 i
CSMA 2

Retribució
bruta teòrica

grup sou base

Complement Complement
NIVELL de destinació específic

3.156,00 €
3.029,76 €

A1
A1

1.109,05 €
1.109,05 €

28
28

832,40 €
832,40 €

1.214,55 €
1.088,31 €

3.198,08 €

A1

1.109,05 €

26

698,20 €

1.390,83 €

I, per tant, les quantitats salarials mensuals a assignar a cadascun d’aquests llocs de treball
són:
Lloc de treball
Cap de gestió economicofinancera
Cap de gestió jurídica
Director CSMA1 I CSMA2

Grup Nivell Sou Base
A1
A1
A1

28
28
26

C. Dest

1.109,05 € 832,40 €
1.109,05 € 832,40 €
1.109,05 € 698,20 €

C. Especif.

T Mens fix

1.214,55 €
1.088,31 €
1.390,83 €

3.156,00 €
3.029,76 €
3.198,08 €

9. Les retribucions mensuals fixes actuals corresponents als llocs de treball de direcció extingits
sumen un total mensual de 12.585,70 €. I un total fix anual de 172.802,28 €.
Lloc de treball
Vicegerent
Adjunt
a
gerència

Grup
A1/A2

Nivell

Sou Base

SB ext

C. Dest

C. Especif.

T Mens fix

T anual fix

26

958,98 €

699,38 €

698,20 €

2.153,14 €

3.810,32 €

52.825,28 €

A1/A2

26

1.109,05 €

684,36 €

698,20 €

1.491,73 €

3.298,98 €

45.336,34 €

la

Director CSMA 1

A1

26

1.109,05 €

684,36 €

698,20 €

1.186,62 €

2.993,87 €

41.064,80 €

Director CSMA 2

A1

26

1.109,05 €

684,36 €

698,20 €

1.186,62 €

2.993,87 €

41.064,80 €

Lloc de treball

Nomb 2011

Total mensual

Total anual

Vicegerent

0

0,00 €

0,00 €

Adjunt a la gerència

2

6.597,96 €

90.672,68 €

Director CSMA 1

1

2.993,87 €

41.064,80 €

Director CSMA 2
Total

1

2.993,87 €
12.585,70 €

41.064,80 €
172.802,28 €

Efectuada la valoració del llocs de treball creats sumen un total fix mensual de 9.383,84 €. I un
total fix anual de 128.825,62 €.
Lloc
de
treball
Grup
Cap
de
gestió
economicofinancera
A1
Cap
de
A1
gestió

Nivell

Sou Base

SB ext

C. Dest

C. Especif.

T Mens fix

T anual fix

28

1.109,05 €

684,36 €

832,40 €

1.214,55 €

3.156,00 €

43.334,62 €

28

1.109,05 €

684,36 €

832,40 €

1.088,31 €

3.029,76 €

41.567,26 €
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jurídica
Director
CSMA1
CSMA2

I
A1

Lloc de treball
Cap de gestió
financera

26

1.109,05 €

684,36 €

698,20 €

1.390,83 €

3.198,08 €

Nomb 2012

Total mensual

Total anual

43.923,74 €

economico1

3.156,00 €

43.334,62 €

Cap de gestió jurídica

1

3.029,76 €

41.567,26 €

Director CSMA1 I CSMA2
Total

1

3.198,08 €
9.383,84 €

43.923,74 €
128.825,62 €

Per tant existeix una disminució de la despesa per un import mensual de 3.201,86€, i per un
import anual de 43.976,66€. El pressupost 2012 en pròrroga 2011 té crèdit adequat i suficient
per a fer front als imports de referència. La reducció de la despesa segueix els criteris de
viabilitat per a la confecció del pressupost del 2012.

Mensual
Anual

T
Retrib.
T Retrib. 2012 Disminució
2011
12.585,70 €
9.383,84 €
25,44%
172.802,28 € 128.825,62 € 25,45%

10. L’esmentada valoració així com tots els documents que tècnicament la fonamenten han
estat presentats i acceptats en les comissions mixtes del conveni de centres de l’IMSP.
Fonaments jurídics:
1. Per la valoració dels nous llocs de treball s’ha seguit el procediment indicat al Manual de
Valoració de llocs de treball de l’IMSP aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 26 de juliol de
2005.
2. En el procés de la supressió i creació de llocs de treball s’ha seguit el RD legislatiu 1/1995,
de 24 de març que aprova la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en concret, els articles 82 i
següents, on s’estableix que les condicions de treball del personal laboral es determinen en
l’àmbit de la negociació del conveni col·lectiu.
3. En aquest sentit, i de conformitat amb l’acta de la comissió mixta de centres de data 7 de
febrer de 2012, la supressió, creació i valoració dels nous llocs de treball ha estat presentada i
acceptada pels representants dels treballadors.
4. L’article 11.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en relació
al personal laboral, estableix que “És personal laboral aquell que, en virtut de contracte de
treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal
previstes en la legislació laboral, presta serveis retribuïts per les Administracions Públiques. En
funció de la durada del contracte aquest podrà ésser fix, per temps indefinit o temporal. 2. Les
Lleis de la Funció Pública que es dictin per desenvolupar aquest Estatut establiran els criteris
per la determinació dels llocs de treball que poden ser desenvolupats per personal laboral,
respectant en tot cas allò establert a l’article 9.2”.
5. L’article 27 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix
que “Les retribucions del personal laboral es determinaran de conformitat amb la legislació
laboral, el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació i el contracte de treball, respectant, en tot cas,
allò establert a l’article 21 del present Estatut”.
6. L’article 21 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, relatiu a la
determinació de les quanties i dels increments retributius, estableix que “1. Les quanties de les
retribucions bàsiques i l’increment de les quanties globals de les retribucions complementàries
dels funcionaris, així com l’increment de la massa salarial del personal laboral, hauran de
reflexar-se per cada exercici pressupostari a la corresponent Llei de Pressupostos. 2. No
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Sessió nº 2/ 28 /02 /12 pag. 97

Secretaria General

podran acordar-se increments retributius que globalment suposin un increment de la massa
salarial superior als límits fixats anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat”.
7. Atès el contingut dels diversos articles de naturalesa salarial del conveni col·lectiu de centres
de l’IMSP que estableixen que les quanties s’aniran actualitzant d’acord amb l’increment previst
a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
8. Atès el Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic, que estableix en el seu
article 2 apartat dos que en l’any 2012, les retribucions del personal al servei del sector públic
no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2011, en
termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació, tant respecte als efectius de personal
com a l’antiguitat del mateix.
9. L’article 8 dels Estatuts de l’IMSP estableixen que la relació de llocs de treball l’ha d’aprovar
el Consell d’Administració. No obstant, es considera que aquests preceptes estan superats per
aplicació de l’article 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local que
estableix que el Ple és l’òrgan competent per l’aprovació de la plantilla de personal i de la
relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i
periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
10. Atès l’art. 60 de la Llei 30/92, 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i l’art. 196 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Administracions Locals, sobre
la publicació dels actes de caràcter general en el Butlletí Oficial de la Província.
Segons criteri dels qui subscriuen, en base a la normativa citada, i d’acord amb el que estableix
l’article 172 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, no hi ha obstacle d’ordre legal
perquè el Consell d’Administració, a instància del vicepresident, proposi al Ple, l’adopció dels
següents
ACORDS:
1.- Suprimir els llocs de treball de vicegerent, adjunt a la gerència, director del CSMA 1 i
director del CSMA 2.
2.- Aprovar les descripcions dels nous llocs de treball de direcció resultants del contingut de la
organització d’estructura i funcions existents en els centres, d’acord amb el Manual Organitzatiu
i Organigrama de l’IMSP, que consta a l’expedient com a annex I. Aquests nous llocs de treball
són: cap de gestió econòmico-financera; cap de gestió jurídica i director dels Centres de Salut
Mental d’Adults 1 i 2.
3.- Modificar el punt 11.C.3 del Manual de Valoració de llocs de treball aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de data 26 de juliol de 2005, posteriorment modificat per l’acord del Ple de
l’Ajuntament de Badalona de data 30/10/2007 en el sentit de fixar el multiplicador en la quantia
de 10,52. El Manual de Valoració de llocs de treball modificat consta a l’expedient com a annex
II.
4.- Aprovar la valoració realitzada dels llocs de treball de referència.

Lloc de treball
Cap de gestió
EconòmicoFinancera
Cap de gestió
jurídica
Director/a
de
CSMA 1 i CSMA
2

1

2

coneix.

3

4

5

8

9

creativ.

10
cond.
esf.f esf.m. Ext
total

Exper. inic.

resp.

coman. rel.soc.

100

17

12

23

27

14

10

1

14

0

218

100

17

6

17

27

14

14

1

10

0

206

100

23

10

20

23

17

17

1

10

1

222
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5.- Aprovar els complements de destinació assignats a cadascun dels nous llocs de treball
creats, quedant l’assignació de la següent manera:
Lloc de treball
Cap de gestió econòmico-financera
Cap de gestió jurídica
Director/a de CSMA 1 i CSMA 2

Complement de destinació
28
28
26

6.- Atenent a les propostes anteriors, proposar al Ple de l’Ajuntament l’aprovació de les noves
retribucions els imports de les quals, d’acord amb la valoració efectuada, seran els següents:
Lloc de treball
Cap de gestió economicofinancera
Cap de gestió jurídica
Director CSMA1 I CSMA2

Grup Nivell Sou Base
A1
A1
A1

28
28
26

C. Dest

1.109,05 € 832,40 €
1.109,05 € 832,40 €
1.109,05 € 698,20 €

C. Especif.

T Mens fix

1.214,55 €
1.088,31 €
1.390,83 €

3.156,00 €
3.029,76 €
3.198,08 €

7.- L’eficàcia dels anteriors acords restaran sotmesos a l’aprovació del Manual Organitzatiu i
Organigrama de l’IMSP i a l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre a la despesa
que comporta aquesta valoració. De conformitat amb l’acord d’aprovació del Manual
Organitzatiu i Organigrama de l’IMSP, la supressió dels llocs de treball de director del CSMA 1 i
director del CSMA 2 no serà efectiva abans del 1 de maig de 2012.
8.- Notificar les següents actualitzacions als legals representants dels treballadors, per tal que
hi tinguin constància fefaent dels salaris vigents durant l’exercici 2012.
9. Els acords precedents s’han adoptat provisionalment de conformitat amb el procediment
recollit a l’article 70 de la Llei de Bases de Règim Local, els quals no esdevindran definitius fins
a la conclusió del període d’exposició pública que estableix l’article 86 de la LRJPAC i la
publicació al Butlletí Oficial de la Província amb les formalitats establertes a l’article 58.2 de la
LRJPAC.
10. En cas de no produir-se reclamacions durant el termini d’exposició pública, es consideraran
aprovats definitivament sense més tràmits.”
SENYOR SERRANO: En contra.
SENYOR ALCALDE: Doncs estaria bé que fossin una mica coherents en el Consell
d’Administració i aquí, perquè si votem coses diferents allà i votem, jo només li dic, una
observació en veu alta.
SENYOR SERRANO: No podem fer?, ho podem fer?
SENYOR ALCALDE: I tant, escolti, a mi, tota la incoherència que vulgui, són molt lliures de
seguir així per a molts anys, tots a favor menys el grup Socialista que en el Consell
d’Administració diu una cosa i aquí en diu una altra.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 18, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Vots en contra: 9, del grup municipal Socialista.
11 AP-2012/2225
DICTAMEN. Aprovar inicialment les bases específiques que regiran l'atorgament de
subvencions per part de la Regidoria de Cultura i Ciutadania durant l'any 2012 exclusivament de caràcter cultural.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Dictamen per a l’aprovació inicial les Bases específiques QUE REGIRAN
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER PART DE LA REGIDORIA DE CULTURA DE
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Sessió nº 2/ 28 /02 /12 pag. 99

Secretaria General

L’AJUNTAMENT DE BADALONA DESTINADES AL FOMENT DE PROJECTES I ACTIVITATS
D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL DESENVOLUPATS DURANT L’ANY 2012 EXCLUSIVAMENT DE CARÀCTER CULTURAL.
Òrgan que resol:Ple
Caràcter de la resolució:Exhaureix la via administrativa
Interessats:Regidora de Cultura i ciutadania, Coordinadora de Cultura i ciutadania; Interventor
Municipal.
ANTECEDENTS
Vistes les bases específiques redactades per la regidoria de cultura i ciutadania, en data 10 de
febrer de 2012, reguladores del procediment de concessió de les subvencions objecte del
present expedient, i, vistos els documents annexos a les esmentades bases que fixen els
criteris i requisits específics establerts pels serveis o departaments que impulsen els diferents
objectes subvencionables; vist, així mateix, l’ l’informe jurídic favorable en relació a les referides
bases i que obra a l’expedient.
Cal realitzar abans de l’aprovació de les presents bases les corresponents anotacions
comptables en fase de retenció de crèdit, per import total de 63.840,00 €, i amb càrrec a les
partides i amb els números d’operacions que tot seguit s’indiquen:
PARTIDA
060/3343/48906
060/3340/48906

IMPORT
10.640,00
53.200,00

NÚM. RC
201200002279
201200002277

FONAMENTS DE DRET
Atesos els articles 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el Text
refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya - TRLMRLC- i l’art. 122 del Decret, de
13 de juny, que aprovà el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals - ROAS-, tots
dos en relació a l’art. 2 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
-LGS-, els ens locals poden atorgar subvencions per a la realització d’activitats o programes
d’utilitat pública o interès social, que supleixin o complementin els serveis que siguin
competència seva o que siguin d’interès local.
Atès que, les activitats o programes objecte de subvenció -de caràcter social, educatiu, infantil,
juvenil, cultural, esportiu i veïnal- s’han considerat d’interès social i complementen serveis que
són de competència municipal, d’acord amb l’art. 66 i 77 TRLMRLC, i/o, en el seu cas, són
d’interès local.
Atès l’Annex IV de les Bases d’Execució de Pressupost -BEP- i a l’empara de l’art. 17.2 Llei
estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS- al règim jurídic establert a
la referida Llei pel que fa als preceptes que tenen caràcter de legislació bàsica segons l’art. 9
LGS; tot això en compliment de la Disposició Transitòria Primera en relació a Disposició Final
Primera apartat 2 de la LGS
Atès que, d’acord amb les BEP i els arts. 22.1 LGS i 55.1 RLGS, el procediment ordinari de
concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
Atès l’art. 17. LGS, resulta necessari la redacció d’unes Bases Específiques, essent d’aplicació
l’art. 124 ROAS pel que a la determinació de fa l’òrgan competent per a la seva l’aprovació i
corresponent publicitat.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d'organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’alcalde proposi al Ple de
l’Ajuntament, a l’empara dels articles l’art. 82.3 i 126 del mateix text legal, l’adopció de la
següent proposta i la converteixi en acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases específiques que regiran l’atorgament de subvencions
per part de la regidoria de cultura i ciutadania de l’Ajuntament de Badalona destinades al
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foment de projectes i activitats d’utilitat pública i interès social desenvolupats durant l’any 2012 exclusivament de caràcter cultural.
Les esmentades bases especifiques que contenen documents annexos que fixen els criteris i
requisits específics establerts pels serveis o departaments que impulsen els diferents objectes
subvencionables, restaran adjuntes al corresponent acord.
SEGON.- Sotmetre a informació pública, per termini de vint dies, les Bases aprovades a
l’apartat anterior, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i web
municipal així com a un diari de la premsa local.
Una referència d’aquest anunci s’haurà d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
TERCER.- Advertir que en el cas que no es presentin al·legacions en el termini anunciat les
presents bases esdevindran aprovades definitivament.
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER PART
DE LA REGIDORIA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA DESTINADES AL
FOMENT DE PROJECTES I ACTIVITATS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL
DESENVOLUPATS DURANT L’ANY 2012 - EXCLUSIVAMENT DE CARÀCTER CULTURAL.
1- Objecte de la subvenció.
L’objecte d’aquestes Bases específiques, d’acord amb el què preveu art. 17.2 de la LGS en
relació amb l’annex corresponent de les Bases d’Execució del Pressupost (en endavant BEP),
és regular els criteris i procediment de concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de
Badalona destinades a entitats que duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o
interès social per al municipi de Badalona, que complementin o supleixin la competència
municipal o siguin d’interès local. Les actuacions o programes subvencionables tindran caràcter
cultural i s’ajustaran, a més als requisits específics i criteris establerts pels departaments que
impulsen els diferents objectes subvencionables.
Les actuacions i programes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període comprés entre
l’1 de gener al el 31 de desembre de 2012.
La quantitat estimada que es destina a la convocatòria, import total de 63.840,00 € anirà amb
càrrec a les partides pressupostàries corresponents indicades a l’art. 12 de les presents Bases.
2.Procediment.
El procediment fixat per la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases és de
concurrència competitiva.
3.Beneficiaris.
Podran obtenir la condició de beneficiaris les entitats que tramitin la corresponent sol·licitud
d’acord amb l’art. 4 d’aquestes bases específiques i que compleixin les condicions i els
requisits següents:
3.1. Condicions.
• Que les entitats duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o interès social per
al municipi de Badalona en matèria de cultura.
• Que les activitats complementin o supleixin la competència municipal en el termes de l’art.
1 de les presents Bases.
• Que les activitats que realitzin siguin sense afany de lucre.
3.2. Requisits que s’han d’acreditar.
• Estar legalment constituïdes i inscrites al registre públic que correspongui.
• No estar incurs en el règim d’incompatibilitats i prohibicions vigent d’acord amb l’art. 13.2 i 3
LGS en relació a l’art. 26 RLGS.
• Estar al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social, i amb l’Ajuntament
de Badalona, d’acord amb l’art. 13.2 e) LGS en relació als articles 18 i 19 i 22.1 RLGS.
• Haver justificat satisfactòriament les ajudes econòmiques rebudes amb anterioritat de
l'Ajuntament.
• El compliment del requisits específics que, per a cada objecte subvencionable, es detallen
als annexos de les presents bases.
4. Sol·licituds i documentació complementària.
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4.1. Sol·licituds.
Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran complimentant el model instància proporcionada
per l’Ajuntament i es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament, a les Oficines
Municipals de Districte o a les oficines registrals obertes als efectes a les regidories municipals.
La sol·licitud tindrà el següent contingut:
• Identificació de qui subscriu la sol·licitud i la qualitat en que actua (amb expressió de NIF).
• Identificació de qui ha de ser beneficiari (amb expressió de CIF).
• Domicili, a efectes de les notificacions, i número de telèfon.
• Declaració de reunir els requisits de les presents bases i acceptació de les mateixes.
• Declaració de les subvencions sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar a l’ajuntament les que s’obtinguin en el futur.
• Compromís de complir les condicions de la subvenció concreta.
• Petició de la subvenció concreta que es pretén rebre per al finançament de l'activitat
projectada
• Pressupost de l’activitat i/o dels programa/es per al/a les qual/s es sol·licita subvenció.
• Lloc, data i signatura del sol·licitant i, segell de l’entitat.
4.2. Documentació a adjuntar amb la instància:
• Fotocòpia del NIF del representant de l’entitat.
• Fotocòpia del CIF de l’entitat
• Full de dades bancàries, on es podrà transferir, si s’escau, l’import de la subvenció en cas
que aquestes dades hagin variat respecte l’any anterior o si és la primera vegada que es
sol·licita la subvenció.
• En cas que l’entitat hagués sol·licitat subvenció a aquest Ajuntament a l’exercici 2011, els
tres documents abans referits es podran suplir amb la complimentació del document
“declaració de vigència de la documentació” que s’adjuntarà al model de sol·licitud de
subvenció.
• Documentació acreditativa de la legal constitució i inscripció de l’entitat, pel cas que sigui la
primera vegada que es sol·licita subvenció.
• Documentació acreditativa de la composició de la Junta Directiva de l’entitat i de que la
persona sol·licitant és la representant legal de l’entitat per a la sol·licitud de la subvenció
(certificats i/o actes corresponents).
• En cas que l’entitat hagués sol·licitat subvenció a aquest Ajuntament a l’exercici 2011,
l’esmentada documentació es podrà suplir mitjançant la complimentació del document
“Certificat de la composició de la Junta, Acord de l’entitat de sol·licitud de subvenció i
atorgament d’autorització a la persona que la sol·licita”, que s’adjuntarà al model de
sol·licitud de subvenció.
• Acreditació d'estar al corrent de llurs obligacions tributàries mitjançant els corresponents
certificats de l’Agència Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social sens
perjudici que l’entitat autoritzi expressament a l’Ajuntament de Badalona per tal que recavi
el certificat de l’Agència Tributària i, en el seu cas, de la Tresoreria General de la Seguretat
Social, conforme a la Disposició Addicional Divuitena de la LRJPAC en relació al articles
14.1.e LGS i 22.2 RLGS.
• Projecte de l’activitat o programa a subvencionar amb descripció detallada que permeti
comprendre l'abast, la intenció i la importància de la proposta.
• Memòria explicativa de les activitats realitzades per l’entitat durant l’exercici anterior,
signada i segellada.
• Comptes aprovades globals i per programes, de l’últim exercici tancat, signades i
segellades.
• En cas que l’entitat sol·liciti subvenció per al seu manteniment i funcionament ordinari i, a
més, per a la realització de qualsevol programa serà necessària una declaració signada pel
president de l’entitat conforme les quantitats que figuren al/s pressupost/os pel/s
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programa/es no hi consten, en el seu cas, en el pressupost aportat per a la subvenció de
manteniment i funcionament ordinari de l’entitat.
• Aquelles que, en llur cas, es determinin expressament a la convocatòria, en relació amb les
finalitats i actuacions de les entitats, àmbit d’implantació d’aquestes i naturalesa dels
programes a subvencionar.
5. Criteris d’atorgament.
Les sol·licituds s’avaluaran d'acord amb els criteris objectius d’atorgament establerts a
l’annexos d’aquestes bases per a cada objecte subvencionable.
6. Import màxim de les subvencions.
Com a regla general, l’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat a la
que s’apliquin.
No obstant això, l’import de la subvenció podrà superar el límit del 50% dels cost de l’activitat i
arribar fins el 100% del cost de l’activitat i/o programa a que s’apliqui, donat que la majoria
d’entitats realitzen activitats exclusives i singulars que suposen un complement a les
competències que té atribuïdes la Regidoria de Cultura i Ciutadania pel que fa a la realització
de la seva programació anual.
L’import de la subvenció rebuda no podrà ser mai d’una quantia que, en concurrència amb els
ingressos que l’activitat subvencionada generi i altres subvencions o ajuts rebuts d’altres
administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a
desenvolupar pel beneficiari; si es produís aquesta situació es reduirà la subvenció en la
proporció que correspongui i, en el cas que el beneficiari ja l’hagi rebuda, tindrà l’obligació de
retornar l’import que correspongui.
7. Despeses subvencionables.
Es consideren despeses subvencionables les establertes a l’annex sobre subvencions de les
BEP.
8. Òrgans competent per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió.
L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de subvencions és l’alcalde, a proposta de la
Junta de Govern Local
La competència per a l’autorització, la disposició i l’obligació de les despeses corresponents,
correspondrà als regidors i regidores segons delegació de l’alcalde de 5 de juliol de 2011.
9. Terminis.
9.1. Termini de presentació.
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir del següent de la
publicació de convocatòria al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
9.2. Millora de la sol·licitud.
Si la sol·licitud o documentació no reunís els requisits exigits a les bases especifiques i al
decret de convocatòria, el servei gestor requerirà a l’interessat per tal que en un termini no
superior a deu dies s’esmenin les deficiències o s’acompanyin el documents preceptius, amb
indicació que, en cas de no fer-ho se’l tindrà per desistit de llur petició, arxivant-se sense més
tràmit.
9.3. Termini per a l’atorgament.
El termini per a l’atorgament de les subvencions no excedirà de tres mesos comptadors a partir
del dia següent al de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds, la manca de
resolució dins d’aquest termini produirà efectes desestimatoris.
10. Acceptació.
Les subvencions hauran d’ésser acceptades per les persones beneficiaries, en el termini
màxim d’un mes comptador des de la data de notificació de la concessió, als efectes de donar
compliment a les condicions fixades per a la seva aplicació.
La presentació de la sol·licitud comportarà l’acceptació implícita del seu atorgament en el cas
que l’import atorgat coincideixi amb el sol·licitat i no existeixi modificació de les condicions o
forma de realització de l’activitat subvencionada.
L’acceptació de la subvenció implica la de la present normativa, la de les bases específiques, la
de la convocatòria i la de la LGS.
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Prèvia l’acceptació de la subvenció per part dels beneficiaris, es podran efectuar pagaments
anticipats del 50 per cent de la quantitat subvencionada. Amb caràcter excepcional i atenent les
característiques del programa es podran efectuar pagaments anticipats del 80% de l’import
subvencionat, prèvia sol·licitud i justificació per part de l’entitat de la projecció dels moviments
de Tresoreria que posin de manifest la necessitat de fer-ho, com a finançament necessari per a
poder portar a terme les actuacions inherents a la subvenció. No s’exigeix la constitució de
garantia en cap dels supòsits de pagaments anticipats esmentats. Tot això sens perjudici del
seu reintegrament en cas d’incompliment de les obligacions establertes a les bases
específiques, a la convocatòria o a la Llei.
11. Forma i termini de justificació de la subvenció.
Cal justificar el 100% del programa subvencionat per aquest Ajuntament.
En cas contrari, la subvenció es limitarà a la part proporcional del total del projecte presentat.
La justificació de les subvencions atorgades per l’Ajuntament constitueix una comprovació de
l’adequat ús dels fons públics rebuts pels beneficiaris, la prova de que els referits fons s’han
aplicat a la finalitat per a la qual es van concedir i acreditació del compliment de les condicions
imposades i dels resultats obtinguts.
L’esmentada justificació es realitzarà, amb caràcter general, i sense perjudici del que es pugui
determinar les bases específiques, mitjançant la rendició del compte justificatiu de la despesa
realitzada, que constitueix acte obligatori del beneficiari o entitat col·laboradora, davant l’òrgan
atorgant, i, que consisteix en la justificació de la despesa realitzada, sota responsabilitat del
declarant, comprenen els documents que a continuació es relacionen:
a) Memòria de l’activitat subvencionada, consistent en:
• Declaració subscrita pel beneficiari sobre les activitats realitzades que hagin estat
finançades amb la subvenció i el seu cost;
• Desglossament de cadascuna de les despeses efectuades;
• Relació numerada correlativament de tots el documents justificatius que s’aportin ;
b) Factures i resta de documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa, import dels quals hagi estat abonat amb càrrec a la
subvenció concedida.
Les factures hauran de reunir els requisits expressats al Real Decret 1496/2003 de 28 de
novembre, pel qual es regula el deure d’expedició i lliurament de factures:
• Girades a nom de l’entitat, amb totes les seves dades identificatives: nom, adreça i CIF
• Nom i cognoms de l’expenedor o denominació social, i NIF
• Amb descripció complerta de l’operació, preu total i determinació de l’IVA
• Número, i en seu cas, sèrie de la factura
• Referents exclusivament a l’activitat o projecte subvencionat
• Lloc d’emissió i datades a l’any d’atorgament de la subvenció
• Originals o fotocòpies compulsades. En cas d’aportar l’original i la còpia (perfectament
llegible) per a la seva compulsa, es retornaran els originals a l’entitat. En cas contrari,
s’arxivaran els originals, per entendre que l’entitat no demana la seva devolució. Els
originals dels referits documents quedaran dipositats en l’entitat beneficiaria per un
període mínim de 4 anys.
• Factura més el comprovant acreditatiu del seu pagament.
c) Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines emplenats de
conformitat amb la O.M. 27-12-94 i amb els butlletins de cotització de la Seguretat Social
(TC1 i TC2).
Tant les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb
eficàcia administrativa, com els rebuts de nòmines que es mencionen en els apartats b) i c)
s’acompanyaran amb la documentació acreditativa del pagament.
d) Full publicitari de la col·laboració de l’Ajuntament en les activitats subvencionades amb la
fórmula següent: "Amb el suport de l'Ajuntament de Badalona" i el logotip oficial de l'Ajuntament
de Badalona, d’acord amb els models tipogràfics aprovats per la Corporació.
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En el cas que no es pogués aportar l’esmenta full, el personal tècnic municipal corresponent
incorporarà a l’expedient declaració conforme en l’activitat subvencionada no es va programar
la confecció del mateix.
El termini per presentar la justificació de la subvenció serà de tres mesos a partir de la data de
finalització del termini per a la realització de l’activitat i, com a màxim fins el 31 de gener del
2013. Els projectes, programes o activitats subvencionades s’hauran de realitzar com a màxim
fins al 31 de desembre de 2012.
A fi i efecte de possibilitar el control de la concurrència de subvencions, els documents
justificatius presentats pels beneficiaris hauran d’ésser validats i estampillats pel servei gestor,
mitjançant un segell existent a l’efecte.
El servei corresponent comprovarà l’aplicació efectiva de l’ajut a les finalitats per a les quals ha
estat concedit, i el beneficiari facilitarà l’accés a la informació necessària a aquest efecte, en el
cas que es requereixi.
La justificació haurà d’ésser aprovada per l’òrgan competent, que serà el que va concedir la
subvenció, arxivant-se pel servei gestor i comunicant-se a la Intervenció General adjuntant-se
tots els documents que conformen el compte justificatiu i, en tot cas, l’informe i certificat de
conformitat previ de l’òrgan gestor.
No obstant això, cas per cas o de manera genèrica, Intervenció municipal podrà establir altres
requisits de comprovació i documentació complementària a la requerida en aquestes bases,
per tal de comprovar l’aplicació efectiva dels fons a l’activitat destinada.
12. Partida pressupostària.
La concessió de les diferents subvencions hauran d’anar amb càrrec a les següents partides
del Pressupost Municipal de Despeses vigent i d’acord amb les Bases específiques que
s’annexen:
PARTIDA
IMPORT
NÚM. RC
060/3343/48906
10.640,00
201200002279
060/3340/48906
53.200,00
201200002277
Disposicions finals.
Primera.En tot allò no contemplat en aquestes bases s’estarà a les Bases d’Execució del Pressupost
Municipal i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reglament que
desenvolupa i resta de normativa concordant.
Segona.En tot allò no previst en els annexos I i II d’aquestes Bases, resultarà d’aplicació els punt 1 a 12
de les mateixes, que resultaran subsidiàries respecte a les especificitats assenyalades als
annexos indicats.
ANNEX I
REQUISITS I CRITERIS ESPECÍFICS PER A LES ACTIVITATS, PROGRAMES O
ACTUACIONS DE CARÀCTER CULTURAL
1. Per promocionar, dinamitzar i facilitar l’actuació de les entitats de tipus cultural i sense ànim de
lucre, i la realització de projectes en el camp de la cultura a la nostra ciutat, és necessari realitzar
una convocatòria pública de subvencions, dotada amb la quantitat de 53.200 EUR, amb càrrec a la
partida 060-3340-48906 del pressupost del 2012, en pròrroga del de 2011.
Les presents subvencions podran superar el límit del 50% dels cost de l’activitat i arribar fins el
100% del cost de l’activitat i/o programa a que s’apliqui, donat que la majoria d’entitats realitzen
activitats culturals exclusives i singulars, que suposen un complement a les competències que
té atribuïdes l’Àrea de Cultura i Ciutadania pel que fa a la realització de la seva programació
anual.
2. Els programes, projectes i activitats objecte de subvenció són:
a) Organització d’activitats de cultura tradicional i popular en el marc de les Festes de Maig.
b) Organització i suport d’activitats culturals de les entitats culturals de Badalona.
3. Es valorarà de forma prioritària els programes, projectes i activitats que:
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a) Siguin coherents amb els criteris propis de l’Àrea de Cultura i Ciutadania, que tinguin més
incidència en el foment i la promoció de la cultura a la ciutat. Es valorarà els projectes i
activitats que suposin ser complement o suplement dels programes d’actuació de l’Àrea de
Cultura i Ciutadania.
b) Aquelles que presentin la planificació més extensa tenint en compte:
b.1) El propi autofinançament de l’entitat sol·licitant.
b.2) La viabilitat tècnica, econòmica, material i de recursos humans del projecte o activitat
proposades.
b.3) Les subvencions que el sol·licitant rebi d’altres organismes públics.
4. Els criteris de puntuació per cada sol·licitant que es presenti seran:
a) Tenint en compte les actuacions que es dirigeixen al conjunt de la ciutadania i en el marc de
les Festes de Maig.
b) Les activitats que les entitats programen al llarg de l’any i que no tenen incidència en les
Festes de Maig.
c) La viabilitat tècnica del projecte
d) La singularitat i/o innovació del projecte
El valor es fixarà en el seu moment i en base al nombre i a les característiques de les
sol·licituds presentades.
ANNEX II
REQUISITS I CRITERIS ESPECÍFICS PER A LES SUBVENCIONS D’ACTIVITATS,
PROGRAMES O ACTUACIONS CULTURALS DE LES PENYES I CASES REGIONALS DE
BADALONA
1. Destinataris: Entitats de caràcter cultural (penyes i/o cases regionals) de la nostra ciutat, que
persegueixen objectius de vertebració social, projectes i activitats de caràcter sociocultural i
cívic, per tal d’afavorir la integració i la interacció amb d’altres ciutadans que procedeixin
d’altres comunitats autònomes i, que aquestes activitats siguin sense afany de lucre.
Les presents subvencions podran superar el límit del 50% dels cost de l’activitat i arribar fins el
100% del cost de l’activitat i/o programa a que s’apliqui, donat que la majoria d’entitats realitzen
activitats exclusives i singulars que suposen un complement a les competències que té
atribuïdes la Regidoria de Cultura i Ciutadania pel que fa a la realització de la seva programació
anual.
2. Activitats subvencionades: Els programes, projectes i activitats objecte de subvenció seran
les relacionades amb activitats de caràcter cultural, lúdic i cívic en relació al calendari festiu, i/o
costums i pràctiques de l’entitat sol·licitant.
Els criteris que es tindran en compte per tal d’atorgar ajuts a les propostes presentades seran
els següents:
2.1.Projectes que siguin coherents amb els criteris propis de la Regidoria de Cultura i
Ciutadania i que tinguin incidència en el foment i la promoció de la cultura a la ciutat.
2.2. La viabilitat tècnica, econòmica, material i de recursos humans del projecte o activitats
proposades.
2.3. El autofinançament de l’entitat sol·licitant.
2.4. Les subvencions d’altres organismes públics.
3. Criteris de valoració: El valor econòmic serà fixat en base al nombre i a les característiques
de les sol·licituds presentades, i seran avaluades d’acord amb els següents criteris:
3.1. La projecció i d’interès general per al conjunt de la població de Badalona.
3.2. La capacitat organitzativa de l’entitat, penya o casa regional.
3.3. El caràcter innovador de l’activitat.
3.4. L’antiguitat de l’entitat i les activitats realitzades en anys anteriors.
Les subvencions aniran amb càrrec a la partida pressupostaria 060-3343-48906 -subvencions
entitats - del pressupost del 2012, en pròrroga del de 2011, dotada d’un total de 10.640,00 €.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DEL TERRITORI
12 AP-2012/2226 DICTAMEN. Aprovar provisionalment el Pla Especial d'agrupació
d'empreses a la parcel.la del carrer Indústria 542-546 (16/A11-11).
Per part del Departament de Planificació i Oficina del Pla Urbanístic es presenta per a la seva
aprovació provisional el Pla especial d’agrupació d’empreses a la parcel·la del carrer Indústria
542-546 de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 10 de febrer de 2012 per la Cap del departament de Planificació i
Oficina del Pla, el qual reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 16 de desembre de 2011, va aprovar
amb caràcter inicial el Pla especial urbanístic d’agrupació d’empreses a la parcel·la del carrer
Indústria, núm. 542-546 que es formula per la iniciativa de la societat Tecno Ambiente S.L.
L’acord es va publicar el 13 de gener de 2012 en el diari El Mundo i el 25 de gener de 2012 en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Fins el moment no s’ha presentat cap al·legació.
Donat que el tràmit que prossegueix correspon a l’aprovació provisional que es fa en sessió
plenària, que està fixada en data posterior a la finalització del termini d’exposició pública es
proposa la seva tramitació. Als efectes de tramitació aquest informe tindrà validesa si amb la
finalització del termini d’exposició pública no es presenta cap al·legació, del contrari s’hauria de
corregir.
OBJECTE
L’objectiu urbanístic és possibilitar que en un edifici industrial existent en parcel·la única es
puguin establir dues activitats independents que responen a l’ us industrial, d’acord amb les
Normes urbanístiques del Pla general metropolità que en els articles 311.4, referent a l’ús
industrial, i 350.4, referent a les condicions d’edificació de zones industrials, determinen que a fi
de facilitar la relocalització de petites indústries situades als nuclis urbans de les poblacions
podran aprovar - se plans especials amb unes condicions concretes, per establir més d’una
activitat en una parcel·la o en un edifici industrial existent.
ÀMBIT
L’àmbit del pla correspon a la parcel·la edificada situada al carrer Indústria núm. 542-546, que
fa cantonada amb el carrer. Juli Galve Brusson, amb referència cadastral
5972504DF3857B0001YI de superfície 568 m2 i sostre 1.136 m2.
ANTECEDENTS
En data 10 de juny de 2005 s’inicià el tràmit de llicència ambiental per a instal·lar una activitat
de laboratori d’analítica i oficines de l’empresa Tecno Ambiente S.L., dedicada a consultoria de
medi ambient, a l’edifici de PB+2 del carrer Indústria 542-546, el qual es construí amb llicència
d’obra major, atorgada el 6/04/ 1994 i llicència d’ús i ocupació aprovada el 3/05/1995.
En data 1 de març de 2010, l’ actual propietari i titular de l’activitat què promou el present pla,
va sol·licitar introduir en l’activitat modificacions que afectaven l’edifici donat que reduïen les
instal·lacions de la pròpia empresa deixant lliure una planta que podria ser llogada a una altre
empresa.
Aquests canvis afectaven les condicions de seguretat i prevenció d’incendis i requerien una
nova tramitació de llicència.
El planejament vigent a que està subjecta la parcel·la de referència és en primer lloc el Pla
general metropolità de Barcelona, i en segon lloc, el Pla especial de vialitat i normes
complementàries de la zona industrial sud de Badalona (PEVSUD), aprovat per la CMB el 17
de maig de 1984 (BOPB 23/06/1984) i les modificacions puntuals posteriors.
La situació proposada de dos activitats diferenciades en una parcel·la o edifici ha d’estar
emparada per un planejament que permeti l’existència de més d’una activitat en l’edifici i així
poder obtenir les corresponents llicències.
Es per aquest motiu que cal tramitar un pla especial d’agrupació d’empreses.
JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA
Aquest és un sector industrial històric, i molts edificis han quedat grans a les activitats que han
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anat millorant tecnològicament i reduint les dimensions de les naus, amb una creixent demanda
de locals de 300/400 m2. Les ocupacions més recents de modernes activitats requereixen un
espai per l’activitat d’oficina i administrativa tan gran com per l’ activitat tècnica i productiva, on
la tipologia de nau industrial amb oficina en posició d’altell no resolt les necessitats per a la
seva implantació. Les condicions urbanístiques del PEVSUD, que desenvolupa l’edificabilitat
fins a PB+3 permet la implantació de noves indústries d’alt valor afegit en superposició dins un
mateix edifici.
Alhora, la bona posició del sector connectat amb l’autopista C-31i la proximitat del nus de la
Trinitat ha generat un increment de demanda de locals per a magatzems, bàsicament de
distribució de mercaderies a les botigues de l’àrea metropolitana.
En aquesta parcel·la es troben les dues tendències que són la indústria amb necessitats de
menor espai i la demanda de locals de magatzem, les quals, conjuntament amb una situació
econòmica difícil, en que mantenir estructures grans en personal i sostre representa un cost
econòmic massa elevat per a que les empreses puguin continuar en actiu.
Aquest pla, d’iniciativa privada, és justifica acollint-se a l’opció que ofereixen les Normes
urbanístiques del Pla general metropolità en els articles 311.4 i 350.4 de formular plans
especials per a la relocalització de petites indústries situades als nuclis urbans de les
poblacions, que regulin l’agrupació d’empreses en parcel·les industrials o edificis industrials
existents amb un sostre mínim de 300 m2 i una façana mínima de 10 m.
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Es proposa encabir en un edifici industrial de 1.136 m2 d’edificabilitat, de PB+2, que va se
construït l’any 1994, segons condicions d’edificació del planejament vigent, dues empreses:
- entitat 1, corresponent a l‘activitat de consultoria de medi ambient, de la qual és titular Tecno
Ambiente S.L., propietària de l’ immoble, que desenvoluparà la seva activitat ocupant les
plantes primera i segona. Compta amb accés independent, superfície construïda de 833,51 m2.
i façana major de 10 m.
- entitat 2, correspondrà a l’activitat de magatzem, ocupant la planta baixa. Compta amb accés
independent, superfície construïda de 302,49 m2 i façana major de 10 m.
CONCLUSIÓ
Analitzada la documentació aportada s’informa que compleix amb les determinacions del
planejament d’ordre superior a que esta subjecte i amb les disposicions establertes en el
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,. el
Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de Suelo.
Per tant, finalitzat el termini sense presentar-se cap al·legació res s’oposa a prosseguir amb la
tramitació del Pla especial d’agrupació d’empreses a la parcel·la del carrer indústria 542-546 de
Badalona.”
Vist l’informe subscrit en data 10 de febrer de 2012 pel Departament Jurídic de l’Àrea
d’Urbanisme i Territori, que reproduït literalment diu:
“PROPOSTA PRESENTADA
Al mes de desembre de 2011, es va redactar per part del Departament de Planificació i Oficina
del Pla Urbanístic la proposta de Pla especial d’agrupació d’empreses a la parcel·la del carrer
Indústria 542-546 de Badalona. La proposta presentada consisteix en una memòria mitjançant
la qual es determina l’àmbit, objecte, justificació i descripció de la proposta, així com la
normativa i els plànols d’informació i ordenació. L’objecte d’aquest pla és possibilitar que en un
edifici industrial existent en parcel·la única, es puguin establir dues activitats independents que
responen a l’ús industrial, d’acord amb les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità,
que en els articles 311.4 (referent a l’ús industrial) i 350.4 (referent a les condicions d’edificació
de zones industrials) determinen que a fi de facilitar la relocalització de petites indústries
situades als nuclis urbans de les poblacions podran aprovar-se plans especials amb unes
condicions concretes, per establir més d’una activitat en una parcel·la o en un edifici industrial
existent.

Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Sessió nº 2/ 28 /02 /12 pag. 108

Secretaria General

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 16 de desembre de 2011, va aprovar
amb caràcter inicial el Pla especial urbanístic d’agrupació d’empreses a la parcel·la del carrer
Indústria 542-546 de Badalona. L’esmentat acord es va publicar en el BOPB el 25 de gener de
2012, al diari El Mundo de 13 de gener de 2012, al Tauler d’anuncis Municipal i a la web de
l’Ajuntament de Badalona.
A data d’avui, no s’han presentat al·legacions al text aprovat amb caràcter inicial. En aquest
sentit, i vist que aquesta aprovació provisional que s’està tramitant correspon al Ple municipal
acordar-la, i la sessió plenària està fixada en data posterior a la finalització del termini
d’informació pública. Als efectes de tramitació, la valides i eficàcia del present informe resta
condicionada a la no presentació d’al·legacions.
En data 10 de febrer de 2012 la Cap del Departament Planificació i Oficina del Pla Urbanístic
ha emès un informe mitjançant el qual s’informa favorablement per tal que es prossegueixi la
tramitació de l’expedient, amb el ben entès que una vegada finalitzat el tràmit d’audiència no
s’hagin presentat al·legacions.
Tanmateix, la documentació presentada compleix les condicions bàsiques que determina el
planejament d’ordre superior i la legislació urbanística a que està subjecta per prosseguir amb
la seva tramitació.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquest Pla Especial urbanístic d’iniciativa privada es tramita per aquesta Corporació municipal
a l’empara de l’article 78 del Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, en endavant TRLUC.
A l’expedient administratiu 16/A11-11 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
consten les determinacions establertes a l’article 67.4 del TRLUC, en concordança amb els
articles 93.6 i 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de
juliol, en endavant RLUC, hi consta la documentació adequada a la naturalesa i finalitat del pla
especial proposat: memòria (memòria descriptiva, normativa, annexos) i plànols d’informació i
ordenació del territori.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada amb
caràcter provisional pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l'article 22.2.c) de la
Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c) del DL
2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En base aquests arguments, els sotasignats membres de la Comissió informativa de l’Àmbit del
Territori, proposen al Ple Municipal, l’adopció de l’acord següent, amb el ben entès que en
dates anteriors a la celebració de la sessió plenària no s’hagin presentat al·legacions a
l’aprovació inicial:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional el Pla Especial Urbanístic d’agrupació d’empreses
a la parcel·la del carrer Indústria, núm. 542-546 de Badalona, l’àmbit del qual comprèn la
parcel·la edificada situada al carrer Indústria núm. 542-546, que fa cantonada amb el carrer Juli
Galve Brusson, amb referència cadastral 5972504DF3857B0001YI de superfície 568 m2 i
sostre 1.136 m2. Aquesta figura derivada de planejament urbanístic es formula per la iniciativa
privada i es tramita per aquesta Corporació Municipal a l’empara de l’article 78 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
SEGON.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per
tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 del TRLUC.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
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13 AP-2012/2227
DICTAMEN. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla general metropolità a l'àmbit
de la parcel.la situada al carrer del Mar, 55, per a l'ampliació del Teatre Zorrilla (14/D4-11).
Per part de Planejament Urbanístic es presenta per a la seva aprovació provisional la
modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de la parcel·la situada al carrer del Mar núm.
55 de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 10 de febrer de 2012 per l’arquitecta del Departament de
Planejament Urbanístic, que reproduït literalment diu:
“El Ple de l’Ajuntament en la seva sessió de data 29 de novembre de 2011 va aprovar amb
caràcter inicial la Modificació del PGM a l’àmbit de la parcel·la situada al carrer del Mar 55, per
a l’ampliació del Teatre Zorrilla formulat per iniciativa de l’Ajuntament de Badalona.
En data 20 de desembre de 2011 en el diari el Punt Avui i en data 27 de desembre de 2011 va
ser publicat en el BOPB, establint així el període d’exposició pública durant un mes a comptar
des de l’endemà de la darrera data de publicació en els dos mitjans precedents.
La consulta de l’expedient es va facilitar mitjançant la web municipal i de manera presencial en
el Departament de Plànol de la Ciutat de l’Ajuntament, dipositari de la informació referent al
planejament vigent i en tràmit.
Durant el preceptiu període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació.
Antecedents
El 25 de setembre de 2008 es va aprovar el Pla especial urbanístic del Teatre Zorrilla.
D’acord amb l’esmentat Pla especial aprovat, es va iniciar l’expedient d’expropiació del local
situat a la planta baixa del carrer del Mar 55.
El Jurat d’Expropiació de Catalunya va emetre resolució del just preu del local el 29 de maig de
2009 i l’Ajuntament va dipositar l’import a la Caixa General de Dipòsit a nom del titular el 17 de
juny de 2009.
En data 13 d’octubre de 2011, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sentència 708, va
declarar la nul·litat del Pla especial urbanístic del Teatre Zorrilla aprovat definitivament el 25 de
setembre de 2008, en l’àmbit que ens ocupa.
Objecte del document
La Modificació dóna la cobertura a les prescripcions del Pla especial urbanístic del Teatre
Zorrilla que plantejava dotar el Centre d'Arts Escèniques de Badalona d’una estructura
funcional coherent amb l’estructura de la propietat i els edificis on es troba ubicat el Teatre
Zorrilla.
Àmbit del sector de Planejament
L’àmbit de la Modificació de PGM comprèn el conjunt de finques amb front al carrer del
Canonge Baranera 17-19, al carrer de Sant Miquel 54-56 i al carrer de Mar 55, amb una
superfície total de 1.534 m².
Planejament vigent
El planejament vigent en l’àmbit de la present Modificació és el Pla General Metropolità
d’Ordenació Urbana de Barcelona, aprovat definitivament per acord de la Comissió Provincial
d’Urbanisme el 14 juliol de 1976 (BOP 19/7/1976).
Pla especial urbanístic del Teatre Zorrilla, aprovat definitivament el 25 de setembre de 2008
(DOGC,31/12/2008).
Les finques incloses en l’àmbit de la Modificació tenen la classificació de sòl urbà i les
qualificacions de zona nucli antic (clau 12) i de sistema d’equipaments i dotacions actuals (clau
7a).
Justificació i descripció de la Modificació de PGM
L’ajust de les qualificacions que proposa la Modificació de PGM neix de la necessitat d’adaptar
la zonificació a l’actual estructura de la propietat. Es qualifica de sistema d’equipaments (clau
7a) la finca de titularitat municipal i de zona de nucli antic (clau 12) la finca de titularitat privada.
Dins la finca de titularitat privada qualificada de zona de nucli antic (clau 12), la porció de la
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planta baixa on actualment s’ubica un dels accessos al teatre, de 228 m² de superfície,
s’adscriu al sistema d’equipaments (clau 7a) de titularitat pública i de tipus cultural.
Considerant la totalitat de l’illa on s’ubica el Teatre Zorrilla, l’ajust de les qualificacions de la
zona de nucli antic (clau 12) i del sistema d’equipaments i dotacions actuals (clau 7a),
incrementa un 2,5% la superfície destinada a sistema d’equipaments, redueix un 2,6% la
superfície destinada a zona de nucli antic (clau 12).
La definició de les condicions d’edificació que proposa la Modificació de PGM reconeix el volum
edificat actual del Teatre Zorrilla format per:
- Tres cossos de PB+1/PB+2 on s’ubiquen els accessos, les oficines i les dependències
auxiliars del teatre, amb front als carrers de Sant Miquel, del Canonge Baranera i del Mar.
- Dos cossos de PB+3 on s’ubica la sala de butaques i un cos de 17 metres d’alçada
(equivalent a PB+4) on s’ubica l’escenari, situats a l’interior d’illa.
D’acord amb l’ordenació proposada i per fer possible l’adscripció al sistema d’equipaments i
dotacions actuals (clau 7a) de titularitat pública i tipus cultural, la porció de la planta baixa de
228 m² de superfície on actualment s’ubica un dels accessos al teatre, es delimita un polígon
d’actuació aïllada, a executar pel sistema d’expropiació que comprèn la finca situada al carrer
del Mar 55, de referència cadastral 7391924DF3879A0001AK.
Com mesura cautelar, amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat de la present Modificació de PGM
del Teatre Zorrilla, es proposa la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial, a l’àmbit de la finca la finca situada al carrer del Mar 55, delimitada al
plànol E1 de l’annex.
Vista la proposta i atès que la documentació compleix amb les disposicions establertes pel
Decret Legislatiu 2/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el
Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Ley de
Suelo, s’informa favorablement la tramitació de la Modificació de PGM a l’àmbit de la parcel·la
situada al carrer del Mar 55, per a l’ampliació del Teatre Zorrilla.”
Vist l’informe subscrit en data 10 de febrer de 2012 pel Departament Jurídic de l’Àrea
d’Urbanisme i Territori, i que reproduït literalment diu el següent:
“PROPOSTA PRESENTADA
Per part del Departament de Planejament Urbanístic de l’Àrea d’Urbanisme i Territori es va
redactar la Memòria de la Modificació del PGM a l’àmbit de la parcel·la del carrer de Mar núm.
55, per a l’ampliació del Teatre Zorrilla. Aquesta proposta té per objecte dotar el Centre d’Arts
Escèniques de Badalona d’una estructura funcional coherent amb l’estructura de la propietat i
els edificis on es troba ubicat el Teatre Zorrilla.
Aquesta memòria va ser aprovada amb caràcter inicial pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 29
de novembre de 2011, donant publicitat d’aquest acord mitjançant la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de 27 de desembre de 2011, al diari El Punt Avui de 20 de
desembre de 2011, al Tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament de
Badalona. Juntament amb l’acord d’aprovació inicial es va disposar l’obertura del termini
d’informació pública de l’instrument d’ordenació urbanística durant el termini d’un mes. Durant
aquest termini d’informació pública no es van presentar al·legacions.
En data 10 de febrer de 2012 l’arquitecta del Departament de Planejament Urbanístic ha emès
un informe mitjançant el qual posa de manifest que l’objecte dotar el Centre d’Arts Escèniques
de Badalona d’una estructura funcional coherent amb l’estructura de la propietat i els edificis on
es troba ubicat al Teatre Zorilla.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquesta modificació del Pla General metropolità d’iniciativa pública es formula i tramita per
aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en endavant TRLUC, i s fonamenta en l’article 57.1.a) del TRLC.
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A l’expedient administratiu 14/D4-11 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consten la documentació requerida per l’article 59 del TRLUC:
- Memòria descriptiva i justificativa.
- Plànols d’informació i ordenació urbanística.
- Normes Urbanístiques
- Agenda i avaluació econòmica i financera.
- Informe medioambiental.
- Memòria social.
Atès el contingut de la present modificació de PGM, no és procedent l’elaboració d’un programa
d’actuació urbanística municipal, ni tampoc incloure cap de les finques de l’àmbit al catàleg de
béns a protegir.
D’acord amb l’article 73.2 del TRLUC, l’administració competent per a l’aprovació inicial dels
instruments de planejament urbanístic poden acordar la suspensió de llicències de parcel·lació
de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals
connexes, quan es pretengui assolir objectius urbanístics concrets degudament justificats. En
aquest sentit, els serveis tècnics van proposar, juntament amb l’aprovació inicial de la figura de
planejament, l’adopció d’aquesta mesura amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat de la present
Modificació de PGM del Teatre Zorrilla. Aquesta mesura es mantindrà fins a l’aprovació
definitiva d’aquesta figura de planejament, de conformitat amb l’article 74.1 del TRLUC.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ POVISIONAL
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada amb
caràcter provisional pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l'article 22.2.c) de la
Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c) del Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat per DL 2/2003, de
28 d’abril, i es mantingui la suspensió de llicència fins a l’aprovació definitiva de la present
figura de planejament, de conformitat amb l’article 74.1del TRLUC.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
Atesos els informes tècnic i jurídic transcrits anteriorment, els sotasignats membres de la
Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional de la modificació del Pla General Metropolità a
l’àmbit de la parcel·la situada al carrer del Mar núm. 55, per a l’ampliació del Teatre Zorrilla
l’àmbit de la qual abasta el conjunt de finques amb front al carrer Canonge Baranera 17-19, al
carrer de Sant Miquel 54-56 i al carrer de Mar 55, amb una superfície total de 1.534 m².
Aquesta actuació urbanística es promou i tramita per aquesta Corporació municipal a l’empara
de l’article 96, en concordança amb l’article 76 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
SEGON.- Mantenir la suspensió en la tramitació de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes, a l’àmbit de
la finca situada al carrer del Mar 55, delimitada al plànol E1 de l’annex, fins a l’aprovació
definitiva de la present figura de planejament, d’acord amb l’article 74.1 del TRLUC.
TERCER.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per
tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 del TRLUC.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
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14 AP-2012/2228
DICTAMEN. Resoldre el recurs potestatiu interposat per l'INCASOL contra el segon punt
de l'acord del Ple de data 25 d'octubre de 2011, pel qual s'ordenava al Departament de
Gestió Urbanística l'inici d'expedient d'ocupació directa a l'ARE de l'Estrella.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Acord
Òrgan que resol: Ajuntament Ple
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 23/ADB-4/10
Objecte de l’expedient: Resoldre el recurs de reposició potestatiu interposat per l’INCASOL
contra l’acord de l’Ajuntament Ple adoptat en sessió celebrada en data 25 d’octubre de 2011
pel qual s’ordenava l’inici d’expedient d’ocupació directa de la finca propietat de l’INCASOL
coneguda com “L’Estrella”
Antecedents
1. Per acord de l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 25 d’octubre de 2011 es va aprovar
ordenar al Departament de Gestió Urbanística que iniciés, d’acord amb l’article 156 del Decret
Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, expedient d’ocupació
directa de les finques propietat de l’INCASOL situades a la finca coneguda com “L’Estrella” en
relació a les porcions de terreny qualificades de sistemes pel planejament urbanístic i que s’han
d’incorporar per cessió obligatòria al domini públic.
2. En data 15 de desembre de 2011 l’INCASOL va interposar recurs potestatiu de reposició
contra l’esmentat acord del Ple. L’esmentat recurs es basa en l’al·legació de la manca de
competència per adoptar l’esmentat acord en tant que l’Ajuntament de Badalona no és
l’administració actuant en l’àmbit de l’ARE de l’Estrella.
Fonaments de dret
1) En data 9 de juny de 2010 l’INCASOL i l’Ajuntament de Badalona van constituir el Consorci
Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques “l’Estrella” i “Sant
Crist” del terme municipal de Badalona de conformitat amb l’acord del Govern de la Generalitat
de Catalunya de 4 de maig de 2010 (DOGC núm. 5635 de 25 de maig de 2010).
2) L’article 1.3 dels Estatuts de l’esmentat Consorci Urbanístic estableix que “el Consorci es
constitueix com una entitat urbanística especial i opera com a administració actuant, de
conformitat amb el que preveu l’apartat 3 de l’esmentada disposició addicional vint-i-unena del
Text Refós de la Llei d’urbanisme, en virtut del qual s’estableix que la condició d’administració
actuant a les ARE recaurà en un Consorci format per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament
corresponent, i en els termes que estableixen els articles 22 i 23 del mateix text normatiu”.
3) D’acord amb l’article 215.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, correspon acordar
l’ocupació directa a qui ostenti la condició d’administració actuant en el desenvolupament
urbanístic de l’àmbit on es trobin els terrenys.
4) En el cas que ens ocupa, es constata que si bé l’Ajuntament de Badalona en qualsevol cas
ha de ser el destinatari i titular dels terrenys qualificats de sistemes pel planejament vigent
(zones verdes, equipaments i vials), en el cas de les finques incloses dins les Àrees
Residencials Estratègiques “L’Estrella” i “Sant Crist”, la condició d’administració actuant
l’ostenta el Consorci Urbanístic constituït per l’INCASOL i l’Ajuntament de Badalona.
5) Vist l’exposat procedeix estimar el recurs de reposició interposat per l’INCASOL en el sentit
de deixar sense efecte el punt segon de l’acord de l’Ajuntament Ple de data 25 d’octubre de
2011 pel qual s’ordenava al Departament de Gestió Urbanística de l’Ajuntament de Badalona
l’inici de l’expedient d’ocupació directa de les finques propietat de l’INCASOL conegudes com
“L’Estrella” en tant que l’Ajuntament de Badalona no ostenta la condició d’administració actuant
en l’àmbit de l’ARE de l’Estrella.
6) La competència per aprovar el present acord la té l’Ajuntament Ple, d’acord amb l’article 116
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que l’Ajuntament Ple, previ
dictamen de la Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori, aprovi la següent proposta i la
converteixi en resolució:
PRIMER.- Estimar el recurs de reposició potestatiu interposat per l’INCASOL en data 15 de
desembre de 2011 en el sentit de deixar sense efecte el punt segon de l’acord adoptat per
l’Ajuntament Ple en sessió de data 25 d’octubre de 2011 pel qual s’ordenava al Departament de
Gestió Urbanística que iniciés, d’acord amb l’article 156 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, expedient d’ocupació directa de les finques propietat
de l’INCASOL situades a la finca coneguda com “L’Estrella” en relació a les porcions de terreny
qualificades de sistemes pel planejament urbanístic i que s’han d’incorporar per cessió obligatòria
al domini públic, en tant que l’Ajuntament no ostenta la condició d’administració actuant en l’àmbit
de l’ARE de l’Estrella.
SEGON.- Notificar el present acord a l’Institut Català del Sòl.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
15 AP-2012/2229
PROPOSTA. Aprovar l'encàrrec de gestió a favor de l'empresa ENGESTUR, SA per a la
realització de l'Escola Bressol Nero Nas.
En data 9 de febrer d’enguany, el Servei Jurídic i Administració General de l’àmbit d’atenció a
les Persones insta expedient per autoritzar un encàrrec de gestió a favor de la societat
municipal ENGESTUR, SA, per a la construcció i equipament de l’escola bressol Nero Nas,
situada en el carrer Londres 12-18 de Badalona.
A partir de l’informe de la cap del Servei d’Obres, Projectes i Manteniment de la Regidoria
d’Educació, Esports i Joventut es defineixen els treballs que ha d’incloure l’encàrrec que insten,
que són:
1. Estudi geotècnic
2. Projecte executiu i Comunicació ambiental amb
- Estudi de seguretat i salut,
- Control de qualitat,
- Projecte d’instal·lacions
- Separata de comunicació ambiental, ha d’incloure tots els documents necessaris per a la
tramitació de la corresponent autorització, inclosa la certificació lliurada per entitat
col·laboradora de l’administració Ambiental.
- Projecte d’enderroc de l’edifici existent.
- Projecte i direcció d’adequació o implantació d’un mòdul per escolaritzar els 41 alumnes
mentre durin les obres.
- Tots els documents necessaris per tal d’aprovar l’expedient administratiu així com executar
l’obra.
- Despeses de visat col·legis professionals
3. Direcció d’obres tant del nou edifici com de l’enderroc de les construccions existents i de
l’adequació o implantació del mòdul
4. Desviament de serveis
5. Modificació/ampliació d’escomeses: d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i
clavegueram
6. Construcció de l’edifici escolar, inclòs l’equipament de la cuina i mobiliari que s’hagi de fixar
mecànicament a parets divisòries o al sòl i l’enderroc de l’edifici existent.
7. Adequació d’edifici existent o implantació i lloguer de mòdul per escolarització d’alumnes
mentre durin les obres.
8. Equipament mobiliari per aules i altres dependències (no fixat mecànicament).
9. Urbanització de l’entorn del solar.
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Aquest informe és el que motiva l’encàrrec de referència en base a la no conveniència
d’ampliar els medis personals i materials de què disposa l’ajuntament per tal de cobrir les
necessitats que es tracten de satisfer mitjançant el present encàrrec de gestió. També
assenyala que per a fer front a les despeses que se’n derivin l’ajuntament té en tràmit la
incorporació a l’exercici pressupostari 2012 de la partida 001-3210-74409 corresponent al
projecte 2009-351, finançada amb:
- l’import de 934.815,46 € pel Pla de Concertació Xarxa Barcelona – Municipis de qualitat 20082011 de la Diputació de Barcelona (emparats en el conveni específic amb Codi XBMQ
11X78918 aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 3 de febrer de
2012),
- l’import màxim de 363.000 € per una subvenció recollida en el conveni de col·laboració signat
en data 20 d’octubre de 2006 entre l’ajuntament de Badalona i el Departament d’Educació i
Universitats de la Generalitat de Catalunya, per a la creació de 810 noves places per a infants
de 0 a 3 anys, en llars d’infants de titularitat municipal, i la addenda al conveni signada
posteriorment en data 28 de desembre de 2009,
- l’import de 640.365,89 € finançat amb fons propis de l’ajuntament.
Vist el requeriment i la documentació presentada, per diligència d’inici de data 9/02/2012 s’ha
obert el corresponent expedient administratiu d’encàrrec de gestió.
A l’expedient consten els informes de la cap del servei d’Obres, Projectes i Manteniment de
l’àmbit d’Atenció a les Persones respecte dels aspectes tècnics de l’encàrrec, i de la lletrada del
Departament de Contractes i Tramitació Administrativa respecte dels aspectes jurídics.
Per tractar-se d’una resolució amb contingut econòmic, l’expedient s’ha sotmès a informe de
l’interventor municipal el qual ha emès informe (que consta a l’expedient) fent constar que per
atendre les despeses que es derivin de l’execució de l’esmentat encàrrec figura en el pla
d’inversions municipals el projecte 2009-351 amb una consignació de 1.981.959,31 € aportats
per la Diputació de Barcelona, en tràmit d’incorporació a l’exercici 2012.
Considerant que l’encàrrec de gestió ve justificat i fonamentat per raons d’eficàcia en la
materialització de l’acció municipal, d’acord amb l’article 15.1 de la LRJAP-PAC, i s’ajusta a
l’objecte estatutari de la societat municipal.
Considerant que la competència per establir els sistemes de gestió dels serveis, així com les
potestats de direcció i gestió dels mateixos és de l’Ajuntament Ple, segons disposen els articles
50.2.h) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 189.2 i 211.3 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Es per tot això que l’alcalde, prèvia declaració d’urgència a l’empara d’allò que es disposa a
l’article 103.3 del Text Refós de la LMRLC, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
A C O R D:
PRIMER.- Encarregar a la societat municipal Ens de Gestió Urbanística, S.A. –ENGESTUR,
NIF A5818772-5 la gestió de les activitats materials, tècniques i/o de serveis necessàries per a
la construcció i equipament de l’escola bressol Nero Nas, situada en el carrer Londres 12-18 de
Badalona i que es detallen a l’apartat expositiu d’aquesta resolució.
SEGON.- Comunicar a la societat municipal ENGESTUR, SA que aquest encàrrec de gestió
haurà de ser acceptat per acord exprés de la societat i, per a la seva eficàcia, s’ha de publicar
en el BOP de Barcelona, d’acord amb el que es disposa a l’article 15 de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; i s’ha de
sotmetre a les normes que li són d’aplicació per imperatiu dels articles 4.1.n i 24.6 del RDL
3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la llei de contractes del sector
públic.
TERCER.- Facultar a l’alcalde per tal que pugui resoldre tots els actes i/o resolucions de
caràcter jurídic --impuls, gestió, aprovació, i/o ampliació de la despesa-- en relació amb
l’execució material de la concreta activitat material objecte d’aquest encàrrec (llevat que es
refereixin a facultats enumerades a l’article 22.4 de la Llei 7/1985, com a no delegables),
sempre que estiguin tècnicament justificades.
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QUART.- Comunicar a la societat municipal ENGESTUR, SA que aquest encàrrec s’haurà de
gestionar amb les condicions següents:
1. El seguiment i control del bon desenvolupament de les tasques d’ell derivades es durà a
terme per part del Servei d’Obres, Projectes i Manteniment de la Regidoria d’Educació, Esports
i Joventut,
2. Els fons que financen l’actuació del Pla de Concertació Xarxa Barcelona – Municipis de
qualitat 2008-2011 (emparats en el conveni específic amb Codi XBMQ 11X78918 aprovat per la
Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 3 de febrer de 2012) hauran de ser
directament justificats per la societat municipal segons la normativa de Xarxa Barcelona –
Municipis de Qualitat.
3. Els fons que financen l’actuació segons conveni de col·laboració signat en data 20 d’octubre
de 2006 entre l’ajuntament de Badalona i el Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya, per a la creació de 810 noves places per a infants de 0 a 3 anys, en
llars d’infants de titularitat municipal, i la addenda al conveni signada posteriorment en data 28
de desembre de 2009 s’hauran de justificar directament per la societat municipal segons el
previst a l’efecte en els esmentats convenis.
Votació de la urgència.
La urgència de la proposta s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
Votació de la proposta.
La proposta d'acord precedent s'aprova per nanimitat.
Vots a favor: 27.
16 Proposicions urgents.
No se’n va presentar cap.
18 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2012/2231
MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA per al millorament del Barri de
Sant Crist de Can Cabanyes.
Atès que, per a Sant Crist i la resta de barris de la ciutat, l’autopista de Badalona ha
representat, des de la seva inauguració l’any 1968, una barrera física i social que ha causat
una greu ferida a la nostra ciutat i que, avui, 44 anys després, encara no ha estat resolta.
Atès que l’autopista i el retard endèmic en la construcció dels seus laterals ha provocat, i
segueix generant, un handicap per poder planificar, a la ciutat de Badalona, una mobilitat
interna ordenada i sostenible.
Atès que l’autopista ens ha causat un greu perjudici al veïnat del barri de Sant Crist des del
1968, separant aquest barri del centre de la ciutat, dificultant la seva mobilitat natural,
condemnant -entre d’altres problemes- a la marginalitat urbanística a una bona part d’aquest
barri.
Atès que el veïnat de Sant Crist també estem sent greument perjudicats pel retard en la
construcció dels seus laterals deixant-nos, durant anys, en la indefinició pel fet d’estar afectats
per un projecte urbanístic, del tot necessari, però en el qual les administracions no han sabut
trobar la fórmula adequada per tirar-lo endavant.
Atès que, el propi disseny del projecte i l’actual situació financera de les administracions
públiques posa en entredit la viabilitat econòmica de l’Àrea Residencial Estratègica de Sant
Crist.
Atès que, malgrat que a Sant Crist s’han produït grans transformacions urbanes, aquestes
actuacions s’han produït en els seus límits externs: la Rambla de Sant Joan, l’Avinguda
Puigfred o el Torrent de la Batllòria i que, a excepció de la remodelació de la plaça Cuba, en 30
anys de democràcia municipal no s’ha produït cap gran obra important que realment hagi
suposat una transformació del barri més enllà de petites rehabilitacions, concentrades totes, al
vessant sud del barri (del carrer Chopin a la rambla de Sant Joan). El vessant nord del barri (de
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Chopin a Torrent de la Batllòria), tot i ser la part més densament poblada de Sant Crist de Can
Cabanyes, ha estat oblidat.
Atès que el tan esperat i reivindicat CAP, s’havia vinculat a la fallida construcció d’habitatge a
l’Avinguda dels vents i a hores d’ara no hi ha cap previsió pel que fa a aquest equipament
sanitari.
Atès que determinades actuacions urbanístiques es trobaven paralitzades per la seva
vinculació a la imminent arribada de l’empresa “El Corte Inglés” i que aquesta ha fet pública la
seva aposta per una altra ciutat, allunyant i deixant sense data la seva implantació a Badalona.
Atès que el govern de la Generalitat de Catalunya, en la seva política de retallades socials, a
optat per no donar continuïtat a la convocatòria de la “Llei de barris”.
Atès doncs que la situació descrita i les manifestacions realitzades pels actuals governs
confirmen la manca d’intervencions de caràcter profund als propers anys al nostre barri.
És per això que, entenent que estem en un moment en que es fa imprescindible la reflexió i
l’elaboració de propostes, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple municipal l’adopció dels
següents
ACORDS
1. L’Ajuntament de Badalona crearà una Oficina Tècnica de Rehabilitació del barri de Sant Crist
de Can Cabanyes amb els següents objectius:
-Elaborar una proposta de rehabilitació integral del barri, que entre d’altres aspectes ha de
tractar
-La remodelació i utilització dels espais públics
-La remodelació dels habitatges
-La mobilitat, cap a fora i dins del barri, per vianants, vehicles privats i transport públic
-Les barreres arquitectòniques
-Les afectacions per la construcció dels laterals en funció de les noves necessitats i planificació
acordades
-La previsió d’habitatge necessari pels reallotjaments que es generin amb el desenvolupament
dels laterals.
-Els equipaments necessaris i la seva ubicació
-Els límits del barri
-Una anàlisi socioeconòmica i propostes dinamitzadores en aquest sentit
2. L’Oficina Tècnica estarà integrada per professionals de les diferents disciplines implicades
en la proposta, que treballaran en contacte amb les entitats i organitzacions del barri.
3. Paral·lelament es crearà una Comissió de seguiment del treball de l’Oficina Tècnica, amb
representants de tots els Grups Municipals i de les entitats i associacions del barri que hi
estiguin interessades.
ESMENA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP A LA MOCIÓ PRESENTADA
PER ICV-EUIA PER AL MILLORAMENT DEL BARRI DE SANT CRIST.
Atès que, per a Sant Crist i la resta de barris de la ciutat, l’autopista de Badalona ha
representat, des de la seva inauguració l’any 1968, una barrera física i social que ha causat
una greu ferida a la nostra ciutat i que, avui, 44 anys després, encara no ha estat resolta.
Atès que l’autopista i el retard endèmic en la construcció dels seus laterals ha provocat, i
segueix generant, un handicap per poder planificar, a la ciutat de Badalona, una mobilitat
interna ordenada i sostenible.
Atès que l’autopista ens ha causat un greu perjudici al veïnat del barri de Sant Crist des del
1968, separant aquest barri del centre de la ciutat, dificultant la seva mobilitat natural,
condemnant -entre d’altres problemes- a la marginalitat urbanística a una bona part d’aquest
barri.
Atès que el veïnat de Sant Crist també estem sent greument perjudicats pel retard en la
construcció dels seus laterals deixant-nos, durant anys, en la indefinició pel fet d’estar afectats
per un projecte urbanístic, del tot necessari, però en el qual les administracions no han sabut
trobar la fórmula adequada per tirar-lo endavant.
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Atès que, malgrat que a Sant Crist s’han produït grans transformacions urbanes, aquestes
actuacions s’han produït en els seus límits externs: la Rambla de Sant Joan, l’Avinguda
Puigfred o el Torrent de la Batllòria i que, a excepció de la remodelació de la plaça Cuba, en 30
anys de democràcia municipal no s’ha produït cap gran obra important que realment hagi
suposat una transformació del barri més enllà de petites rehabilitacions, concentrades totes, al
vessant sud del barri (del carrer Chopin a la rambla de Sant Joan). El vessant nord del barri (de
Chopin a Torrent de la Batllòria), tot i ser la part més densament poblada de Sant Crist de Can
Cabanyes, ha estat oblidat.
Atès que el tan esperat i reivindicat CAP, s’havia vinculat a la fallida construcció d’habitatge a
l’Avinguda dels vents i a hores d’ara no hi ha cap previsió pel que fa a aquest equipament
sanitari.
Atès que determinades actuacions urbanístiques es trobaven paralitzades per la seva
vinculació a la imminent arribada de l’empresa “El Corte Inglés”
Atès que han finalitzat les convocatòries de la “Llei de barris”
És per això que, entenent que estem en un moment en que es fa imprescindible la reflexió i
l’elaboració de propostes, el grup municipals del Partit Popular proposen al Ple municipal
l’adopció dels següents
ACORDS
1. L’Ajuntament de Badalona crearà una Comissió Tècnica de Rehabilitació del barri de Sant
Crist de Can Cabanyes amb els següents objectius:
Elaborar una proposta de rehabilitació integral del barri, que entre d’altres aspectes ha de
tractar
-La remodelació i utilització dels espais públics
-La remodelació dels habitatges
-La mobilitat, cap a fora i dins del barri, per vianants, vehicles privats i transport públic
-Les barreres arquitectòniques
-Les afectacions per la construcció dels laterals en funció de les noves necessitats i planificació
acordades
-La previsió d’habitatge necessari pels reallotjaments que es generin amb el desenvolupament
dels laterals.
-Els equipaments necessaris i la seva ubicació
-Els límits del barri
-Una anàlisi socioeconòmica i propostes dinamitzadores en aquest sentit
2. La Comissió Tècnica estarà integrada per professionals de l’Ajuntament de les diferents
disciplines implicades en la proposta i per representants de tots els Grups Municipals, que
treballaran en contacte amb les entitats i organitzacions del barri, garantint que aquestes
puguin fer el seguiment del procés.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs té la paraula la senyora Montse Martinez.
SENYORA MARTINEZ: Bona nit, ja tinc molta tasca feta, pel que m’han dit. Bon vespre a
tothom. No és la primera vegada que parlo en aquest Ple en nom de la plataforma “Sant Crist
també existeix” però sí que ho és amb el nou govern. Sense voler fer massa història, però sí
recordant que ja vam estar aquí per explicar un important procés participatiu que varem
impulsar i el resultat d’aquest en forma de prioritat manifestades per més de set-centes
persones del nostre barri. Unes prioritats que reclamàvem i reclamem que formin part de les
propostes del govern, sigui quin sigui, de la nostra ciutat. El motiu de tornar aquí és demanar
l’aprovació d’un acord de reflexió i proposta per Sant Crist, però també recordar aquestes
necessitats del nostre barri que, una vegada més han quedat oblidades pel pressupost del
govern de la Generalitat i pel que sabem, tampoc es recull al pressupost municipal acabat
d’aprovar. Ni laterals, ni ambulatori, ni supressió de barreres arquitectòniques, ni places amb
bancs, ni espais verd per conviure. Ni solucions a la mobilitat en general. Res de tot això té
data prevista. Tot i aquest breu repàs de les necessitats i les històriques demandes del veïnat,
passem a la demanda concreta que avui plantegem i que no fa altre cosa que insistir en el
mateix. La necessitat d’intervenir en profunditat en el nostre barri. Ja que ni el govern de la
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Generalitat ni el de Badalona ha tingut la voluntat de prioritzar cap inversió de les reclamades,
recuperem la proposta que ja es va debatre ara fa dos anys i els hi demanem que es
constitueixi una Oficina Tècnica pel barri de Sant Crist dotada de personal especialitzat en les
diferents disciplines per analitzar i treballar una proposta integral d’intervenció al barri:
expropiacions del lateral, l’habitatge, retard del Corte Inglés, necessitats socials, aspectes de
mobilitat en general, etc. Amb això no els hi diem que ja està bé, que no cal que facin cap
inversió, ni que s’oblidin del petit urbanisme: voreres, enllumenats, bancs, places i jardins, ni de
donar suport a les entitats socials, al contrari, però ja que han decidit que invertir en Sant Crist
no és una prioritat, al menys aprofitem per obrir una reflexió seriosa i professional, però també
oberta i participativa. Que no es quedi res al tinter, ni els límits del barri, ni la composició
socioeconòmica, ni com salvar desnivells, ni el comerç, ni la ubicació de l’ambulatori o la
necessitat de les afectacions en el moment actual. Ni tan sols el futur de l’autopista. Parlem del
nostre barri, reinventem-lo. Pensem com voldríem que fos, valorem que ens cal per assolir-ho,
però no ens quedem en la teoria i amb el paper. Concretem actuacions, posem-les al calendari,
agafem compromisos i després complim-los. Bona nit.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Tindria la paraula el senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bona nit a tothom, com deia la senyora Martinez amb la seva intervenció.
No és la primera vegada, ni que ella parla aquí ni que parlem de Sant Crist aquí a aquesta
sessió. I bé, hi ha molts arguments per tant no caldrà repetir-los. Només crec que si val la pena
insistir amb sobretot amb aquella gent que no conegui a fons el barri doncs que és una zona de
la nostra ciutat amb unes peculiaritats que la fan especial i la fan necessitada de intervencions
concretes i sobretot molt afectada per la presència de l’autopista com una gran barrera que
separa aquesta zona, diríem més que el barri de Sant Crist, separa una bona part de la ciutat
de l’altre, però tal i com està ubicat el barri en qüestió, podríem dir que és, especialment
damnificat per la presència de l’autopista. Però no només això, hi ha tota una sèrie de
desnivells que fan que la mobilitat sigui molt dificultosa a peu i amb vehicles, també, hi ha
dificultats pel transport públic, hi ha alguns racons especialment deixats i bruts, hi ha alguns
espais també, que degut a aquestes afectacions eternes que tenen, doncs, no s’ha pogut fer
manteniment ni s’han remodelat, el que significa, estic pensant en Abat Escarré, precisament,
que és una zona, un carrer que realment es fa difícil que es pugui transitar i viure amb
normalitat. També hi ha hagut actuacions als darrers temps per part del govern que crec que no
han ajudat en res, al contrari, que han perjudicar claríssimament, com són aquestes mesures
dràstiques de arrabassar els bancs de les places per evitar que hi hagi gent gaudint de l’espai
públic, de l’espai lliure i que pugui haver-hi una zona de convivència, en lloc de treballar perquè
realment siguin això, espais de convivència nets, cuidats, arranjats, etc. I això és el que es
demana aquí, es demana amb aquesta proposta que inicialment, des de la plataforma “Sant
Crist també existeix” és una creació d’una Oficina Tècnica però que arrel d’una esmena que fa
el Partit Popular hi ha hagut consens en poder modificar i que aparegui, en lloc d’Oficina
Tècnica, crec que en diuen, Comissió Tècnica, aquest és el nom que té ara, Comissió Tècnica,
que jo crec, que, des del nostre punt de vista com a grup municipal que creiem que és una
bona alternativa impulsar això, el que ens importa, fonamentalment, no és tant el nom ni la
forma que tingui la cosa, sinó que el que ens interessa és que la cosa funcioni, estigui ben
dotada, estigui plena de contingut, es pugui treballar, hi hagi presència d’entitats i de veïnat que
puguin dir la seva, i també, sobretot, podríem dir que per les darreres notícies que han
aparegut sobre l’autopista i els seus laterals, a on es parla, una vegada més, d’una presència,
perdó, de l’inici d’un projecte que pot estar, potser a l’estiu i que properament, etc, etc... sabem
que s’ha dit moltes vegades, però bé, ja que s’ha tornat a dir en aquesta, penso que és molt
bona ocasió perquè aquesta Comissió es posi mans a l’obra el més aviat possible i pugui
començar a dir la seva també en aquest aspecte. Per tant, demano a tots el grups municipals
que hi votem a favor, i no només que hi votem a favor, sinó que fem que funcioni i que com
més aviat millor la dotem de tot el que l’haguem de dotar i organitzem el sistema i els
mecanismes perquè realment les forces del barri tinguin capacitat de poder saber què s’està
dient i de poder dir la seva també.
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SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Sagués. Algú més té la paraula?
SENYOR SERRA: Jo vull intervenir, però, bé, primer una pregunta. Hi ha un torn, nosaltres
tenim aquí un torn o com va això?
SENYOR ALCALDE: Sí. Com que és una paraula quan hi ha una moció, en principi en tindrien
dues, entenc.
SENYOR SERRA: Val. Procuraré, doncs, explicar-lo en una i breument. És veritat que a Sant
Crist queda molt per fer. També és cert que s’ha fet bastant. No només no s’ha fet res, per
exemple, el poliesportiu Joaquim Blume s’ha cobert bé, s’han fet sis places, s’han arreglat
moltes coses on no hi havia, al carrer Montserrat, etc. No els hi faré el reguitzell del que s’ha
fet, perquè és insuficient, i amb això tenen tota la raó. Hi havia un gran projecte que era el de la
vivenda protegida que hi havia allà per la cooperativa, que a sota hi tenia que anar l’ambulatori
que no ha reeixit i no ha reeixit també en molta part per la crisi immobiliaris, en aquests
moments, no sé si en el port, però vivendes en cooperativa la cosa està complexa, jo crec que
això és el que ens ha fet que durant aquest parell de darrers anys, tota la feina que s’havia fet
de modificacions de PGM per poder tirar endavant tot aquest projecte de cent trenta-cinc
2
vivendes en lloguer i a sota, amb la cessió que hi havia d’un espai de 800 m nosaltres el
cedíssim a la Generalitat per fer l’ambulatori de Sant Crist, no va acabar de sortir. No va acabar
de sortir en els dos darrers anys, nou, deu, finals del nou, però fins a llavors sí anava endavant,
fins i tot, aquesta empresa tenia un crèdit de l’Institut Català de Finances i del Ministeri de la
Vivenda concedit, per tant, estava tot a punt. Què va fallar? Doncs va fallar, primer, a més a
més, els cooperants, que és la part necessària per poder tirar endavant una cooperativa entre
moltes altres coses. Però he dit que no m’allargaria i, per tant, el que sí els hi dic, és que
després de l’esmena que hi ha hagut, a nosaltres ens en sembla bé aquesta moció tal com es
presenta, per tant, creiem que val la pena que, es digui comissió o es digui oficina, que es digui
com es digui, que hi hagi un grup de persones que vulguin i que treballin per millorar el que és
Sant Crist i nosaltres ara, com oposició ens hi volem estar. Abans estàvem com a govern i
volem estar i crec que està bé que hi estem. I ja que només fem una intervenció, sí que li diré
dues coses, bé una, sí que hi ha pressupost de la Generalitat, sí, sí que n’hi ha, sí, miri, el que
passa és que està una mica amagat. N’hi ha a la Generalitat i n’hi ha a l’Ajuntament de
Badalona, en els dos llocs surt Sant Crist. El que passa és que no sé exactament perquè, jo
suposo que després ens ho explicaran, però ja fa temps, en la partida que es va presentar a la
Generalitat de Catalunya, en la proposta de pressupost, jo crec que ja en el mes d’octubre i
després es va aprovar, ja hi havia una partida que és la 431609500169, Àrea l’Estrella
Badalona, aquesta no havia existit mai. Hi ha partides com la de l’ambulatori del Gran Sol, les
escoles, etc... que ja hi eren, que hi estaven abans i que es deia que estaven pintades, la del
Cap del Gran Sol, de l’ambulatori del Gran Sol, correspon a les partides quatrianuals pactades
entre nosaltres i el govern de la Generalitat, aquest, el nou, el que hi ha ara, per a la
construcció del Gran Sol, per tant el fet de què apareguin dos milions forma part d’una acord
previ que hi tenia que haver una partida anual. Aquesta partida no hi havia estat mai, i bé, és
una partida rodona. Àrea l’Estrella Badalona, 30.000, números rodons, cap coma ni cap d’allò.
Les altres partides de Badalona, totes, la majoria 19.887, 385.687, etc... aquesta 30.000
rodons. I després té la torna, aquí, a l’Ajuntament de Badalona, encara que a la partida 46 707
de l’Àrea de Govern digui que és Consorci Badalona Sud, això és un error, perquè després diu,
transferència, no, no diu transferència, diu “A consorcis Sant Crist, 25.000”. Per tant, hi ha
25.000 per part de l’Ajuntament, 30.000 per part de la Generalitat, Àrea Sant Crist L’Estrella, jo
suposo que deu ser per alguna cosa, jo no voldria pas saber el que és però per alguna cosa és.
Són dues xifres rodones, clavades, 55.000 sumen, i per tant, jo crec que és un punt de partida,
no? deu ser que ja s’està pensant en l’àrea de Sant Crist, i per tant, això té visos de tirar
endavant. Però repeteixo, acabo aquí, i nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, i votarem
sobretot a favor d’un treball constructiu i amb positiu, perquè tot allò que queda per fer a Sant
Crist el puguem fer entre tots i tant a vostè com a les persones de Sant Crist que ens coneixen i
que durant molt de temps hem estant treballant, doncs, dir-los-hi i manifestar-los-hi, que encara
que sigui des de l’oposició, la voluntat de què aquests projectes, que pel que sigui no s’han
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pogut arribar a fer, estaven embastats, estaven a punt de tirar-se endavant i el que cal és que
entre tots els empenyem perquè tirin endavant i això serà bo per vostès, pels ciutadans, i per la
ciutat de Badalona, i en aquí, sí que ens hi trobaran.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Serra. Senyor Gràcia.
SENYOR GRÀCIA: Gràcies senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Tot i que ja s’ha dit molt
sobre aquesta moció, el que sí que li haig de dir a la senyora Martinez i a tots els veïns del barri
és que pel govern actual de la ciutat, Sant Crist sí que existeix. Per nosaltres és una prioritat.
Tot i així, m’agradaria posar l’accent en la feina que estem fent i també per la bona
predisposició del govern de la Generalitat en la construcció dels laterals, com ens va
transmetre el conseller Recoder, en la seva visita a la ciutat el proppassat dissabte. Esperem
que sigui el definitiu impuls, perquè això ens ho vénen prometent fa molts anys i el govern
socialista no ha estat capaç d’acabar-lo d’impulsar. Esperem que tinguem bones notícies.
També vull ressaltar els problemes de mobilitats que arrossega el barri i que el govern de la
ciutat vol solucionar, per una part amb actuacions de microurbanisme que sí que tenen data,
perquè ja s’estan realitzant, i per altra banda, amb la construcció de les tant reclamades
escales mecàniques. Tot i que no s’ha de perdre de vista la situació econòmica actual i s’ha de
ser realista, el govern de la ciutat és evident que treballarà perquè es digui a terme projectes
pendents com són el Cap, com equipament, o per altre banda, inversions com el Corte Inglés o
la construcció d’habitatge a l’avinguda dels vents. No obstant, i això ho dic perquè hem escoltat
als socialistes fer-se l’orni en aquest tema, havent estat 32 anys a l’Ajuntament i 8 a la
Generalitat. Recordem que la posada en marxa del Corte Inglés depèn dels laterals i, bé, han
estat 32 anys a l’Ajuntament i 8 a la Generalitat i, se’ls ha escoltat fent-se l’orni sobre aquest
tema, com si no depengués d’això i això consta en el conveni. Per tant, considerem com a útil i
positiva la creació d’aquesta comissió tècnica i, evidentment, presentem nosaltres l’esmena, el
vot del Partit Popular serà favorable.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Hi hauria un segon torn si fos necessari, i si no, doncs, aniríem
tancat aquest debat, no sé si... jo crec que els posicionaments han quedat clars. Si que dir una
cosa. Jo crec que és una bona iniciativa que han pres els veïns i que Iniciativa ha fet pròpia, em
sembla que és una bona iniciativa. Jo crec, com els veïns, o com una part important dels veïns,
que Sant Crist ha estat oblidat. Però pel que fa referència al balanç que es tingui que fer
d’aquest govern, a mi em sembla que es té de fer en l’any 2015. En el 2015 farem balanç si ha
millorat o no ha millorat. Jo crec que, segurament sempre, es necessita més, no? I es necessita
més segur. Però em sembla que és prou evident que el govern de Badalona està pressionant i
està pressionat fort i està pensant en Sant Crist, això em sembla que no ho pot negar ningú, i jo
crec que el pas dels mesos demostrarà, doncs, que alguna de les inversions que són
demandes històriques en el barri s’aniran complint. Parlem d’inversions i també estem parlant
de normalitzar determinats problemes que també s’estan produint en el barri de Sant Crist. Per
tant, jo crec que és un bon instrument, em sembla que votarem aquesta proposta, entenc
tothom per unanimitat, hi votaríem la urgència a favor, per tant la urgència queda votada i
l’esmena queda acceptada i després la moció com a tal, d’acord.
Votació de la urgència de l’esmena.
La urgència de l’esmena s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
Votació de l’esmena presentada pel grup municipal del Partit Popular.
L’esmena s’aprova per unanimitat.
Vots favor: 27.
Votació de la moció.
La moció prèvia incorporació de l’esmena s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
SENYOR ALCALDE: Passem a la següent paraula que també té una moció, que és el senyor
Joaquín Callejon representant del comitè d’empresa del personal de la neteja de Fomento, i
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això va relacionat amb una moció. Per tant faríem el mateix, llegiríem la part dispositiva i
després obriríem un torn.
AP-2012/2234
MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA, PSC i CIU, per l'inici de
l'expedient per a la contractació dels serveis de neteja d'edificis, dependències
municipals i centres docents de l'Ajuntament.
Atès que el 30/6/2012 finalitza la pròrroga del contracte de serveis de neteja, edificis,
dependències municipals i centres docents de l’Ajuntament, que va ser acordada en el Ple
Municipal del 2 de Maig de 2011.
Atès que no existeix la possibilitat legal d’acordar ninguna pròrroga més de l’esmentat
contracte.
Atès que els terminis previstos per la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, Llei de Contractes del
Sector Públic (LSCP) obliguen a iniciar l’expedient de contractació amb la màxima diligència, si
es vol adjudicar el nou contracte abans que finalitzi la pròrroga acordada al seu dia.
És per tot això que els grups municipals d’ICV-EUiA, PSC i CiU proposen al Ple Municipal
l’adopció dels següents,
ACORDS
Únic. Que s’iniciï d’immediat l’expedient de Contractació dels serveis de neteja, edificis,
dependències municipals i centres docents de l’ajuntament.
SENYOR CALLEJÓN: Bona tarda a tothom. Intervinc en aquest plenari en representació pel
comitè d’empresa del personal de la neteja dels edificis i col·legis de Badalona. Com tots
vostès saben aquest personal està mobilitzat des de fa vint-i-cinc dies i aquesta mobilització no
és ni còmoda, ni molt menys lúdica. Han de saber que el 95% d’aquest personal són dones i
que el 70% d’aquestes dones treballen en els col·legis, en conseqüència en horari nocturn,
acaben la seva jornada a mitjanit, s’han de desplaçar a casa seva, han de sopar, han de
dormir, s’aixequen cada matí a les vuit per mantenir de forma ferma una protesta que hi ha
enfront d’aquesta casa. L’origen del conflicte parteix d’una carta dirigida per la Regidoria de Via
Pública i Mobilitat, firmada pel senyor Gràcia Àlvarez a la direcció de l’empresa en la que
textualment diu, després de fer una introducció sobre les dificultats pressupostàries de
l’Ajuntament, diu: “por tot això, s’insta a aquesta empresa al fet que, amb la major celeritat
possible, procedeixi a un ajust dels serveis que presta consistent en un mínim d'un 20% de
reducció respecte als prestats en l'actualitat.” S’ordena una reducció de serveis i després
s’orienta la reducció de serveis de la següent manera: “Per tot això se li comunica als efectes
oportuns i, especialment, amb l’objecte que porti a terme les modificacions de totes aquelles
condicions laborals que siguin necessàries respecte dels treballadors que en l'actualitat
executen el servei adjudicat.¨ Per tant s’ordena que s’actuï sobre els treballadors. Això és l’únic
document que presenta l’empresa per posar en marxa un expedient de regulació d’ocupació,
uns trasllats forçosos de 28 persones i, amb aquest context, l’acomiadament de 5 persones que
tenen un contracte eventual, que després es continua, senyor Sillera, jo li estic dient el context
on manifesta l’empresa explícitament que derivat de l’ordre de l’Ajuntament, rescindeix aquests
contractes de treball. Ella no s’amaga, ella ho diu clarament. Bé, veient, doncs que l’origen del
conflicte parteix d’aquest comunicat, a mi m’horroritza que ara es digui que aquí no es té cap
responsabilitat i que la responsabilitat són de les relacions entre els treballadors i l’empresa. La
tenen, i la tenen directa, perquè ho van ordenar. Continuem, què és lo que s’està ordenant? El
que s’ordena és la fórmula com s’articula un contracte d’aquesta mena que és un contracte
intensió de mà d’obra, és una fórmula que consisteix amb un cost derivat del producte, d’un
preu unitari horari que es paga i unes hores que s’obliga a l’empresari a realitzar. Si es redueix
el muntant perquè es precisa una política d’austeritat, cap la possibilitat d’actuar sobre un dels
dos paràmetres de la fórmula, o bé sobre el preu unitari que s’està pagant a l’empresari, o bé
sobre el servei. Bé, vostès han optat per reduir servei i derivat d’això, condicions de
treballadors i han menyspreat la possibilitat d’actuar sobre el preu que es paga per aquest
contracte. Nosaltres mantenim que hi ha recorregut sobre aquest preu, de fer aquesta reducció
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sense afectar el servei i sense afectar les condicions laborals. En conseqüència, agafant
l’expressió que li agrada tant repetir al senyor Riera, els interessos dels ciutadans estan en
mantenir el servei no en reduir el servei, mantenir els llocs de treball, no mantenir marge de
guany empresarial. No dic que hagi estat voluntàriament així, però derivat de la seva actuació
arribem a aquesta situació de facto. Una altre cosa que sobte també, és que això s’encarregui
a una empresa que el seu contracte finalitza el 30 de juny, sense possibilitat legal de pròrroga i
se li ordeni actuacions que transcendeixin aquesta data, entre altres, una no menys sorprenent
de la Regidoria d’Educació, Esports i Joventut en què comunica als col·legis que, donat el
context de crisi, la greu situació i reducció, s’ordena el tancament de les escoles els mesos de
juliol i agost, o s’anuncia que no es produirà neteja els mesos de juliol i agost. Resulta que els
mesos de juliol i agost a les escoles hi ha esplais, i per tant, vostès estant negant un servei a la
ciutadania que són els esplais. I resulta, també, que durant aquesta època de l’any es fa la
neteja a fons a les escoles, per tant, estan condemnant a una degradació de la higiene notable
al conjunt de la ciutadania, podent actuar sobre el preu. Vostès diran, bé, fan una pròrroga de
facto, és que jo nego la conveniència de la pròrroga, perquè no és legal i perquè no és de facto,
ho nega el comitè, òbviament, i perquè? Perquè si es pot actuar sobre el preu, el que s’ha de
fer és actuar amb diligència per actuar sobre el preu i no sobre, insisteixo, les condicions
d’higiene del conjunt dels col·legis i les dependències municipals. En conseqüència, jo saludo
l’existència d’una moció aprovada per tots els grups de l’oposició inclòs Convergència i Unió
que insta al govern a que diligentment convoqui aquest concurs, estic disposat, estem
disposats a discutir amb qui calgui el recorregut que és possible la reducció, no és un problema
d’intuïció, és un problema de dades contrastades i sol·licitem, pensem, que encara hi ha
possibilitats, el seny i el sentit comú d’evitar que aquesta reducció pressupostària es faci
penalitzant el servei dels ciutadans i l’estabilitat de l’ocupació i els hi fem una crida que això es
reflecteixi també als pressupostos amb la dotació pressupostària que calgui. Gràcies per la
seva atenció.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. La senyora Asun García.
SENYORA GARCIA: Sí. Seré molt breu, perquè crec que està molt clarament explicat, i sí diré
que crec que és necessari que aquest procés de nova contractació es faci de manera
immediata i creiem també que hi ha maneres de fer el tràmit més curt, en el seu diferent
recorregut que té fins a l’adjudicació. Per tant, creiem que és possible, si es fa d’aquesta
manera, legalment, fer-lo per tenir la nova contracta el 30 de juny. Jo recordo també que no és
legal fer una nova pròrroga en aquest cas, i el que també et dic és que en aquest moment crec
que és importantíssim que el servei tingui qualitat, continuï tenint qualitat, es mantingui l’actual
servei que tenim i que per això no tenim més que fer que mirar una relació de preu/hora dintre
del nou contracte que s’ha de fer. Mirem en ajuntaments del voltant nostre que ho estan fent,
ho han fet i ho estant fent. És una manera que diem que sí que estem fent cura dels diners
públics, fent cura i podent estalviar i dedicar per altres coses que també són necessàries. I jo
acabaria dient que les dones de la neteja i els companys estant tenint, i ho estem veient cada
dia, concentracions i les estan tenint, no només per dir no a l’ERO, que de manera unilateral
Fomento ha intentat impulsar, sinó per companyes que fan aquestes tres setmanes que estan
despatxades, les cinc i, ara darrerament, sis més. Jo crec que aquesta solidaritat que estan
demostrant és com sí que fem ciutat, no més atur, no és el que volem, un bon servei públic i si
no volem, el que podríem fer és rescatar aquesta concessió que hem fet i podríem fer el servei
de la neteja d’edificis, escoles i altres equipaments municipals des del propi Ajuntament. Crec
que, fins i tot, estalviaríem, i bastant.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Hi ha el senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, breument. Nosaltres ens hem afegit a aquesta moció. Val a dir que
aquesta moció neix de converses que varem tenir nosaltres amb la gent del comitè d’empresa i
els he de dir que nosaltres quan algú fa un plantejament raonable i que veiem possible, no
tenim cap mena de problema en donar-hi suport, ans al contrari. I en aquest cas, a mi em
sembla que l’opció que donava la representació sindical era una opció raonable en el sentit que
procurava o proposava traspassar el 20% de reducció del contracte no a les condicions
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laborals i als sous que estan cobrant en quest moment les persones que estan fent aquesta
feina, sinó directament en el benefici industrial de l’empresa. Per tant, a nosaltres ens hem
sembla que això té sentit comú, aquí sí que creiem que el govern, i abans ho dèiem en la
discussió del pressupost, hi ha dues versions massa diferents del que està passant en
referència a aquest conflicte i aquí sí que creiem que el govern ha de fer de bon govern, ha de
mirar d’arribar a un acord i jo, m’agradaria saber si realment, no és possible perquè
tècnicament no ho sigui arribar al mes de juny amb aquesta contracta feta i liquidada sense
necessitat d’anar més enllà. Crec que s’ha de fer l’esforç, penso que serà bo que el fem i
tanmateix també m’agradaria que es fes tot el possible per mirar de què les persones que en
aquest moment estan a casa aclarir quin és l’origen del fet que estiguin a casa i mirar de què
realment la idea amb la qual nosaltres estem d’acord és que aquesta reducció que fem del
contracte vagi al benefici industrial de l’empresa quan presenti la seva oferta per treballar per
l’Ajuntament de Badalona, i no al que en aquests moments són les condicions laborals de les
treballadores. Això és el que voldríem que es preservés per damunt de tot. Fem un marge de
confiança amb vostès perquè negociïn amb qui toqui com creguin adient, però el posicionament
de fons que en uns mesos hauria de ser possible que fos així, és que fos l’empresa, perquè
d’empreses hi ha moltes i moltes voldran treballar per nosaltres, qui assumeixi aquesta rebaixa
del concurs, i no la nòmina de persones que, vostès ho saben igual que nosaltres, no tenen
una nòmina que superi, en molts casos, ni els 800 o 900 euros. Per tant, nosaltres demanem
que facin aquest esforç, votarem a favor d’aquesta moció, els emplacem a que sigui real en el
mes de juny, no sé si una adjudicació d’aquest tipus es pot fer per via d’urgència, no ho sé,
però en tot cas, també els emplacem, mentrestant, a parlar molt amb l’empresa Foment i a
mirar que realment les dues versions de la realitat que ens estan explicant acabin casant amb
benefici de tots plegats.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Sí, nosaltres també ens afegirem a la moció. Crec que hi ha molt poc a
dir. La intervenció del representant del comitè d’empresa ha estat prou descriptiva com per
centrar la situació i pensem que la solució és la nova contracta. I una mica per agafar el fil de
quan hem tingut els pressupostos, jo crec que vostès han de parlar més, han de parlar amb
l’empresa, però també han de parlar amb els treballadors, perquè sí que és veritat que són
treballadors de l’empresa però són ciutadans de Badalona. La majoria d’ells són com veïns
nostres, i per tant, és un col·lectiu que treballi per una empresa que aquesta treballa per
l’Ajuntament, és un col·lectiu que té una problemàtica i que aquest col·lectiu ha de ser escoltat i
ha de ser també amb la nova contracta defensant els seus interessos. Nosaltres estem
convençuts de què no es pot tocar el sou del personal, perquè el sou del personal ve d’un
conveni provincial i per tant és d’obligatori compliment, però pensem que en aquest moment,
precisament en el moment econòmic en el que estem, doncs la competència que n’hi haurà
amb les empreses, si això ho fem bé i ràpid i és una bona contracta, anirà a càrrec del benefici
industrial i no anirà a càrrec del servei. Nosaltres, en la mesura que puguem participar, pel
nostre coneixement i la nostra relació, que sàpiguen que durant els últims mesos del nostre
mandat varem baixar un 5% la facturació de l’empresa sense que hi hagués cap conflicte
laboral, sense que sortís la gent al carrer, perquè ho varem organitzar, varem treballar
conjuntament a tres bandes, entre el personal, l’empresa i nosaltres de forma que no afectés
als treballadors. Des d’aquesta perspectiva, instem al govern a utilitzar totes les vies possibles i
si és la d’urgència, nosaltres estarem a favor, perquè això hi hagi una contracta que garanteixi
el servei i els llocs de treball.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Serrano. Senyor Gràcia.
SENYOR GRÀCIA: Sí, gràcies senyor alcalde. Bona tarda de nou. Respecte allò que comenta
textualment la moció, doncs no puc dir res més que estic molt sorprès que hagin port al Ple
unes de les responsabilitats i obligacions que ens pertoca com a govern de la ciutat.
Efectivament, i tal i com s’ha detallat a la part expositiva de la moció atès que el proper 30 de
juny d’enguany finalitza el contracte, ja hem iniciat la incoació de l’expedient per iniciar la nova
contractació i aquí tinc la provisió d’inici. Per tant aquesta moció ens està obligant a fer
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quelcom que nosaltres ja hem fet. Començaré pel final senyor Serrano, vostè ha dit que, he
sentit, una disminució d’un 5 %, des de 2007 vostès han augmentat la partida de neteja i
instal·lacions municipals i escoles en 1, 4 millions d’euros. Ha passat de 5 a 6,4. És a dir, que la
veritat és molt diferent del que està dient, no la disminució com ens està dient aquí. Ara bé,
com que en aquest Ple s’ha parlat de reducció de salaris, d’acomiadaments, etc. Sí que
m’agradaria explicar una sèrie de dades que els prometo que els sorprendrà perquè no s’ajusta
amb el que estan comentant els diferents grups municipals. És obvi que tothom és conscient de
les dificultats econòmiques per les quals estem passant, i fruit d’això el govern s’ha vist obligat
a prendre la mesura de reduir aquesta partida de neteja d’edificis i escoles. No és plat de bon
gust, és una necessitat, no obstant això a la proposta que des del govern varen fer a Fomento
posàvem com a condició que cap dels treballadors i treballadores fos acomiadat o patís una
disminució del seu salari. I repeteixo, posàvem com a condició que cap dels treballadors i
treballadores fos acomiadat o patís una disminució del seu salari. Per cert, res tenim a veure
amb els contractes no renovats als quals s’ha fet referència, ja que és una decisió de la pròpia
empresa. Que haurien pres encara que no haguessin fet aquest ajust, per tant nosaltres no
tenim res a veure perquè l’ajust no s’ha aplicat encara, s’aplicaria a partir del 14 de març. No
obstant això, segueixo, aquest ajust contempla disminuir un 30 % el servei en els edificis
municipals, com ja venim avançant en les nostres intervencions en qüestions de reduccions i
aplicar el model, per aquí deien “fixar-se en els veïns”, doncs sí ens em fixat en els veïns, i
apliquem el model de Barcelona a les escoles on es para durant un més i mig a l’estiu. Tot i
que es dóna servei als Casals però dimensionat al servei, perquè els casals no ocupen el 7%
de les escoles com a màxim un 15%. Les 28 treballadores que no tenen cabuda en la nova
distribució, se’ls ofereix una feina alternativa en una de les contractes de Fomento, amb millor
remuneració que l’actual. És a dir, no se’ls acomiada, se’ls dóna una feina alternativa amb
millor remuneració, i a les 74 treballadores que passen de 12 mesos de treball a 10,5, se’ls
ofereix també una feina alternativa dins de la pròpia empresa, durant aquest més i mig. Per tant
no perden salari. Per tant no s’acomiada ningú ni se li baixa el sou a ningú. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies regidor. Tindria un segon torn el representant sindical, ara sí que
és de màxim 5 minuts em sembla. Per tots, per vostè i per tots.
SENYOR CALLEJON: En faré servir menys, perquè jo no estic acostumat.
SENYOR ALCALDE: T’ho agraeixo.
SENYOR CALLEJON: Aquí, sincerament, m’hi trobo incomodo. Mirin senyors, és una absoluta
contradicció dir que es volia convocar el concurs pel 30 de juny i ordenar actuacions a
l’empresa actual que transcendeixen el 30 de juny. Vull dir això és una contradicció absoluta,
perquè vostès estan donant un tracta preferencial a aquesta empresa, o digues-li com vulgui, i
això va pel principi de “dou des”. Per tant ordenar coses que transcendeixin el 30 de juny no té
cap sentit, si es vol realment fer la contracta liquidada al 30 de juny. Segon, no és cert que
aquests acomiadaments no estiguin relacionats. La empresa els ha relacionat directament.
Tercer, la proposta que feia l’empresa és un expedient de regulació d’ocupació amb una
suspensió del contracte de treball. La suspensió de contracte de treball vol dir ni més ni menys
que passar aquesta gent a cobrar de l’atur, i establir un complement que ja va oferir a la
negociació fins al 100% del salari. I això vol dir ni més ni menys, que ara que ja s’ha dit, que
diuen que els aturats que no volen la primera feina els hem de desterrar a Lapònia, o hi ha algú
que està dient que els aturats són una espècie de delinqüents, que han de fer treball social per
cobrar l’atur. Nosaltres traslladem un cos empresarial a l’atur per mantenir el guany
empresarial. Això és el que feia la proposta de l’empresa, doncs miri per nosaltres aquesta
proposta és indecent, i sàpiguen clarament que aquest comitè d’empresa no solament no
l’acceptarà, sinó que la combatrà. I després ja podem dir el que vulguem. És tant simple com
que es convoqui el concurs i s’actuï sobre el preu i aquest preu és possible, actuar i reduir això.
I aconseguir inclús contraprestacions de majors hores de les que es demanden. No reduir
servei, actuar sobre el preu, i deixar ja de martiritzar a unes pobres dones que, com ha dit
abans el senyor Falcó, estan amb un salari de 800 o 900 euros. Gràcies per la seva atenció.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies, senyora Asun.
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SENYORA ASUNCION GARCIA: Bé, jo la veritat és que la intervenció del regidor l’he entesa a
mitges. M’agradaria saber si va enviar aquesta comunicació a l’empresa, la comunicació que
abans ens han llegit, m’agradaria saber-ho, i després jo coincideixo que amb un contracte que
està pràcticament caducat, fer tractes de favor. Jo no vull dir que pot suposar això, perquè
farem concurs, no? farem la plica i tindrem uns barems i donarem l’opinió i al final sortirà el que
sortirà, crec. Si és que tenim una nova manera de fer noves contractacions, doncs millor, però
es podria dir aquí, perquè si no, no entenc, continuo dient, doncs aquest tracte amb una
empresa que finalitza el 30 de juny. Sí, que crec que és possible fer-ho en aquest temps...
SENYOR ALCALDE: Senyora Asun, perdoni que li pregunti una cosa que és que no l’he
entesa, quin tracte de favor està fent el govern amb aquesta empresa.
SENYORA ASUNCION GARCIA: Doncs a aquesta empresa li està donant unes maneres com
si no se li acabés la contracta, està fent uns plantejament amb el personal, probablement per la
reducció que l’Ajuntament li està dient que ha de fer, per cert, aquest pressupost afectarà
aquesta reducció a les escoles, a les escoles que hi van els fills i les filles dels ciutadans de
Badalona. M’agradaria si vostè coneix aquest treball i quan es fa a fons i el que significa. Per
tant, parlant de les coses, jo crec que potser no facin cap tracte de favor, però perquè fan cap
tipus de tracte amb aquesta empresa, quan s’està acabant. Jo pregunto, perquè possiblement
una altra empresa a partir del 30 de juny estigui fent aquesta feina. Jo crec que recomanar que
28 persones d’aquesta contracta que estan treballant puguin anar a una altra empresa del
mateix fomento a Barcelona, alguna que està fent un ERO o alguna que queda sense fer-ho,
ho dic perquè diguem-ho tot, no ens enganyem perquè tots coneixem diferents raons.
Continuo, crec que aquesta plica es pot fer i tenir-la enllestida el 30 de juny, i li diré perquè crec
que amb la legislació actual podem veure determinats procediments i alguns en lloc d’utilitzar
els terminis més llargs, utilitzar el mínim que també hi és a nivell de llei, i si no és possible el
secretari ens ho dirà, si no és possible fer això amb l’actual Llei de Contractació. Jo no vull dir
res més, sí que és veritat que ja han convocat la plica, ho sabíem, jo crec que les pressions
serveixen d’alguna cosa, o les negociacions, no ho sé, i que no era un tema que vostès volien
treure. I per més raó torno a dir, que l’escrit que ha enviat a l’empresa és veritat que va sortir de
l’Ajuntament, de vostè, com a regidor, vull preguntar-ho.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, no sé si, el grup de Convergència no, doncs el senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Una mica és en resposta a la intervenció que ha fet el senyor Gracia.
Miri, si que devia pujar la contracta, però vostè està parlant del 2007 i havia de mirar si es va
incrementar el número d’edificis. Estem parlant de la relació preu/hora per treball realitzat i
estigui segur que del 2007 a la data d’avui, doncs hi ha l’increment del servei. El que jo li he dit,
és la rebaixa sobre el total que correspon a la facturació de la primavera del 2011 amb una
negociació amb l’empresa i amb coneixement amb els treballadors, es va baixar la facturació
sobre el benefici i no hi va haver conflicte. Jo crec que el conflicte que tenen és una mica el que
hem comentat abans, és una mica la manera de fer, aquesta manera de no saber o no voler el
tipus de negociació, perquè vagi bé aquell retall de facturació sense cap conflicte. El conflicte a
tres mesos d’una nova contracta, que té vostè tota la raó, s’ha de fer perquè s’ha de fer, doncs
a mi em sembla que ha estat un fet innecessari que ha creat turbulències a la ciutat i que ha
creat malestar a unes persones que treballen per una empresa que treballa per l’Ajuntament i
que sobretot són ciutadanes de Badalona.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyor Gracia.
SENYOR GRACIA: Gràcies senyor alcalde. Primer el que faré és respondre, per a mi el més
greu que s’ha dit en aquest Ple, en el dia d’avui que és que tenim tractes de favor per una
empresa, una empresa que recordem que li devem de l’any passat vint milions d’euros, que li
estem reduint un 20% la contracta de neteja d’edificis i escoles i que s’ha passat per alt, suposo
que inconscientment és que quan es renovi la contracta les persones es subroguen a la nova
contracta. Per tant, la mesura d’ajust que s’apliqui avui doncs ja estarà explicada a partir del
mes de juny. Això per una banda, d’altra, senyor Serrano que el concepte d’eficiència vostè no
el té clar, bé, ens ha quedat claríssim a tots veient el tancament del pressupost de 2009-2010,
amb quinze, divuit milions d’euros de dèficit, està claríssim que el concepte d’eficiència no el té
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massa clar. O sigui, si tenim uns recursos per molt que s’obrin instal·lacions, augmentar un 1’4
milions sobre 5 milions, ho creien raonable?, doncs jo ho poso en dubte. Podríem discutir si la
feina alternativa que se’ls ofereix és més o menys agradable com s’ha comentat, el que no es
pot negar és que està millor pagada, set mil euros més a l’any, se li paguen a aquestes
persones que van a una altra contracta...
SENYOR ALCALDE: A veure sisplau, per favor, Asun.
SENYOR GRACIA: Potser si féssim una votació secreta igual els sindicats, aquesta enganxina
que porten vostès a la solapa, es portarien una sorpresa. La setmana passada ja varen quedar
retratats d’anar a la votació a la TMB per la vaga de metro o a Panrico, per a la continuïtat de
l’empresa. Aquests mateixos senyors de Comissions Obreres, aquests mateixos senyors de
Comissions Obreres i ho diré en aquest Ple, han presentat un ERO per acomiadar 50
persones, per reduir 1’7 milions d’euros. També es recol·loquen aquestes 50 persones,
Comissions Obreres? Nosaltres en canvi mirem de recol·locar aquests treballadors i aquestes
treballadores, vostès o poden dir el mateix i els ho torno a repetir perquè els quedi clar, les 28
persones que no caben en la nova distribució se’ls ofereix una feina alternativa i les 74 que
passen de 12 a 10’5 mesos se’ls ofereix també una feina alternativa. Per tant, no fem el que
vostès o els vostres socis fan...
SENYOR ALCALDE: A veure sisplau, sisplau.
SENYOR GRACIA: ... i vetllem perquè ningú perdi la feina o veig reduït el seu salari, bona
tarda.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, el primer que diré, que jo crec que és important, és que aquesta
moció l’aprovarem amb els vots de tots els partits inclòs el govern. Per tant, ningú pot tenir el
menor dels dubtes, a mi, jo els ho dic amb sinceritat, jo crec que els treballadors i treballadores
bàsicament, perquè són senyores, que tinguin neguit, doncs ho entenc, respecto la decisió i
elles ho saben, però jo he escoltat aquí algunes coses que no em quadren. A mi m’ha donat la
impressió com si es volgués intentar donar-li dimensió al tema, i m’explicaré. Una cosa és la
reivindicació que tenen les treballadores, es pot compartir o no, però és legítim, de no voler
anar a treballar a Barcelona, el que pugui significar ho entenc i és legítim, I l’altra és barrejar
temes i voler confondre, perquè la reivindicació de les treballadores res té a veure amb el fet de
posar en dubte com si el govern no volés convocar el concurs de la neteja, quan nosaltres no
ho hem dit mai, és que no ho hem dit mai. És que nosaltres,és més, els diré una cosa, quan
varem entrar al govern ens varem trobar que hi havia set concursos que no tan sols no estaven
vençuts, sinó que estaven vençudes les pròrrogues i tot, set. Estem ja començant a presentarlos i ara en el proper mes, mes i escaig ja hi van els primers, començant per exemple amb el de
la Telefonia per dir-li alguna cosa, que són uns quants de milions. Per tant, n’hi havien set,
aquest govern té la voluntat de desencallar aquesta situació i el que fa referència al concurs de
la neteja dels edificis, doncs evidentment que es convocarà quan correspongui i de manera que
es pugui fer al més ràpid possible, d’això que ningú en dubti. Per què hem pres aquesta
mesura ara i no ens hem esperat el mes de juny, doncs perquè la situació econòmica és tan
greu, que no ens permet esperar-nos al mes de juny, tan senzill com això. Si haguéssim pogut
esperar al mes de juny ho haguéssim fet, però la mesura és tan greu, que no ens permet
esperar al mes de juny, que evidentment que quan fem el plec de clàusules doncs aquí
s’intentarà ajustar molt més el tema de preu/hora evidentment que sí. Si això ens permet tornar
a recuperar determinats serveis, que és el que volem nosaltres, doncs fantàstic, però que ningú
tingui el menor dubte i si que dic, home, miri jo tinc 50 mil defectes i m’equivoco cada dia un
munt de vegades, però un munt de vegades cada dia, des que m’aixeco fins que me’n vaig a
dormir. Ara, aquest alcalde si no té un defecte és que no dóna la cara i que no parla ni amb els
veïns, ni amb els treballadors, en tinc molts, molts, però aquest no el tinc, les treballadores
saben que han parlat per exemple avui amb mi, el primer dia varen parlar amb mi, la setmana
passada jo vaig estar reunit amb el representants de Comissions Obreres, el senyor Moya i una
senyora que va venir de Barcelona de Comissions Obreres, que després ens posem d’acord o
no, és una altra qüestió, però que aquest alcalde dóna la cara,això no els càpiga el menor
dubte, ho feia quan estava a l’oposició i ho faig quan estic en el govern. Que aquest govern
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està intentant que aquestes persones que els ha finalitzat el contracte i que torno a repetir, res
tenen a veure amb l’ajust que hem demanat nosaltres, doncs puguin tornar al seu treball, ho
estem intentant. Però el regidor ha dit una cosa que és certa i jo ho he explicat a les
treballadores i és que el poder de negociació, el poder de negociació d’un alcalde quan no té
deutes o els deutes són raonables amb el proveïdor doncs és un, i el poder de negociació d’un
alcalde que li deu a l’empresa vint milions d’euros, que són trenta-sis mil milions de pessetes,
doncs n’és una altra. El poder de negociació d’un alcalde que es va trobar quan va entrar en el
mes de juny-juliol que des del dia 1 de gener no s’havien pagat factures de l’any 2011, ni una,
tampoc nosaltres després hem pogut pagar més, però ja veníem que no s’havia pagat ni una
sola factura, doncs el poder de negociació és un i si no tinguéssim aquest deute, o aquest
deute tan important, doncs seria una altra. Que estem començant i jo els deia avui a les
treballadores que estem començant a pagar el deute, si ja els hem pagat alguns diners i anirem
pagant, però aquesta és la realitat. Per tant, més enllà de la feina que està fent el govern per
intentar si podem reconduir la situació, que a mi m’han explicat les treballadores, el concurs
tirarà endavant quan toqui i amb les millors condicions per a la ciutat. Per tant, votem tots els
grups a favor i passaríem al següent punt que és una moció contra la reforma laboral i tindria la
paraula el representant, la senyora Maria Gallardo, en representació de Comissions Obreres i
d’UGT, doncs farem com abans, llegirem la part dispositiva i té la paraula.
Votació.
La moció precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
AP-2012/2233 MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA i PSC, en
contra de la reforma laboral imposada pel Govern de l'Estat.
Atès que el nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en
la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta gravíssima
situació que travessa la nostra economia és la destrucció d’ocupació, que ja ha arribat a cotes
històriques a Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des de la
Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan afectant
greument els elements fonamentals del nostre model d’estat del benestar. L’aplicació de
retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat públiques, així com la reducció radical de la
despesa social que dóna cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han
perdut la seva feina, està ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al
nostre país.
Atès que en aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió
sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat per decret
la reforma laboral més regressiva de la història democràtica a Espanya.
Atès que es tracta d’una reforma que significa un enorme retrocés en matèria de drets i
condicions laborals en el nostre país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació
de la contractació a la nostra economia, el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral
que instaura de facto l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una reforma que
permet a les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació sense l’aprovació de
l’Administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els empresaris per la contractació
de treballadors sense cap mena de seguretat en la seva continuïtat en el lloc de treball amb un
50% del seva prestació d’atur, amb la qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran
difícilment contractables. Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop la negociació
col·lectiva, col·locant el conveni d’empresa com a principal referència, per sobre dels convenis
sectorials i territorials, i deixant en situació de màxima feblesa els treballadors i les
treballadores de les empreses petites i mitjanes.
Atès que en un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’han
pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les relacions
laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al moment
ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en temps de recessió
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econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa precaritzant les condicions del
treball, sinó garantint la qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels salaris i
assegurant l’accés al crèdit de les empreses i les famílies.
Atès que els ajuntaments són els sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels
nostres ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura social d’aquelles
persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i altaveus de les
aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i viles.
Per tot això, els grups municipals d’ICV-EUiA i PSC proposen al ple l’adopció dels següents,
ACORDS
1.- Reclamar al Govern Central que interpretant el rebuig social generalitzat que ha provocat
l’aprovació de la reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012
-Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents socials i
econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la contractació veritablement
estable i de qualitat; per assegurar la incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer
passes en la direcció de transformar el nostre model competitiu.
-Afronti la necessitat d’enfortir el serveis públics com a garants de drets i cohesió social en uns
moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni
subsidi per desocupació.
-Compleixi d’una vegada els compromisos adquirits després de l’entrada en vigor del nou
Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en matèria de
finançament, i que permetria evitar l’ofegament de la capacitat econòmica de les
administracions catalanes.
2.- Trametre aquests acords al senyor Mariano Rajoy, president del govern central, a la
senyora Fátima Bañez, ministra d’ocupació i seguretat social, al senyor Artur Mas, President del
Govern de Catalunya i al senyor Francesc Xavier Mena Conseller d’empresa i ocupació, als
senyors Joan Carles Gallego i Josep Mª Àlvarez secretaris generals de CCOO i UGT de
Catalunya i a les seves delegacions a la nostra ciutat.
SENYORA MARIA GALLARDO: Una prèvia, jo faré la intervenció i després a la rèplica tal i
com havíem acordat el senyor Felipe Barrera, d’acord. I una altra prèvia, lamentablement si que
hem de presentar un expedient de regulació d’ocupació, però nosaltres no ho fem per donar
benefici a cap empresa, sinó per la baixa d’afiliació com a conseqüència de la quantitat
d’acomiadaments que han fet les empreses en aquest país. Bé, dit això, moltes i molts de
nosaltres sabem perfectament que això no és una reforma laboral qualsevol i també una altra
prèvia, espero que després de la meva intervenció alguns regidors dels que avui estan en el
govern em vinguin a felicitar com ho varen fer fa poc més d’un any, quan en l’anterior
intervenció meva en l’anterior reforma laboral, que va provocar una vaga general. Bé, com deia,
això és una batalla contra la gent treballadora i contra els seus representants , els sindicats. És
una batalla de l’oligarquia financera, que són les responsables de la crisi que pateix el poble, i
que a més a més, la porten a terme polítics al seu servei utilitzant la mentida i el parasitisme
polític durant quatre anys, per arribar al poder. I dic la mentida, perquè diguin vostès en quin
programa de govern, en quin programa dels partits que estan governant avui es parlava de
rebaixar el cost de l’acomiadament, o es parlava de pujar els augments, o es parlava d’aplicar
l’IRPF a les pensions, o es parlava de vulnerar els articles 128 i 131 de la Constitució
Espanyola que diu: “ Tota riquesa, 128, tota riquesa del país en les diferents formes i sigui
quina sigui la seva titularitat està subordinada a l’interès general, suposo que dels poderosos”.
Una vegada més al que dicti el Fons Monetari Internacional, de l’OCD,del Banc Central
Europeu i del Banc d’Espanya, obeint al que diuen les agències de qualificació i aquesta
reforma s’escriu també amb la ploma de la COE, es postra als peus de la senyora Merkel i del
senyor Sarkozy. L’objectiu final de la contra reforma laboral no és un altre que derrotar el món
del treball i als drets de les treballadores i els treballadors i d’eliminar les organitzacions de la
seva defensa, que els defensen. Article 28 de la Constitució que diu: “Dret a la lliure sindicació,
la lliure sindicació comprèn el dret a fundar sindicats, confederacions etc.”. Es reconeix que
aquesta reforma laboral no crearà ocupació i s’insisteix a reformar el mercat de treball, però no
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es combat el frau fiscal, que segons l’Agència Tributària representa 43 mil milions d’euros, i per
a més cinisme el president de l’actual patronal demana una amnistia. Sàpiguen vostès que el
71% del frau el cometen les grans empreses, no la petita empresa ofegada per la manca de
crèdit, o tampoc escometen la reforma financera perquè els responsables de la mateixa, de la
crisi, que patim els treballadors, treballadores i també les petites i mitjanes empreses paguin el
que han de pagar. No se’ls rescata i a sobre torna una altra vegada a legislar una reforma
laboral que suma 58 des que es va aprovar l’Estatut dels Treballadors a l’any 1980. Quan el
Reial Decret l’actual diu, mesures per afavorir l’ocupació el que vol dir és disminuir el control
públic, per afavorir el negoci privat, és a dir s’anul·la la capacitat de l’INEM, per donar igualtat
d’oportunitats en una oferta d’ocupació i en la recerca d’ocupació a favor de les agències
privades de col·locació i de les ETTS. Quan es diu mesures de foment de la contractació
indefinida, el que està dient amb el nou contracte indefinit, que és un contracte temporal sense
causa, per un període de prova de 365 dies i que podrà substituir a treballadors antics i fixos i
amb beneficis a les bonificacions patronals de més de tres mil euros. Quan diu, flexibilitat
interna com alternativa a la destrucció de l’ocupació, el que vol dir, és suprimir categories
professionals com paràmetre de classificació professional, creant un únic grup a mercè de
l’empresa perquè pugui moure als treballadors i treballadores, en funció dels interessos que
tingui. Arbitra les empreses perquè pugui obligar la distribució irregular de la jornada laboral,
diguem vostè on queda la conciliació familiar. Incrementa la facultat de l’empresari
unilateralment per modificar substancialment totes les condicions de treball no regulades en el
conveni. Atempta la negociació col·lectiva quan li permet el despenjament pràcticament de
totes les condicions de treball regulades en el conveni. Article 57 de la Constitució, convenis i
conflictes laborals, la llei garantirà el dret a la negociació col·lectiva laboral entre els
representants dels treballadors i els empresaris, així com la força vinculant dels convenis. El
conveni d’empresa s’aplicarà de forma prioritària per sobre del sectorial. Saben vostès quants
convenis d’empresa existeixen en aquest país, quatre mil cinc-cents convenis d’empresa, hi ha
milions d’empresa en aquest país. Es deixarà d’aplicar el conveni si en dos anys després
d’haver-se denunciat no hi ha acord per les parts, fins a dia d’avui, es feia a través de la
mediació judicial, ara sense mediació judicial. I quan es diu mesures per afavorir l’eficàcia del
mercat laboral i reduir la dualitat entre fixos i temporals, el que realment vol dir és que serà més
fàcil i més ràpid i més barat acomiadar fins i tot a l’administració pública, sigui quina sigui la
forma que utilitzi l’empresa per acomiadar. Es redueix la quantia de la indemnització i s’elimina
els salaris de tramitació, quan parla del programa de substitució de treballadors en la formació,
qualsevol empresa independentment del número de treballadors, podrà substituir, per substituir
aquells que estiguin exercint, realitzant una acció formativa per a treballadors a l’atur, però
aquells que cobrin prestació per desocupació. Si tant d’interès tenen vostès en què els cinc o
sis milions de persones desocupades accedeixin al mercat del treball, doncs en queden
aquests un milió tres-centes mil persones que no cobren absolutament res. Per cert, abans
aquesta mesura s’aplicava només a empreses de més de cent treballadors, ara és a tothom.
Quan parlem d’indemnització es socialitza ja ho sabem l’acomidament de 20 dies per any, 33
dies per any amb un màxim de 24 mensualitats, abans eren 45-48 mensualitats. Es segueix
amb la política de bonificacions a les empreses, a dia d’avui sempre dades de l’Estat les
empreses han rebut més de 7.500 milions per fomentar la contractació, reduir la temporalitat, la
dualitat entre fixos i temporals, facilitar la inserció laboral de dones i joves i tot això, que he dit
ara mateix, eren preàmbuls de moltes de les reformes que des de l’any 80 s’han anat aplicant,
tot això sempre era l’objectiu fonamental de tota la reforma. I aprofitant que el Pisuerga
passava per allí, el Reial Decret Llei elimina i redueix els drets de la conciliació de la vida
laboral amb la personal i la familiar, regulat a la Llei 43/2006 i modifica l’article 37 de l’Estatut
dels Treballadors referent al temps de l’estada, l’actual redactat diu, només podrà ser exercit
per un dels progenitors. En fi, es redueix també la jornada laboral i s’elimina l’incentiu que
rebien les empreses per contractar les dones, és a dir, que tindrem cada vegada més obstacles
per accedir al mercat de treball, m’imagino que en funció del concepte ideològic que es té de la
família i del concepte biològic que té la dona, el paper que juga la dona a la societat. En
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definitiva, això és la reforma laboral que planteja el Partit Popular per treure’ns de la crisi, una
reforma injusta, insolidària, gens equilibrada i que es carrega el dret amb el treball, que és un
concepte social i que el converteix en pura mercaderia. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE. Moltes gràcies, té la paraula el senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Bona nit. Jo no volia avui explicar la reforma laboral si no que volia explicar
perquè ja ho estan fent els sindicats, ens ho ha explicat molt bé ara la senyora Maria Gallardo i
ja estan explicant els sindicats la reforma laboral als treballadors i treballadores de tot el país i
alguns mitjans de comunicació també estan fent l’explicació i segurament molts dels que estem
en aquesta Sala, ja coneixem gent que estan patint els efectes d’aqueta reforma laboral. Volia
parlar del context en què es produeix aquesta reforma laboral i que persegueix de fons aquesta
reforma laboral i lligar la meva intervenció tant la música com la lletra amb la intervenció que
han fet els meus companys, el senyor Sagués sobre el pressupost municipal. A més, el senyor
Daniel Gracia m’ho ha posat molt fàcil per fer la meva intervenció i a més, com afiliat de l’ASE
també he tingut la responsabilitat de Comissions Obreres, li puc dir que m’he preocupat per
l’expedient de regulació d’ocupació que presenta Comissions Obreres, i li puc dir que
Comissions Obreres presenta un expedient de regulació d’ocupació on pagarà 45 dies per any
treballat en base a la legislació anterior, quan es podia acollir a la reforma laboral que
Comissions està criticant. Per tant, quan llancen determinades crítiques al sindicats com vull
explicar ara, el que hi ha és tota una operació al darrera, que el que vol és canviar el model de
relacions socials i laborals vigent en el nostre país des de la transició. Li diré una cosa senyor
Gracia, segurament vostè és una persona, em sembla que és diplomat en Administració
d’Empreses, crec que em va dir un dia a la ràdio, si no m’equivoco, no? m’ho va dir a ràdio
Pomar, o no, li estic preguntant? És una persona que està formada que sap les coses que
passen al món. Per tant, pot consultar molta bibliografia on li explicaran amb dades científiques
que allà on funciona un model de relacions laborals, on els sindicats tenen un paper important
de negociació i de concertació de les relacions laborals i de les relacions socials, són els països
on s’ha disminuït més els nivells de pobresa i on la renda està més ben repartida. Això que li
estic dient jo, no és una opinió són dades científiques, que vostè pot consultar com a persona
ben informada, que em consta que vostè mateix presumeix que ho és. Per què dic tot això,
perquè jo crec que aquesta reforma laboral el que provoca és un fet molt greu, aquesta reforma
laboral provoca la ruptura del model que ens havíem dotat de relacions laborals i socials des de
la Constitució Espanyola, des de la transició democràtica. El Partit Popular que molt sovint
s’omple la boca defensant el patriotisme constitucional, que molt sovint s’omple la boca
defensant el model de la transició espanyola i l’explica a la resta del món, com a model a imitar
i a seguir, cosa que jo no idealitzo tant aquest període de la nostra història i tinc una visió molt
més crítica. Un dels factors claus del pacte de la transició espanyola, que són els pactes de la
Moncloa, és l’actual model de relacions laborals i el paper que tenen els sindicats i la
negociació col·lectiva en la sortida dels conflictes socials i en la negociació de les condicions
laborals dels treballadors i les treballadores d’aquest país. Vostès amb aquesta reforma laboral
Estan atemptant contra un dels principis bàsics d’aquest pacte constitucional, que era que la
negociació col·lectiva, que el paper dels sindicats, dels representants legítims dels treballadors i
les treballadores eren el que articulaven la negociació amb les patronals del nostre país. Això
vostès ho estan trencant amb aquesta negociació laboral, quan posen per damunt dels
convenis col·lectius de sector, els convenis d’empresa perquè és obvi que runa empresa amb
deu o dotze treballadors tenen molt menys poder de negociació que una federació d’un
sindicat. Per tant, els convenis d’empresa sempre aniran a la baixa, que no pas els convenis
col·lectius negociats a les federacions. No em vull estendre en aquest aspecte, perquè no sóc
un expert en matèria sindical, mai he fet sindicalisme tot i que he estat durant molt anys i estic
afiliat a Comissions Obreres. Després un altre tema que també em preocupa i que és una
estratègia que utilitza la dreta, la dreta política i la dreta social, perquè les empreses també ho
fan, que és l’estratègia de la por i això sí que ho coneixem. Les empreses quan volen
acomiadar, quan volen fer un expedient de regulació d’ocupació, quan volen canviar
substancialment les condicions laborals, molt sovint acostumen a fer-ho els mesos de juliol o
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abans de les vacances de Nadal, perquè saben que hi ha una pressió psicològica important
dels treballadors i les treballadores d’arribar a dates determinades en les seves condicions
laborals clares i molt sovint ho fan, primer en l’estratègia de la por. Farem un expedient de
regulació d’ocupació de la meitat de la plantilla, després ho rebaixaran, ho negociaran, però
primer van amb la por per tal d’intentar que la gent s’avingui a negociar i que tothom tingui por
de perdre el seu lloc de treball i intentin negociar amb més rapidesa. Aquí mateix vostès n’hem
tingut exemples de com han fet això, com per exemple amb Badalona Comunicació durant els
darrers mesos. Per què dic això, perquè m’emprenya i m’ofèn sobretot els arguments que ha
utilitzat el govern del Partit Popular, la portaveu del govern del Partit Popular per justificar
aquesta reforma laboral. Posava per davant els 5’3 milions d’aturats que tenim en aquests
moments a l’Estat Espanyol i culpava a la resta de treballadors i treballadores que tenen la sort
i tenim la sort de treballar i tenir una nòmina a final de mes, de què els drets dels treballadors i
les treballadores actualment en actiu eren els causants de què hi hagin 5’3 milions d’aturats.
Això és la justificació que ha fet el Govern Espanyol. El Govern Espanyol ho hem sentit amb
paraules de la seva portaveu, ha dit, que li preguntin als sindicats els 5’3 milions d’aturats, si
aquesta reforma laboral és necessària o no. Doncs bé, els drets laborals de les persones que
treballen no són la causa de la desocupació i la crisi econòmica que estem patint no és la
causant tampoc, perdó, la desocupació en aquest país no és la causant de la crisi econòmica.
Vostès estan aplicant les receptes que venen doncs de la dreta europea, dels lliberals i
conservadors, que aquí
estan representats en aquest país pel Partit Popular i per
Convergència i Unió, que són els que governen la majoria de països europeus importants, que
són els que tenen la majoria del Parlament Europeu i vostès apliquen les polítiques que la dreta
alemanya has fet, ha consagrat com si fossin dogma de fe per a la tota la Unió Europea. Però
la causa de la crisi econòmica no és ni el dèficit públic, ni la despesa pública, que per cert jo he
sentit, l’escola privada no li va funcionar bé a vostè. Jo he sentit parlar de la despesa en alguns
mitjans de comunicació de dretes, “como mangoneo”. Estic explicant que no ho he sentit en el
“gato al agua” ho he sentit en mitjans de comunicació de dretes, però que són mitjans
certament rigorosos, “como mangoneo o como expolio” la despesa pública no pot ser
“mangoneo o expolio”, perquè en tot cas són recursos que estan aquí, el dèficit público no és
ni “mangoneo mi expolio”, La despesa púbica no és la causant de la crisi econòmica i les
condicions laborals tampoc són les causants ni de la crisi econòmica, ni de la desocupació, qui
ha causat la desocupació és la manca de finançament a les nostres empreses i la manca de
finançament, que també s’ha derivat cap al sector públic, que ha causat la desregulació
econòmica, que heretàvem del cercle econòmic anterior. Això és demostrable amb dades que
m’han estat mostrant els sindicats...
SENYOR ALCALDE: Senyor Mañas anem concretant una mica, li sembla, gràcies.
SENYOR MAÑAS: I això es pot demostrar am dades, com ho estan explicant els sindicats
aquest dia, amb la suposada rigidesa del nostre mercat laboral, des de l’any 1995 fins al 2007
l’ocupació a Espanya va créixer un 67%, 20 vegades més que a Alemanya. Les condicions
laborals no són les causants de què hi hagi desocupació en aquest cas a l’Estat, el mateix
govern del Partit Popular ha admès que la reforma laboral no crearà ocupació, l’ocupació la
crearà l’augment de l’activitat econòmica, el creixement econòmic quan aquest arribi a dos
dígits. Aquesta reforma el que pretén, acabo ja senyor Garcia Albiol en un minut, són dues
coses molt concretes, una, eliminar per complet el poder de negociació sindical, dels sindicats
d’aquest país i dos, fer que quan hi hagi creixement econòmic, que quan es recuperi l’ocupació
en aquest país, aquesta ocupació tingui menys drets, sigui menys estable i sigui més barata,
aquests són els objectius de la reforma laboral que el Partit Popular ha presentat en el Congrés
dels Diputats, perdó, que el Partit Popular ha fet per Decret i després anirà al Congrés dels
Diputats.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Mañas, no sé si Convergència vol parlar, no?, el Partit
Socialista volen parlar, si?.
SENYORA DESIREE GARCIA : Hola bona nit a tothom. Les paraules que m’han precedit ja
han apuntat motius pels quals votar a favor d’aquesta moció i en contra de la reforma laboral
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que va aprovar el Partit Popular el passat 12 de febrer. Jo, però, començaré amb els aspectes
en part positius perquè d’entrada res no té perquè ser ni positiu, ni negatiu, si no que depèn de
com s’aplica. Per tant, parlaré d’aquests aspectes que podrien ser positius d’una reforma
aprovada a cop de Decretazo, això sí, i que a més a més, és possible que en algunes de les
seves parts, fins i tot, sigui inconstitucional, o va en contra de l’Estatut Autonòmic de Catalunya.
Aquesta reforma jo destacaré que té una vocació clara i una intenció de ser completa i global,
és cert, és a dir, en el moment en el que tu entres contempla des que tu entres a una empresa,
la permanència en aquesta empresa i la seva sortida de l’empresa. Afronta reptes o pretén
afrontar reptes en relació a la competitivitat de les nostres empreses, per exemple, una cosa
que nosaltres hem recolzat des de sempre, 20 hores de formació pels treballadors a càrrec de
l’empresa i amb bosses trimestrals, perfecte. Clar, amb la que està caient qualsevol s’atreveix
a demanar-li ara a l’empresari formació, certament, perquè clar, no et dóna gaire seguretat si
aquest empresari no hi creu, però en qualsevol cas és una mesura que nosaltres la veuríem
molt bé d’entrada, hem recolzat sempre que els treballadors i les treballadores han d’estar
formats i han de ser el centre de l’empresa perquè siguem competitives. La distribució de la
jornada, bé, amb un 5% de mobilitat, si ambdues parts ho poden negociar, doncs fins i tot per
fer-ho coincidir amb horaris escolars o si tens persones al teu càrrec, en termes de conciliació
seria correcte. El que passa que sembla ser, que si això és a discreció de l’empresari caldrà
veure com havia comentat per part de Comissions Obreres, si podran canviar l’horari laboral
d’un dia per l’altre. De fet els agents havien acordat el 10%, però establint els mecanismes, és
a dir, el Govern Espanyol en tenia un precedent que no va voler aplicar. També s’afronta la
mobilitat funcional, bé, correcte, si tens una part de l’empresa carregada de feina i una altra que
no, parlem-ne cap problema i també el tema de la mobilitat geogràfica, que en aquet país
doncs és una cosa que se n’havia de parlar tant a nivell català, com a nivell espanyol. Nosaltres
en quan a parlar sempre hi hem estat d’acord, de fet ho hem fet durant molts anys amb els
agents socials i econòmics i amb l’acord estratègic i amb d’altres pactes miràvem d’afrontar
aquestes mesures. Ara bé, com bé s’ha dit, aquests aspectes no són suficients ni perquè tan
sols el Partit Popular pugui dir que crearà ocupació, perquè saben que no i a més a més, ho
han afirmat, seguiran destruint ocupació amb aquesta reforma, que a més a més, ells han
definit com agressiva. Per curiositat he buscat la definició d’agressiva en el diccionari, la
definició d’agressió que és el substantiu diu, escometre algú per ferir-lo o fer-li mal, no se
m’agafi el literal de la frase, però de la definició, però sí que és cert que amb una definició com
aquesta dita pel Ministre d’Economia, home, molta confiança o molta predisposició a la
ciutadania davant d’aquesta reforma, doncs, la veritat és que és ben difícil i per què és
agressiva aquesta reforma, bàsicament perquè el Partit Popular vol fer el mateix que va fer
amb la Llei del Sòl, lliberalitzar-lo i ja està i ha lliberalitzat l’acomiadament i d’això va realment la
reforma laboral, per molt que ho hagin intentat maquillar amb competitivitat, amb l’organització i
la flexi seguretat a les empreses i tots aquests conceptes que quan entres amb detall el que
veus és, que és una reforma descompensada, perquè realment cau tot en mans de la direcció
empresarial, que és el que dèiem abans, si la flexibilitat horària és perquè puguem conciliar,
fantàstic, si és perquè tu puguis tenir la potestat unilateral de canviar l’horari laboral d’un dia per
l’altre, l’efecte és negatiu i crea indefensió al treballador. A més a més, és incoherent, és una
reforma incoherent, no pots dir que l’estàs fent per crear ocupació i al mateix temps diguis
destruirem, destruirem llocs de treball. Per tant, l’objectiu que persegueixes no l’obtindràs, no
l’apliquis, és una reforma incoherent, que a més a més, manipularà els resultats i observarem
una cosa d’aquí a tres mesos, que serà la Ministra de Treball parlant que la reforma funciona
perquè han augmentat el número de contractes indefinits, contractes als que feia referència la
senyora Gallardo dient que aquest nou contracte, que permet el lliure acomiadament, té
categoria d’indefinit, si és clar, estadísticament pujaran els indefinits sense indemnització i
precaritzant i precaritzant. Aquí vaig al tercer punt, és descompensada, és incongruent i a més
precaritza el mercat del treball, i permeteu-me que com que ja s’han donat altres exemples de
dones etc., parli dels joves menors de 30 anys amb un any en pràctiques pel seu contracte,
fantàstic, sense cap tipus d’indemnització. Fins ara, perquè tinguem un punt de referència els
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alts directius que se’ls suposa, se’ls suposa bastant responsabilitat estaven sis mesos a prova,
i ara diem, per a qualsevol, per a tots, de manera indiscriminada, menor de 30 anys estaràs
aprova durant 365 dies. Jo qüestiono que aquell empresari que ja ho feia bé, ho faci millor ara
amb aquesta reforma i que el que no ho feia bé, ara rectifiqui. Per tant, descompensat,
exagerat, abusiu, no sé, cadascú que hi posi l’adjectiu que vulgui, i finalment redueix el paper
de les administracions públiques, una empresa que redueixi ingressos no que tingui pèrdues,
que redueixi ingressos durant tres trimestres consecutius, podrà de manera unilateral realitzar
un expedient de regulació d’ocupació. Abans almenys tu havies d’anar en aquest cas a la
Generalitat, al Departament d’Ocupació i dir els motius són aquests i l’administració ho valorava
per veure si es podia aplicar o no, ara és unilateral i no per tenir pèrdues, que la interpretació
de la lletra és molt important, si no senzillament perquè deixis de tenir els guanys que havies
tingut tres trimestres, nou mesos abans. El que jo plantejo és i aquí el motiu que el nostre partit
estigui a favor d’aquesta moció, si tenim Comunitats Autònomes com el País Basc amb un sis
per cent d’atur i d’altres amb un 20% com és Catalunya o Madrid o més d’un 20%, potser no
hem de regular només el mercat laboral sempre amb concertació social, potser hem de parlar
del model productiu, potser hem de parlar d’innovació, d’ajuts a les empreses, de facilitar el
crèdit. Mirin nosaltres potser hem trigat a aprendre-ho, ja m’avanço el que em puguin dir, potser
hem trigat a aprendre-ho, però és que ho tenim molt clar ara, el camí que hem de seguir és
amb innovació, amb emprenedoria, amb prioritzar realment el crèdit i tot allò que possibiliti la
creació d’ocupació, si continuem ofegant el que estem entrant és un cercle viciós. Per acabar,
jo desconec si hi haurà una vaga general o no, en això els propis sindicats són els que tenen la
paraula i els treballadors. El que tinc molt clar, és que una reforma com aquesta no es fa en
dos mesos de govern i el Partit Popular i Convergència, totalment entregada a allò que el Partit
Popular faci, tenia molt clar quina era la reforma que volia fer, perquè aquesta reforma no es fa
en dos mesos, està més que pensada. Per tant, tot allò que va dir en campanya el senyor
Mariano Rajoy, doncs òbviament ha quedat en entredit amb una reforma d’aquest calat. També
és veritat que nosaltres ja sabem con fa campanya el Partit Popular, nosaltres ja hi estem
acostumats. En tot cas, reitero que el nostre posicionament és a favor de la moció en contra de
la reforma i que en aquest sentit, doncs ens posem al costat de sindicats i treballadors perquè
realment s’asseguin i puguin arribar a un acord conjunt. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, bé, algun dia ja li diré que m’expliqui com fa campanya el Partit
Popular, senyor Riera.
SENYOR ALCALDE: Fent política social senyor Serra, polítiques socials.
SENYOR RIERA: A veure si puc parlar senyor Serra, que ja no presideix el Consistori, no
home, li dic perquè com que veig que ens està interrompent. Bé, hi ha una qüestió que jo vull
dir que estic d’acord amb la senyora Gallardo, que és que ells fan acomiadament perquè no
tenen ingressos, doncs nosaltres fem ajustos perquè tampoc tenim ingressos, o sigui que
benvinguda al club. Per tant, estem en la mateixa situació, és a dir, aquesta és una postura
molt confortable, dir no tenim ingressos, doncs nosaltres també, no tenim ingressos i gestionem
el que tenim, i per cert, que Comissions Obreres deu tenir molts diners perquè si indemnitza a
raó de 40 dies, doncs, no, els diners van... Miri, nosaltres en el tema de la reforma laboral hi ha
una cosa que està molt clara i és que la reforma laboral, una que la reforma era necessària
perquè en la situació que estàvem en aquests moments, estàvem a cinc milions dos-cents
setanta-tres mil aturats. Per tant, està clar que alguna cosa s’havia de fer i que el que hi havia
no funcionava, això està claríssim, és veritat que el País Basc té una taxa d’atur i Catalunya en
té una altra, bé, hi ha vuit anys de govern de tripartit, també és veritat, però és el que hi ha, és
a dir, és la situació que tenim. La reforma laboral, la creació d’ocupació com hem dit moltes
vegades, les úniques persones que poden crear ocupació són els emprenedors, són els
empresaris i els empresaris petits sobretot són els que poden crear ocupació. L’Administració
per molt necessari que sigui un lloc de treball, per indispensable que sigui, si sense aquest lloc
de treball no poguéssim viure, seria una despesa i continua sent una despesa, els que creen
ocupació i creen contribuents són les petites, mitjanes i grans empreses. Aquests són els que
creen ocupació i a aquests els hem de facilitar el marc laboral perquè creïn aquesta ocupació,
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que no sigui més fàcil divorciar-se que acomiadar un treballador. És a dir, una persona crea
ocupació, ja m’agradaria que algunes de les persones que estan aquí i que han parlat aquí,
doncs creessin algun dia a la seva vida, algun lloc de treball, estaria bé i perquè ningú neix amb
el senyal marcat, de dir, tu seràs una persona que crearà llocs de treball i tu seràs una persona
que demanaràs que et creïn aquest lloc de treball. Crear llocs de treball és una manera
d’entendre la societat, la vida i la manera d’entendre doncs el desenvolupament de cadascú, i
el que crea aquest lloc de treball li hem de facilitar les coses perquè pugui crear mentre té feina
i pot pagar aquesta feina a uns treballadors que li fan aquest treball, i quan s’acaba la feina que
no sigui una maledicció bíblica, que tingui de carregar de per vida amb persones doncs perquè
no té feina per a ell. Estic parlant sempre de la petita i mitjana empresa, les grans empreses ho
solucionen d’una forma molt fàcil i aquests no tenen problemes amb deslocalitzacions, parlo de
qui crea, del teixit productiu a Catalunya i a Badalona, que és la petita i mitjana empresa. Per
tant, feia falta una reforma laboral, l’evidència és el nivell d’atur que hem arribat, per tant, feia
falta aquesta reforma laboral, res és inamovible, els pactes de la Moncloa van ser importants i
van tenir la seva eficàcia durant uns anys, però res és inamovible. Per tant, doncs hi ha un
moment en què t’has de plantejar una altra situació. Per tant, crear en una situació no de por,
quina por, senyor Mañas, és a dir, hi ha una situació d’unes persones que tenen feina, un
senyor que té un restaurant i que pot contractar tres cambres i que quan no té feina ha de
prescindir de dos cambres i es queda en un i es defensa com pot. Aquesta és la qüestió perquè
els 20 dies per any treballat, no està en aquesta reforma, això ja venia de la reforma anterior, i
ho dic perquè ha fet esment a la xifra dels 40 dies, els 20 dies per any és una reforma,és una
mesura de la reforma anterior. Per tant, nosaltres aboquem per fer, per moure peça, per fer, per
adequar els temps que tenim en aquests moments a la situació actual, per facilitar el mercat del
treball, per facilitar sobretot l’ocupació de les persones que estan entre els 18 i els 40 anys,
perquè tenim una taxa d’atur en aquesta edat brutal, i per tant, no potser, alguna cosa estem
fent malament quan hi ha aquesta taxa d’atur tan important, que estem al capdavant de la taxa
d’atur juvenil d’Europa. Per tant, alguna cosa s’havia de fer, i nosaltres votarem en contra
d’aquesta moció, perquè no entenem els arguments que ens han exposat, que a més són uns
arguments en alguns casos una mica, certament, li diré senyor Mañas, una mica de barricada,
si m’ho permet. Per tant, no és la solució, això no crearà ocupació, crea ocupació l’esforç de
tots plegats i legislar, moure peça, fer una reforma que valori i posi en valor l’esforç dels
empresaris, per tant, nosaltres no votarem a favor.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Riera. Hi ha un segon torn?, jo crec que ha quedat prou,
no?. Té un màxim de cinc minuts.
SENYOR FELIPE BARRERA : Bona nit senyor alcalde, senyors regidors i regidores, ciutadans
de Badalona. A veure el que està claríssim és que indubtablement amb el Govern Popular no
arribaren a entendre’ns-hi, a part que diu que està obert en el tràmit parlamentari. No per part
de les paraules que s’han dit aquí per part del Partit Popular i una altra que s’han callat que és
el tema de Convergència, que jo és que no ho entenc perquè tant catalans que són, que
defensant el tema de l’Estatut de Catalunya, deixen que es tregui el tema de la supervisió del
tema dels EROS, d’extinció de contractes o de suspensió de contractes. Bé, perquè l’interès és
molt més va més enllà. Hi ha una qüestió important que crec que aquí s’ha dit i que s’ha de
tenir en compte, això és una reforma que no solucionarà el greu problema de la situació de
l’atur, però jo crec que el més lamentable és que diguin, que s’estigui dient que es posin per
davant i es jugui amb el sentiment de cinc milions d’aturats. Els cinc milions d’aturats ni els han
posat els treballadors que com s’ha dit per aquí, els treballadors en actiu, ni els han posat els
sindicats, ni els que estem en contra de la reforma laboral, perquè entenem que aquesta
reforma laboral no solucionarà el problema. A més, per a més inri de tot, que diu que va per
afavorir el tema de la joventut i fan tot al contrari per afavorir el contracte per a la joventut. No
és contractarà ningú que no tingui una motxilla i saben quina és la motxilla, que cobri el màxim
de desocupació, mentre més cobra de desocupació, més possibilitat té de treballar, i avui els
joves, la immensa majoria o han exhaurit la mínima prestació de desocupació que han generat
o no tenen res. Indubtablement l’empresari com que té un benefici de les cotitzacions a la
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Seguretat Social que pot arribar gairebé al cent per cent del què hagin de cotitzar, doncs
resulta que a qui contractarà, doncs contractarà les persones que tenen la motxilla, és una
expressió del contracte, que li diuen el contracte Rajoy. El contracte Rajoy és el que hi haurà i
a més és un contracte que com per aquí s’ha dit resulta que és indefinit, però només servirà
només per qüestions... i es creuen que els ciutadans d’aquest país som tontos. Jo amb tot el
respecte, però creuen que els ciutadans d’aquest país som tontos, escolti com crearà vostè
estabilitat a la feina quan aquest contracte té 364 dies d’inestabilitat, l’empresari als 365 dies
se’l treure de sobre i sense indemnització, que és el que s’ha dit, inconstitucional, sense cap
tipus d’indemnització, quan abans no hi havia cap contracte fins i tot els de la ETT tenien
indemnització, i sobretot la negociació col·lectiva que és l’element més important que tenen els
treballadors i els seus representants per millorar les condicions de treball, s’ho carreguen. Dos
trimestres que l’empresari no tingui, no que tingui pèrdues, no, que no tinguin tants beneficis o
que baixi el tema de la facturació, pot indubtablement reduir el salari d’aquests treballadors i si
són tres trimestres seguits, doncs el pot acomiadar. Per tant, jo no em vull estendre més
perquè s’ha dit tot el contingut, però jo sí que crido a què aquesta reforma laboral s’ha de fer
que el govern recapaciti, els sindicats hem presentat propostes, que no diguin que no hi ha cap
proposta, perquè varem recollir una iniciativa legislativa popular on posàvem quins eren els
elements importants per crear ocupació, que com per aquí també s’ha dit, és que l’economia tiri
endavant , que l’activitat econòmica creixi i mentre això no es porti a terme, l’ocupació no
creixerà, i això ho sap tot el món, fins i tot els que han posat la reforma. L’únic que passa és
que quan l’economia comenci a créixer doncs tots els salaris d’aquest país no ens serviran per
a res. Hi ha una qüestió important perquè nosaltres hem volgut portar-ho al Ple de l’Ajuntament,
perquè això no té una repercussió directa només pels treballadors, té una repercussió social
perquè els ciutadans d’aquesta ciutat de Badalona serem molt més pobles i no tindrem
estabilitat a la feina. Per tant, cobrarem menys, gastarem menys i per tant, els ciutadans
creixerem menys econòmicament. Per tant, jo crec que amb aquestes qüestions està claríssim
que la mobilització és la que farem i no convocarem cap vaga general, ni quan el president ho
digui si no quan les organitzacions sindicals i la societat d’aquest país cregui convenient que
s’ha de convocar. Per tant, os crido demà a les sis de la tarda a manifestar-nos, ja que hi ha no
solament d’Espanya, si no una jornada de lluita europea pel creixement econòmic
indubtablement per aquest país per a la reforma laboral. Demà a les sis de la tarda a la Plaça
Urquinaona.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies. Jo crec que no hi ha, senyor Mañas, un altre cop, com
vostè vulgui, vol tancar? no hi ha un segon torn, és necessari fer-lo, sí, qui comença... (el
senyor Mañas parla de lluny, però no s’entén). No, tancaré jo el debat i punt.
SENYOR MAÑAS: Vostè tanca que és l’alcalde, dic com a Partit Popular. Vull replicar tres
cosetes al senyor Ramon Riera, una, vostè ha tingut molta feina durant el darrer mes i mig per
quadrar el pressupost i entenc que ser regidor d’Hisenda en una situació econòmica
complicada i sense majoria al Ple li ha donat molta feina, i no ha llegit ni una paraula del què
han dit els dirigents nacionals del Partit Popular sobre aquesta reforma laboral, perquè tiri
d’hemeroteca, agafi els diaris dels darrers dies i veurà no els dirigents del seu partit, els
ministres i el president del Govern que es diu Mariano Rajoy i és del Partit Popular dient que
aqueta reforma no crearà ocupació. Vostè em veu i m’explica que aquesta reforma crearà
ocupació, entenc, que vostè ha estat tancat i ha tingut poc temps de llegir els diaris i de veure
què passava al món perquè havia de quadrar els números i els pressupostos. L’ocupació la
generaran els estímuls econòmics, el crèdit financer a les empreses i l’augment del poder
adquisitiu de la classe treballadora i de les classes mitjanes, o sigui,les receptes contràries que
vostès estan aplicant. Quan li he dit a l’inici de la meva intervenció al principì, les causes de
l’atur són l’asfíxia econòmica del crèdit financer que no disposen les empreses, l’ajust social o
sigui les vostres retallades i la pèrdua de poder adquisitiu de les classes mitjanes derivades de
les retallades i de les polítiques d’ajust. Jo no sé si els meus arguments són de barricada o no
són de barricada, jo el que sí que ser és que als meus 38 anys porto molts anys escoltant, que
la gent d’esquerres eren dogmàtics, i que ara m’estic adonant que els que són dogmàtics, però
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dogmàtics de mena són els ultra lliberals europeus, que es creuen a “pies juntillas” les receptes
que imposa la dreta alemanya i determinats gurus de l’economia, que no llegeixen allò que
diuen alguns economistes lliberals, que diuen que les receptes que s’estan aplicant són les
equivocades i que no ho diuen economistes d’esquerres, ho diuen economistes lliberals. Avui
els de les barricades, els del dogma i els de les veritats absolutes no es troben a l’esquerra, es
troben a la dreta i estan governant Europa. No sé si els meus arguments són de barricada o no,
si no tant com els seus.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Mañas, em diu el senyor Riera que deu segons, que li vol
dir alguna cosa.
SENYOR RIERA: Si m’ho permet la senyora Desirée Garcia, són trenta segons, que jo he
tingut feina pel que fa al pressupost, però estic al món i sé de què va això i el senyor Rajoy el
que ha dit és que d’immediat no es crearà ocupació, això és més a llarg termini.
SENYORA DESIRÉE GARCIA: Ràpidament perquè realment el senyor Mañas ha reflectit molt
bé el que jo volia comentar. Jo feia incidència que, insisteixo, no crearà ocupació, si no en crea
és incongruent impulsar una reforma que saps que no obtindrà els efectes que vols, si no els
contraris. Per tant, en aquest sentit si ho diuen els mateixos ministres i el mateix president del
Govern, l’objectiu n’és un altres que està amagat, i en tot cas, sí que hi ha una cosa que crec
que és important, justament per al·lusions que feien abans els 4 anys de tripartit. La creació
d’ocupació la fan les empreses, efectivament, però la creació de les condicions, aquí és on
entrem les administracions i en aquest cas els governs i el poder polític, que és qui té la
responsabilitat per intentar endevinar, que entenem que tots cometem errors, intentar
endevinar o reforçar aquelles actuacions que permetran aquesta creació d’ocupació. Per tant,
sí que depèn de les empreses, però si la recepta ja ens estan dient i el senyor Mañas en feia
referència, i jo portava fins i tot la referència d’un article del New York Times del 18 de febrer,
que parla precisament d’això, que el que no podem fer a Europa amb països com el nostre, és
aplicar el model alemany. El model alemany és per alemanya i nosaltres hem de trobar el
nostre propi model i d’això parteix que les condicions siguin per crear ocupació i dinamitzar el
consum i dinamitzar el consum no es fa abaratint l’acomiadament, es fa estimulant la
contractació, perquè és quan les persones poden tenir el líquid per poder consumir , i per tant,
tot es reactiva. Em sembla que no els explico res que no sàpiguen, però en aquest sentit,
nosaltres ja ens anem adonat, els qui governen sembla que són els que no ho volen sentir i els
que ens estan abocant a aquesta recessió ara tant anunciada, que segur que ve i que segur
que hi som, però que a més a més,també es juga amb aquesta por a la que fèiem referència
abans, que és el que els va molt bé. Jo només per acabar, sí que voldria recollir el que ha dit el
senyor Barrera, justament els grans avaladors i que no han parlat en aquesta moció, com és
Convergència i Unió, els grans avaladors del autogovern estan aplaudint una reforma que està
envaint competències de l’Estatut d’Autonomia a Catalunya. Nosaltres ja els varem instar des
del Parlament que fessin un recurs d’inconstitucionalitat, però francament no els veig gaire per
la tasca de posar-li un recurs al seu soci de govern. Però bé, en tot cas, seria interessant que
no es contradiguin entre el que diuen i propugnen i el que fan, estaria bé que defensessin
aquelles competències i aquell desplegament estatutari, que tan ens ha costat a tothom, o a
alguns en aquest cas. Ja està, era el que volia concloure, gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies. Jo dues coses, la primera, que em sembla que
ens equivoquem de lloc alhora de fer el debat. La reforma laboral es debatrà en el Congrés
dels Diputats, hi estaran tots els grups allà per explicar el que els sembli bé, i aquí doncs em
sembla que plantejar aquest debat, no és el camí adequat. Ho dic ara que sóc l’alcalde i ho
deia quan estava a l’oposició, aquí estem per debatre i per resoldre els problemes de
Badalona, i els que afecten a l’àmbit de competència municipal, ja sé que em diran que aquesta
reforma afecta a treballadors de tots els llocs i a Badalona també, però nosaltres no tenim
poder de decisió. Per tant, torno a reiterar, repeteixo, igual que com estava a l’oposició,
m’agradaria que fossin capaços de poder centrar els debats amb allò que afecta directament i
que és competència d’aquest Ajuntament. Després una última qüestió, he escoltat amb de
respecte, és evident que en aquest punt amb els sindicats no hi coincidim, i per tant, no és cap
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sorpresa, però a mi sí que em sorprèn alguna cosa que he escoltat per aquí i especialment des
del grup Socialista i és que ens donin lliçons del què s’ha de fer o deixar de fer i dir i escoltar
que ens expliquin el que serveix i el que no serveix, quan ells han estat els responsables de
crear cinc milions, de permetre que es creïn cinc milions cinc-cents mil aturats. Aleshores, no,
no , és que els ho dic de debò, segurament, jo vaig a fer una pregunta a l’aire perquè és
possible que jo no sóc molt intel·ligent, però jo els pregunto una cosa, jo no ho he sabut veure,
si tan clar ho tenien perquè no ho han fet quan estaven governant, que han estat governant fins
fa un mes i mig. És una pregunta per què no ho han fet, perquè Espanya s’ha convertit en el
país que té la taxa d’atur el doble que la mitjana de la Unió Europea,per quina raó Espanya és
el país d’Europa amb la major taxa d’atur amb dones i joves, per quina raó Espanya és l’únic
país d’Europa on la meitat els joves, el 45% dels joves estan en atur. És que anem a veure si
tant clar ho tenien perquè no ho han aplicat durant els 7 o 8 anys que han estat en el Govern
d’Espanya i també en el Govern de Catalunya, és que de debò que amb resultat una mica
sorprenent. Per tant, em sembla que els posicionaments han quedat prou clars, hi hauria el vot
a favor d’aquesta moció d’Iniciativa i Socialistes, abstenció de Convergència i Unió i els vots en
contra del Partit Popular. Per tant, entenc que quedaria aprovada la moció per dotze vots a
favor i 11 en contra.
Votació.
La moció precedent s'aprova per majoria simple.
Vots a favor: 12, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
Vots en contra: 11, del grup municipal del Partit Popular
Abstencions: 4, del grup municipal de Convergència i Unió.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, passem al següent punt. Té la paraula la senyora Bàrbara
Camón, dels pares afectats pel tancament del Casal de pares i mares.
13 Torn obert de paraules
AP-2012/2235
Senyora Bárbara Camón Luís, en rep. de pares afectats pel tancament del Casal.
Assumpte: Tancament Casal pares i mares del carrer Jaume Solà.
SENYORA BARBARA CAMON: Bona nit senyor alcalde, regidores i regidors i ciutadans. Em
presento avui aquí en nom de gairebé 800 famílies de Badalona , que utilitzem el Casal de
mares i pares que aquest govern vol tancar , argumentant motius econòmics. Fa uns dies una
mare afectada pel tancament del Casal va mantenir una entrevista amb vostè senyor alcalde,
en aquell moment vostè va argumentar-li que no sabia de què li estava parlant, ja veig que a
hores d’ara ja ho sap, però per si algú se li escapa o li ven de nou, els en faig cinc cèntims. El
Casal de mares i pares ubicat al carrer Jaume Solà va obrir les seves portes l’any 2008, amb
l’objectiu de conciliar la vida familiar i laboral de les famílies amb infants. És un espai de
trobada que acull durant un màxim de tres dies a la setmana nens i nenes de zero a dotze
anys, també hi ha un servei d’assessorament psicològic, xerrades sobre educació per als pares
i s’ha creat fins i tot una xarxa social entre les famílies per intercanviar materials, experiències i
el que calgui. Des de la seva inauguració gairebé 800 famílies han fet ús d’aquest servei,
famílies de tot tipus, monoparentals, biparentals, famílies sense xarxa social, famílies de tots
els barris, de Bufalá, Sant Crist, Casagemes, Progrés, El Raval, Progrés etc. El passat mes de
gener l’empresa que gestiona el Casal va informa les famílies que aquest servei tancarà les
seves portes el 31 de març perquè l’Ajuntament no pot fer front a la despesa que suposa i no
ho tenim molt clar després del què ha dit el senyor alcalde, si el Partit Socialista aprova el
pressupost, vota a favor del pressupost si que tindran diners per això. Les famílies usuàries del
servei volem que l’Ajuntament sigui coneixedor de què en suposarà el tancament. Les mares i
els pares hem dut els nostres fills al casal per poder fer diferents tipus d’activitats, des de
buscar feina en aquests temps tan difícils, fins anar a treballar, al metge o a realitzar activitats
de formació. Els pares i mares hem deixat els nostres fills al casal amb la seguretat i
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tranquil·litat que els nostres nens estan en un centre on els professionals i voluntaris que hi
treballem vetllaran per la seva seguretat i felicitat. Entenem que el casal de mares i pares és un
centre pioner i únic a tot Catalunya, i que no es pot tancar i deixar tantes famílies sense
aquesta ajuda. Avui vostès han debatut els pressupostos i nosaltres som aquí per demanar que
incloguin en els mateixos una partida per donar continuïtat a aquest servei. Han parlat e xifres
astronòmiques que a nosaltres se’ns escapen i entenem que el cost del casal és una
menudesa en relació als pressupostos de la ciutat de Badalona, que han estat debatent
aquesta tarda. En els temps de crisi en els que vivim entenem que l’Ajuntament ara més que
mai ha d’ajudar les famílies amb dificultats econòmiques, laborals o de conciliació, és
precisament en temps de crisi quan és necessària l’ajuda social. De fet avui vostès deien que
intentaran que qualsevol euro a l’Estat sigui amb utilitat per a la ciutat, nosaltres les famílies
afectades som ciutat. Parlaven de donar diners bàsicament pels serveis de la ciutat en un any
que serà el pitjor. Parlàvem de pressupost per sobreviure i per mantenir els serveis de caràcter
social, què farem en aquest any tan difícil sense aquest casal, senyors. Volem demanar tot i
així que si segueixen disposats a tancar el casal ens ofereixin alternatives per tal de continuar
amb les nostres obligacions com a pares i ciutadans. Volem, demanem que ens expliquin que
volen posar en el lloc del casal i quin cost suposa per a l’Ajuntament, nosaltres no hi entenem
de números, sabem que el casal és un edifici de l’Ajumtament i sabem que només s’han de
pagar quatre sous de quatres persones que hi treballen, hi ha voluntaris, el material que es fa
servir al casal el posem els pares. Volem saber si realment el cost és tant i si és així que hi
faran allà, perquè a la premsa hem llegit que pensen destinar l’edifici a un nou equipament d’ús
comarcal i amb finalitats socials i entenem que el cost d’aquest servei serà més car que
l’actual. Volem que ens expliquin per què volen treure un servei per posar-ne un altre, un servei
té prioritat davant d’un altre, perquè desvesteixen un sant per vestir-ne un altre, perquè treuen
un servei que funciona. Volem que sàpiguen senyor alcalde i regidors i ja acabo que no ens
limitarem a fer només aquesta intervenció en el Ple d’avui,m si no que anirem més enllà, ens
veurem el dia 5 de març a la reunió que tenim convocada amb els regidors Jurado, Gómez i
Salgado, cosa que agraïm, però ja els avanço que ens resistim a perdre el casal i recollirem
firmes, farem ressò de notícies i defensarem un servei que és únic a Catalunya i del que hem
d’estar orgullosos. Moltes gràcies per la seva atenció.
SENYOR ALCALDE: Gràcies obriríem un torn de menor a major, senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bé, ara hem tingut aquí la intervenció d’una persona afectada per les
retallades, ha parlat d’un tema, del casal de pares i mares, que és dels que nosaltres entre
d’altres citàvem com un servei víctima d’aquest pressupost de l’Ajuntament de Badalona, i avui
hem escoltat ara, però podríem haver d’ignot aquí a la Sala d’altres casos. A vegades pensem
una cosa, vaja, m’imagino que les que fan aquestes ratlles en el paper i tatxen o agafen les
tisores i tallen o agafen la destral i ho esberlen tot, sembla que quan prenen una decisió
d’aquestes no pensin amb el que hi ha al darrera. Estem dient hem tancat això i s’ha acabat o
hem retallat, per exemple abans parlàvem de Sant Crist, doncs a la Musara una entitat que fa
una labor social increïble en el barri, doncs els deixem penjats o a la Rotllana una entitat del
barri de la Salut, doncs que fa també una labor comparable a la que dèiem abans, o el local
d’una entitat de joves que treballen en el barri de la Pau, els tenim també contra les cordes. Bé,
no és això el que estem menystenint i estem perjudicant a una entitat, no, aquesta entitat està
donant un servei a la ciutat importantíssim i en aquest cas parlem d’entitats o tornem a centrarnos aquí amb el casal de pares i mares. Aquest casal de pares i mares no és tancar un edifici,
tancar una porta, posar-li un cadenat com han fet d’altres casos, si no que també aquí hem de
pensar i tota la gent que en feia ús i que li era bo tenir aquest servei. Què passa amb això, per
què ho tanquem, realment aquestes retallades que fan estan com els deia jo abans, estan
mesurades, estan pensades o senzillament han agafat i han començat a fer ratllades sobre
números i anar veient el que els va sortint i després les conseqüències són les que són i aquí ja
ens ho trobarem. Fixi’s el que ens deia abans el senyor Falcó, que ens deia també que a tot li
han dit que sí, doncs jo li demano senyor Falcó que li digui, escolti, no tanquin el casal de
pares i mares tampoc i també li diran que sí, segurament i ja el tindrem obert i un servei
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important per a la ciutat. Estem parlant també amb números rodons, tot el que ha dit, el fruït de
la negociació entre Convergència i el Partit Popular aproximadament puja un milió d’euros, en
fa l’efecte, bé, aquest milió d’euros que puja aquesta negociació que l’han rebaixat dels passius
financers. Doncs per què s’ha acabat aquí, per què s’ha acabat aquest milió d’euros, perquè no
tenen en compte tots els ingressos extraordinaris que els dèiem abans que hi haurà per
l’increment de l’IBI o per què no tenen en compte que per obtenir la gratuïtat dels llibres de text
no necessiten tres milions d’euros, per què no ho tenen en compte tot això. De veritat, si es
creuen el que diuen de fer polítiques socials d’oferir serveis públics d’atendre les persones, si
tot això s’ho creuen, prioritzin seriosament i actuïn en conseqüència, i no vol dir que aquest cas
que se’ns ha explicat avui sigui l’únic el número 1, el més imprescindible a la ciutat. És un
servei públic que teníem, que estava bé , que era útil i que el feia servir molta gent i ara ja no el
tindrem i n’hi h d’altres i en tots canviant la línia política, canviant els objectius, remodelant i
pensant les coses, reformant i buscant més eficiència i pensant amb temps propostes per
canviar, propostes alternatives es podria fer. Nosaltres els demanem que això ho mantinguin i
que no es tanqui igual com estem mantenint i defensant des de fa mesos els llocs de treball i
els serveis públics en general.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Sagués, té la paraula algú més, endavant.
SENYORA TERESA GONZÁLEZ: Bona nit alcalde, regidors, regidores, ciutadans. Primer de tot
vull agrair que a les deu i vint de la ciutat hi hagi una representant del casal de pares i mares,
aquí amb nosaltres en el Ple, perquè més que res si fan servir el casal de pares i mares és
perquè tenen un problema en la conciliació de la vida personal i familiar. Nosaltres des del
Partit Socialista volem que es mantingui la partida pressupostària del casal de pares i mares i
bé com tots hem vist com ha anat avançant el Ple, doncs el que no estem disposats és a caure
en el xantatge de si voteu a favor del pressupost, mantindrem la partida pressupostària del
casal de pares i mares, ja que com bé ha comentat en Carles Sagués abans, doncs treure
dels passius financers una partida de 54 mil euros, no crec que sigui un esforç després de les
quanties econòmiques que ens hem trobat aquesta nit aquí. Llavors sí que és cert que és vestir
un sant per desvestir-ne una altra, perquè fer un punt de trobada en un lloc on el municipi del
costat en tenim un altre, que és un servei per a 4-5 persones en un mes, que per àrea
geogràfica i territorial doncs, penso que estaria molt a prop. Bé, no sé senyor Jurado,
probablement la informació que hagin donat als mitjans i al mateix representant del casal sigui
errònia, però si que m’agradaria que m’escoltés perquè és la informació que tenim i com que
l’únic que se sap és que hi ha una comunicació al casal que està en data 31 de març i que ni
als mateixos pares se’ls ha comunicat que es tanca el casal, doncs volíem saber quin és el
vostre criteri de priorització alhora deportar a terme les polítiques socials a la ciutat. Abans
comentàvem amb l’Asun que les polítiques de dones en el pressupost queda una partida de
quaranta-un mil euros, si comencem a treure serveis que afecten a les dones d’aquesta ciutat,
doncs senyors ara és el programa de la dona, però probablement dintre de quatre anys no
tinguem res i haurem de començar de zero. Que no hi ha diners pel casal de pares i mares, no
sé quines són exactament les partides que es destinen, partida pressupostària de la Diputació,
de la Generalitat, concretament de l’Institut Català de la Dona i de l’Ajuntament, pel casal de
pares i mares, perquè normalment el que es fa, és presentar una memòria a final d’any per
poder demanar a l’any següent l’aportació econòmica que fins ara es venia fent. Jo quan m’he
trobat que entrava la paraula del casal de pares i mares m’he posat al google i he posat casal
de pares i mares Badalona i m’he trobat que l’OAGER li va donar un premi com el banc de les
bones pràctiques en l’àmbit de la conciliació a la vida personal i laboral, que és un
reconeixement a nivell nacional com un programa, un projecte pioner en la conciliació de la
vida familiar i pesonal en un servei destinat a la cura de nens. No em posaré a donar dades del
servei, sí que el que he fet ha estat demanar al servei de més de set-centes famílies ateses als
nanos que hi ha entre matins i tardes, les quatre persones que hi ha al servei del casal, bé,
activitats que fan des de contes, xerrades, és un servei necessari per a la ciutat i més en
l’època que tenim actualment, perquè ja no només és deixar els nens i nenes al casal de pares
i mares per anar a treballar si no que és una possibilitat que tenen pares i mares de deixar els
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nens per poder anar a buscar feina en l’època que tenim actualment. Llavors penso que amb
les xifres que estem parlant avui, i ja tanco és no només poder, sinó tenir voluntat de fer les
coses i de portar a terme els projectes. Avui s’ha sentit aquí en el Ple que parlava, penso el
company Quico Serrano ha comentat el tema de la volta ciclista i que s’ha comentat que hi
havia un espònsor, és una bona idea treballar en busca d’esponsorització, igual que el dia que
es va crear el casal de pares i mares des de l’Ajuntament en aquell moment va buscar-se un
espònsor patrocinador pel tema del mobiliari, doncs comencem a buscar realment en els
projectes que creiem, doncs donar sortida a les necessitats dels pares i les mares, ciutadans
de la nostra ciutat. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: El senyor Falcó, també.
SENYOR FALCÓ: Sí, breument, hem escoltat la intervenció de la representant d’aquest casal
de pares i mares, estudiarem el que ella diu i el que ella proposa i hem escoltat simplement per
no quedar callats en aquest punt, que hem escoltat el que s’ha dit i prendrem nota del què s’ha
comentat.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyora Montserrat.
SENYORA MONTSERRAT SALGADO: Gràcies alcalde. Respecte al comentari del senyor
Sagués, a veure, nosaltres no gaudim, ni fem a guixades per treure alguns projectes que eren
de ciutat, parlo per la meva regidoria i per tot l’equip de govern. Del tema de dades que
comentava la senyora Teresa González, a veure, malauradament la situació econòmica que
ens trobem ens obliga a prendre decisions que són bastant desagradables, d’acord i aquesta
n’és una d’elles, sobretot com dona i mare amb càrregues familiars em dol doblement de
prendre aquesta decisió. Aquest projecte té uns costos que no es poden mantenir, tot i això he
intentat trobar finançament per la Secretaria de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya i ha estat denegada. També la poso en antecedents que bé, les dades que vostè
deia senyora Teresa González, des del 2008, de l’octubre del 2008 fins al 2010 inclòs el casal
es va mantenir amb finançament i subvencions externes per Diputació, IDC i Ministeri de
Treball. Al 2011 aquest casal es va mantenir amb recursos propis de l’Ajuntament i el 2012 no
podem mantenir-lo. Ens trobem també a la tesitura que hem de prioritzar i lògicament com ha
dit la senyora Garcia que un pressupost de quaranta-cinc mil euros, doncs, sí, l’any passat
tenien vostès capítol 2, 51.000 euros i van pagar 40.000 euros de casal de pares i mares. Així
poc recolzament podem donar a la dona maltractada, assessorament, o sigui, hem de
prioritzar, no és del nostre grat, no tancar el casal de pares i mares, a mi m’afecta el casal de
pares i mares, però no és agradable haver de prendre aquestes decisions. Llavors, jo malgrat
que trobo que és un bon projecte, és un servei que el sector públic avui no se’l pot permetre i
sentint-ho molt hem de prendre aquests decisió i no és volent, o sigui això sí que vull que quedi
molt clar, és una decisió obligada que estem treballant dintre d’un context que bé ens l’hem
trobat i no és agradable, tant de bo poguéssim. La senyora Bàrbara ha dit que bé, i jo tinc
dades que venen de tots els districtes, de totes les barriades de Badalona, tant de bo, a part
d’aquest del centre; doncs en poguéssim tenir un a LLefià, un a Sant Roc, un a La Salut, o
sigui, per diversos districtes. Penso que no he d’aclarir res mes, si té algun dubte estic a la
seva disposició. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, estem en el torn de paraules dels veïns, per tant, els grups ja
han acabat la seva intervenció. Vostè tindria si vol, dret a una petita, segon torn,
SENYORA BÀRBARA CAMON: Sí, gràcies als regidors per les seves intervencions. En aquest
torn de rèplica, torno a repetir, els pares i mares ens resistim a pensar que perdem aquest
servei tan important per a la ciutat. Parlen de motius econòmics i ens costa d’entendre,
sincerament, torno a repetir, el senyor alcalde, ha dit el senyor Serra que si acceptaven els
pressupostos tindrien aquests diners, llavors, aclarim-ho, nosaltres som ciutadans, no volem
entrar en política, però ho hem sentit, volem que ens ho aclareixin, la veritat. Parlaven també
de prioritzar serveis, de serveis a les dones maltractades, jo realment no sé si saben quin és el
servei d’aquest casal, sí, quan estem treballant podem deixar els nens i en tenen cura. Avui
mateix, jo he deixat el meu fill al casal per poder venir aquí, evidentment, demà treballaré i
deixaré el meu nen al casal com molta més gent, però també, és que potser no ho saben el
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servei a vegades s’ha fet servir, per exemple la Guàrdia Urbana ha hagut de portar a una dona
maltractada a casa seva a buscar les seves pertinences i ha hagut de deixar el nen al casal,
per por que hi hagués un enfrontament amb el marit maltractat, què en farem ara? on podran
portar aquests nens en un cas d’urgència. Jo realment em pregunto, quina és la prioritat del
govern en la seva política, i alerta, la resposta i m’emplaça a un escrit, a una xarxa social del
senyor alcalde de 14 de febrer que deia: “Ayer presentamos el presupuesto municipal, se
reduce un 6%, és un presupuesto austero que prioriza limpieza, seguridad, servicios sociales y
que los padres no tengan que pagar los libros de texto”. Així doncs, prioritzem els serveis
socials i el casal n’és un d’ells, és per això que no el poden tancar, perquè hi ha moltes famílies
que el necessiten, hi ha moltes famílies que s’han quedat sense plaça a les escoles bressol i
fan servir aquest casal per poder deixar els nens una estona per fer, per anar a buscar feina,
per anar a treballar, per anar al metge, qualsevol cosa. Hem parlat que es faran dues noves
escoles bressol, molt bé, fins que es facin, què faran aquestes famílies que es quedaran sense
on deixar els nens, Les escoles bressol són per a nens de o a 3 anys, el casal engloba nens de
o a 12 anys, hem de veure a quanta gent podem ajudar amb la política social. Quina solució
donem a les famílies monoparentals o sense xarxa social perquè puguin continuar amb les
seves tasques i obligacions domèstiques. Els pares del casal de pares i mares són conscients
que no és obligació de l’Ajuntament ni del conjunt de la ciutadania solucionar els problemes
puntuals que puguem tenir, és cert, però no és menys cert que van ser pioners a Badalona a
ajudar aquestes famílies a solucionar els seus problemes, per què hem de deixar de fer-ho, per
què hem de prescindir d’un servei que ja està muntat i que funciona, no li demanem senyor
alcalde que creï un servei nou, li demanem que no prescindeixi d’una cosa que funciona i que
funciona molt bé. Han visitat mai el casal regidors i regidores, senyor alcalde, penso que sense
fer-ho no poden jutjar la conveniència o no de la continuïtat del servei, el convidem a vostè i a
tots els regidors que visitin el casal, que vagin a veure quin és el servei que dóna i que
coneguin de primera mà de què volen prescindir. Pensem que si el visiten es repensaran la
situació, els emplacem també demà a veure els matins de TV3 on sortirà una gravació del
casal perquè tothom pugui veure, perquè realment estem orgullosos del servei del casal. Venim
aquí a queixar-nos del per què el tanquem, però n’estem molt orgullosos i volem que tothom el
conegui. Les famílies portem els nostres fills al casal amb l’absoluta confiança que els nens
estaran ben atesos mentre tenim cura de les nostres obligacions, les famílies estem contentes
amb el servei i amb la tasca que es duu a terme al casal. I el que és més important, els nens
que fan ús del casal estan encantats amb les activitats que hi fan, van al casal amb il·lusió i
alegria i les mares i els pares no sabem com explicar-los que el casal tancarà. Esperem
sincerament que es repensin la decisió i que no haguem de dir als nostres fills que no hi podran
anar més. Moltes gràcies a tothom i molt bona nit.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies. Jo voldria fer dos comentaris, vostè ha dit, jo ja sé que
l’Ajuntament no està per resoldre els problemes, no hi estic d’acord, l’Ajuntament està per
intentar resoldre els problemes, estem per això, el que passa que per desgràcia i més en
l’actualitat els problemes són molts i els recursos són mínims, però estem per això, per donar
solució als problemes dels veïns perquè si no, no té lògica ni cap sentit la política municipal. Tot
el que ha dit vostè, jo hi estic d’acord i el govern hi estem d’acord, ara bé, aquest és un servei
que és bo, que ha fet una bona feina, que està fent una bona feina, però que d’acord amb la
política d’ajustos, no és un servei que sigui una competència que sigui obligatòria de
l’Ajuntament i abans de reduir un servei de polítiques socials obligatoris, el que fem és
començar a reduir aquells que no són obligatoris, aquells que li donen un toc de qualitat i això
és donar-li un toc de qualitat, hi estic d’acord, però els recursos arribin on arriben. Hi ha dues
qüestions, ho apuntava el Partit Socialista, escolta si aconseguim un patrocinador endavant i jo
des d’aquí insto el Partit Socialista, que és qui ha fet la idea, a intentar aconseguir entre tots un
patrocinador, primera qüestió. Dos, a l’any 2010 o ha dit la regidora, el govern de Badalona no
va demanar cap subvenció per aquest projecte, en el 2011 ho varem cobrir al 100%
l’Ajuntament, nosaltres, aquest govern ha intentat, ha intentat no, ha demanat per escrit en el
seu dia a les altes administracions, concretament a la Generalitat si ens podia incloure dins
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d’un programa, que allà en un conveni amb el Ministerio i ens han dit que no, ni tan sols han
signat en aquests moments el conveni entre la Generalitat i el Ministerio, i que per tant, és
impossible i això ho hem fet. Aleshores, jo a partir d’aquí que dic, que si són capaços de trobar
finançació d’altres administracions algun tipus de programa, algun tipus d’ajuda, evidentment
que replantejarem la mesura perquè hi hagués un bon servei, clar que sí. Vostè apuntava, allà
hi va i ho ha dit el Partit Socialista també, hi va, sembla que hi ha un rumor que hi va un punt de
trobada, sí és cert, és cert, un punt de trobada que és únic a la comarca, aquí sí que els
corregeixo, no n’hi ha a cap municipi més a la comarca i el que pretén és ser un punt de
trobada on els pares separats o divorciats que tenen mala relació entre ells i que són incapaços
per les circumstàncies, ni de poder veure’s cinc minuts, tinguin un espai amb uns professionals
on poder deixar el seu fill, perquè l’altra part de la parella el reculli. Això que s’està produint en
l’actualitat, doncs en el Carrefour o en una Comissaria dels Mossos d’Esquadra i tal, amb el
que significava de traumàtic pels nens, perquè clar, estem parlant de nens petits i fer
l’intercanvi en una comissaria per molt bé que els tractin, doncs no és el lloc idoni. Aquest és un
projecte que l’Ajuntament no li costa per entendre’ns diners, què vol dir, que nosaltres posem
l’infraestructura, posem el local, posem els serveis això sí i la Generalitat de Catalunya el que
fa és posar els professionals perquè hi ha d’haver un psicòleg i algun professional, una
assistenta social i tal. Per tant, a nosaltres això no significa un cost econòmic directe, és un bon
servei, aquelles persones que vostè senyalava, diu, que el pare és un maltractador i tal, aquest
és un punt de referència i que ens agradaria tornar a recuperar el casa pares i mares quan
puguem, és clar que sí, és clar que sí, perquè és compatible, clar que sí, però sí ho estic dient
des del primer dia, però és un problema exclusivament econòmic. Per tant, nosaltres seguirem
insistint a veure si podem arreplegar aquests diners d’algun lloc i tirar-ho endavant i fer-ho
compatible, i si no doncs recuperar-ho quan abans millor i anem en la mateixa direcció. Moltes
gràcies, em sembla que ja no hi ha més mocions, ni paraules, si, perdonin mocions sí, no ho he
dit perquè tingui ganes de plegar ni molt menys. Tenim una moció que presenten els grups
d’Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida i Alternativa i el Partit Socialista, contra aquesta, ja
l’hem votada, la moció presentada pel grup de Convergència i Unió a la qua s’hi adhereixen els
grups municipals del Partit Socialista i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, sobre la recuperació del servei d’estudi en horari nocturn a les biblioteques de
Badalona en època d’exàmens.
AP-2012/2232
MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal de CIU, a la qual s'adhereixen els grups
municipals del PSC i ICV-EUiA sobre la recuperació del servei d'estudi en horari
nocturn a les biblioteques de Badalona en època d'exàmens.
Els grups municipals de Convergència i Unió, PSC i ICV-EUiA, d’acord amb el Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Badalona, presenten la següent moció per tal que sigui
debatuda i, si s’escau aprovada, en la propera sessió ordinària del Ple municipal.
Atès que el govern municipal ha suprimit el programa “Estudiem de nit”, que ofereix als
estudiants de la ciutat la possibilitat d’utilitzar les biblioteques de la ciutat en horari nocturn en
època d’exàmens.
Atès que el cost d’aquest servei és de 7.000 euros, segons les informacions publicades sobre
aquesta qüestió.
Atès que la realització d’aquest servei a les biblioteques permet als estudiants tenir accés al
fons bibliogràfic d’aquests equipaments en les seves tasques d’estudi, cosa que no es pot oferir
en altres tipus d’equipaments.
Atesa la funció social i educativa que es realitza a través d’aquest programa, i atesa la manca
d’espais específics d’estudi per al col·lectiu d’estudiants de la ciutat.
Ateses aquestes consideracions, a l’Ajuntament Ple proposem l’adopció dels següents
ACORDS
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1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern a mantenir el programa “Estudiem de nit”
en les condicions establertes fins ara, desenvolupant-lo en època d’exàmens i a les
biblioteques de la ciutat.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona informarà d’aquest acord al Consell Escolar Municipal i
als responsables de les biblioteques de la ciutat.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, jo crec que el tema és prou conegut, no sé si algú vol parlar, jo
aquí diria que el grup del Partit Popular ens hi afegiríem, fem abstenció efectivament. Per tant,
si els sembla, volen parlar? doncs endavant.
SENYORA RIUS : Bona nit a tothom, com a grup municipal un dels problemes que ens havien
anat traslladant els estudiants de Badalona, bàsicament els universitaris era la manca d’espais
per estudiar, especialment en època d’exàmens i la necessitat en la que es trobaven moltes
vegades de marxar a estudiar fora de la nostra ciutat. Per tant, quan el govern va enunciar que
suprimia el programa estudiem de nit, varem veure que tenia un cost assequible, doncs ens
varem decidir a presentar aquesta moció per tal d’instar el govern a mantenir aquest servei.
Aquesta moció es va presentar abans d’iniciar la negociació del pressupost i ja que comptava
amb el suport dels dos altres grups de l’oposició el PSC i ICV-EUIA, varem decidir mantenir
aquesta moció i en aquest sentit, doncs esperem el compromís del govern per incorporar-ho en
el proper pressupost abans de la seva aprovació definitiva. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, alguna paraula més.
SENYOR SAGUÉS: Nosaltres amb independència que el servei tingui un cost econòmic més
alt o més baix, nosaltres estem plenament convençuts que també és un servei útil, que cada
vegada ha anava a més i que molta gent, en general jove de l anostra ciutat ho utilitzava, tenint
en compte que hi ha uns moments, on no tothom també al seu propi habitatge té les condicions
idònies per preparar-se pels exàmens i que per tant, és una bona proposta, és una bona oferta,
és un bon servei mantenir obert a horaris nocturns. Per tant, nosaltres ens hi sumem plenament
a aquesta proposta, l’únic que també ens tenia una mica desconcertats han estat les diferents
declaracions que ha vingut fent el regidor d’Educació, sobre aquest tema on realment no
acabem de saber ben bé quina és la posició del govern en aquests moments, del Partit Popular
sobre aquesta demanda que fem o el tancament o la finalització d’aquest programa. A més, ara
he sentit que s’abstindran, per tant, no sé si encara ens tindran amb el dubte de què és el que
vostès pensen realment sobre aquesta situació, si aquest programa el consideren que val la
pena mantenir-lo, si han optat per tancar-lo, o quina és la seva proposta perquè si els sóc
sincer des del primer dia que se’n va començar a parlar he anat sentint diverses declaracions
del senyor Juan Fernández, on crec que ha ant modificant la seva posició i més o menys
sempre deixant un dubte a l’aire sobre quina és realment la intenció que té el govern.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Sagués, el grup Socialista.
SENYOR RAMÍREZ : Gràcies senyor alcalde, bona nit. El projecte estudiem de nit feia molts
anys que es portava a terme a la ciutat de Badalona, a dues de les biblioteques més
emblemàtiques de la ciutat, la de Xavier Soto al Barri de LLefià i la biblioteca de Can
Casacuberta al barri del Centre. Consistia a obrir de les nou de la nit a les dues de la matinada
durant el període d’exàmens universitaris, tal i com ara deia la regidora Mercè Rius. La decisió
del tancament per part del govern del Partit Popular, nosaltres creiem que va estar sense
consultar a ningú, ha estat nostra la precipitació en les polítiques de retallades que està fent el
govern de la ciutat a tort i a dret, sense a vegades haver fet una relació lògica de a qui afecta,
com afecta, què es guanya i què es perd, al prendre una decisió d’aquest tipus. L’excusa
posava del cost de set mil euros anuals, quelcom insostenible, sembla si més no totalment
reprovable, bé que el govern de la ciutat ha gastat una quantitat aproximada per comunicar a la
ciutadania com aquí s’ha dit, avui en aquest Ple, que pel curs 2011-2012 no podrà complir la
seva promesa electoral de la gratuïtat dels llibres de text, mitjançant l’enviament de cartes als
badalonins. Aquesta activitat té un cost mínim, l’activitat d’estudiem de nit, per a la ciutat i per
posar-los un exemple tan sols representa el 0’13% del pressupost que ha presentat pel
Departament d’Educació al govern del Partit Popular. Per tant, l’estalvi és mínim i en canvi es
manifestament notori el benefici que presta i l’èxit que genera la mateixa entres les i els
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estudiants de la ciutat. S’havia d’ajustar el pressupost municipal als moments de crisi
econòmica que pateix tot Europa, però tot i així, aquests ajustos no s’han de fer en detriment
de l’educació i als joves. Aquesta mena de retallada recau majoritàriament en els joves que
precisament són els que estan apostant per tirar cap endavant el seu projecte personal, el seu
futur i per tant, el futur de la nostra ciutat. Novament en aquestes coses vostès com
representants amb responsabilitats de govern de la ciutat, no haurien de cometre aquestes
errades, estan enviant constantment un missatge a la ciutadania de què es salvi qui pugui,
quan com govern municipal haurien de garantir el superar activitats d’aquesta mena per tal de
donar confiança, i més als joves. Per a tot això, el grup municipal Socialista votarà a favor
d’aquesta moció presentada conjuntament amb Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, per tal de recuperar el servei que fins ara prestava el nostre
Ajuntament als joves de la ciutat en el projecte “Estudiem de nit”, sense oblidar que una
societat que posa massa dificultats als seus joves, és una societat sense futur. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Motes gràcies, el regidor d’Educació contestarà.
SENYOR FERNANDEZ: Gràcies senyor alcalde i d’una forma molt breu i per aclarir la posició
del govern municipal que ha estat la mateixa des del principi, poden repescar si volen les
declaracions que jo he fet al Diari el Punt, a la televisió o a la ràdio d’aquesta ciutat i és que
aquest programa “Estudiem de nit” no es suspenia de forma definitiva a indefinida, vull dir quer
era una interrupció que només afectava el mes de gener, només el mes de gener i que es feia
perquè bàsicament el servei estava sobredimensionat, el preu del servei estava molt
dimensionat i no es reflectia la prestació al servei que després els joves rebien a les
biblioteques de la ciutat i que no era el millor servei perquè els joves estudiessin en aquestes
hores i en aquestes franges horàries. Vaig dir a la primera declaració si no m’equivoco, que al
dia següent de les declaracions la regidoria de Joventut es posaria al 100% a buscar solucions
i a redefinir aquest problema per millorar-lo i per buscar que el cost fos menor. Per tant,
aquesta és el meu aclariment i per això votem abstenció.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs em sembla que ha quedat clar el posicionament de
tothom, aleshores vots a favor de PSC, CIU, i ICV-EUIA i abstenció del Partit Popular. Per tant,
tira endavant la proposta. Passaríem al torn de precs i preguntes, hi ha algun prec, hi ha alguna
pregunta, endavant.
Votació.
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Abstencions: 11, del grup municipal del Partit Popular.
19 Precs i preguntes.
SENYORA ASUNCIÓN GARCÍA: Voldríem saber si l’aprovació dels pressupostos inicial es
publicarà o es penjarà a la pàgina web o al que sigui de l’Ajuntament, es pensen fer públics?
SENYORA HERVÀS: En tant punt puguem estaran al web i estaran a disposició de tothom.
SENYOR ALCALDE: Sí alguna pregunta? Sí, senyor Sagués, els en queda una més.
SENYOR SAGUÉS: Sí, i de fer no tenia previst fer-ne cap avui, però amb la resposta que ha
donat vostè amb el tema del casal de pares i mares, quan ha confirmat que s’instal·laria
properament un servei comarcal i tal, m’ha sorprès perquè jo tinc carta del dia 13 de febrer del
senyor David Gómez a on li preguntava jo per aquest fet i em contestava “li faig saber també
que un cop finalitzades les activitats d’aquest casal, no hi ha previst reconvertir el local en un
centre comarcal destinat a famílies amb risc d’exclusió social, tal i com es comentava...” ah, el
matís, d’acord, d’acord.
SENYOR ALCALDE: Escolti senyor Sagués, hem de ser una mica..., aclarit, però no és el
mateix una parella que poden ser arximilionaris i portar-se malament, no és el mateix una
parella que entre els dos membres es portin a matar i tinguin una situació econòmica baldera, i
que han d’utilitzar el servei, que una família amb risc d’exclusió social perquè no tens recursos
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econòmics o des d’un punt de vista social estan desprotegits. Jo també entenc que hagi pogut
haver-hi una certa confusió, em sembla que tampoc el tema no dóna més d’aquí.
SENYOR SAGUÉS: Home, li he dit que si em deixaria aclarir una mica perquè a veure, aquí la
resposta és molt taxativa, senzillament l’exclusió social pot venir per molts motius, no només
per l’econòmic, aquesta és una. I l’altra, és que la resposta és tan taxativa que hagués pogut
estar de dir senzillament –si ha llegit això ho ha llegit malament, o la publicaven manament
perquè el que farem és aquesta altra cosa que es toquen una mica i poden tenir una certa
relació-, el no és molt taxatiu i el sí de vostè d’abans també era molt clar i molt concret. I per
tant, si avui no hi hagut aquesta intervenció de la senyora Bàrbara jo seguiria tenint la idea que
allà es tanca i no hi va absolutament res. Per tant, senzillament tampoc cal fer escarafalls, és
una conclusió lògica de treure a partir d’aquesta resposta que vaig tenir.
SENYOR ALCALDE: No hi ha cap més pregunta? Cap més prec? Doncs, gràcies i bona nit.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint hores cinquanta minuts, de la qual com
secretari general, dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE
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