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ORDINÀRIA
DATA:
26 de novembre de 2013
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_____________________________________________________________________
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en: 1ªconvocatòria.
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Sònia Egea Perez
Rosa Bertran i Bartomeu
Salvador Lerma Timonel
Montserrat Salgado Romero
Daniel Gracia Álvarez
Jordi Serra Isern
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
Josep Pera Colomé
Mª Mercè Rius Serra
Carles Sagués Baixeras
Asunción García Cotillas
Àlex Mañas Ballesté
David Gómez Villar
Juan Ignacio Soto Valle
Julian Alamo Guijarro

ABSENTS
Francesc Serrano Villarroya
Jordi Subirana Ortells

Regidor
Regidor

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions
anteriors, que van tenir lloc el 29 d’octubre de 2013 i el 12 de novembre de 2013.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2013/2731 DICTAMEN. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2013,
en pròrroga del de 2012.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
3 AP-2013/2732 DICTAMEN. Ratificar l'acord d'aprovació inicial de la modificació dels
Estatuts del Consorci per a la defensa de la Conca del Riu Besòs.
4 AP-2013/2733 DICTAMEN. Donar per verificat el text refós de la modificació del Pla
especial de protecció del patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic. Fitxa E-3
Casa Eduard Agustí.
5 AP-2013/2734 DICTAMEN. Aprovar el text de l'avantprojecte de la nova Ordenança
d'establiments destinats a serveis de telecomunicacions (locutoris telefònics).
6 PROPOSICIONS URGENTS
AP-2013/2745 PROPOSTA. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2013, en
pròrroga del de 2012, i del seu annex d'inversions.
7 TORN OBERT DE PARAULES
AP-2013/2743 Senyor Francisco Ruiz Pérez, en representació de la comunitat d'usuaris
cessions pàrquing. Assumpte: Problemàtica pàrquing Batllòria sense resoldre.
AP-2013/2744 Senyor Valentín Mayoral Lizana, soci del Casal del Raval. Assumpte:
Referent a la llicència municipal de la sala de ball de casal i que s'hi realitza frau fiscal
8 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2736 Moció que presenta el grup municipal de PSC, de rebuig a l'avantprojecte de
llei de reforma del sistema de pensions presentat pel govern central.(RETIRADA)
AP-2013/2737 Moció que presenta el grup municipal PSC, de rebuig als pressupostos
generals de l'estat pel 2014.
AP-2013/2738 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, de rebuig a la reforma de
les pensions del govern de l'estat. (RETIRADA)
AP-2013/2739 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, pel dia internacional
contra la violència masclista.
AP-2013/2741 Moció que presenten els grups municipals Socialista, Convergència i Unió i
IIniciativa Verds-Esquerra Unida i Alternativa de suport al manifest del Pacte local pel dret a
decidir a Badalona. (RETIRADA)
AP-2013/2742 Moció presentada pels grups mpals. de PSC i ICV-EUiA de rebuig a la
reforma de les pensions del Govern de l'Estat.
14 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYOR ALCALDE: Guardaríem un minut de silenci, i més aquest mes en concret, en raó
de les víctimes de la violència masclista, i en reconeixement de les mateixes.
1 Lectura i aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions
anteriors, que van tenir lloc el 29 d’octubre de 2013 i el 12 de novembre de 2013.
Per la presidència es formula proposta d’aprovació de les actes de les sessions anteriors,
que van tenir lloc el 29 d’octubre de 2013 i el 12 de novembre de 2013, les quals van ser
aprovades per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2013/2731
Proposta. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2013, en pròrroga
del de 2012.
Fets
El/La el regidor d'Economia i Hisenda, ha formulat la proposta de modificació del pressupost
municipal i/o de l’annex d’inversions municipal vigent que consta en aquest expedient, en base
a consideracions d’eficàcia i eficiència en la gestió municipal.
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L’Interventor General ha informat la proposta presentada
Fonaments de dret
La modificació proposada és expressió de la manifestació de les potestats que atorguen als
ajuntaments els articles 179 i concordants del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, i s’ajusta en tots els casos a les previsions
dels articles 34 a 51 del RD 500/1990, de desenvolupament del Títol VI de la pròpia Llei, i
als requisits i criteris marcats pel Capítol tercer del Títol primer de les Bases d’execució del
vigent pressupost municipal.
D’acord amb l’article 12 de les Bases d’execució del vigent pressupost municipal l’òrgan
competent per resoldre aquest expedient és l’Ajuntament Ple, en virtut de les atribucions
que té assignades per l’article [22.2.e] de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local.
Per a l'adopció d'aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre
legal dels membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d'acord amb
l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Conforme al que preveu l’article 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, el procediment d'aprovació de les
modificacions proposades haurà de seguir les normes sobre informació, reclamacions,
recursos i publicitat previstes en els articles 169, 170 i 172 del mateix text refós.
Amb relació a la subvenció finalista que es proposa atorgar, només s’informa favorablement
la proposta de modificació pressupostària però no és possible manifestar-se sobre
l’expedient de subvenció, per tant, la concessió quedarà supeditada al compliment de la
normativa vigent en matèria de subvencions i a la seva posterior fiscalització.
Un cop adoptat l’acord inicial de modificació, aquest haurà d’ésser sotmès a informació pública
i audiència als interessats per un termini de quinze dies, mitjançant exposició pública del
mateix en el Tauler d’Anuncis de la Corporació, així com publicació del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província, per tal que es puguin formular reclamacions i suggeriments
que de produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació, i que, de no produir-se, farà
que s’hagi de considerar l’acord aprovat definitivament, conforme al que preveuen els
preceptes indicats.
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, conforme amb el que preveu
l’article 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, l'Ajuntament Ple, adopti la següent
proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- APROVAR la modificació del pressupost de l’Ajuntament 2013, en pròrroga del
de 2012, tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Increments:
Expedient
082200MC2013/000027
082200MC2013/000030
082200MC2013/000030
082200MC2013/000030
082200MC2013/000030

Aplicació
pressupostària
322-341148908055

Descripció

322-3420-22101

ASSOCIACIÓ
BADALONA
RUNNING
Serveis
de
monitorarge-Esports
Aigua-Esports

322-3420-22102
322-3420-22799

322-3400-22716

Projecte

Import

Núm. proposta

2.000,00

201300000118

52.391,09

201300000121

14.446,15

201300000121

Gas-Esports

31.996,76

201300000121

Altres
treballs
realitzats per altres

20.772,64

201300000121
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Expedient

Aplicació
pressupostària

082200MC2013/000030

323-3205-45001

Descripció

Projecte

empreses i p
Generalitat
de
Catalunya - Escoles
Públiques

Import

Núm. proposta

14.393,36

201300000121

136.000,00

Disminucions:
Expedient
082200MC2013/000027
082200MC2013/000030

Aplicació
pressupostària
322-3411-48906
322-2321-22799

Descripció
Subvencions
Convocatoria
Entitats
Altres treballs realitzats per
altres empreses i p

Projecte

Import

Núm. proposta

2.000,00

201300000118

134.000,00

201300000121

136.000,00

SEGON.- SOTMETRE el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats per
un termini de 15 dies, mitjançant la seva exposició pública en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, i publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, perquè tal que puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, que de
produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació. En cas de no haver-hi cap
reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou
acord plenari.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 22, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista, Convergència i Unió i
el regidor no adscrit.
Abstencions: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
3 AP-2013/2732
DICTAMEN. Ratificar l'acord d'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del
Consorci per a la defensa de la Conca del Riu Besòs.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Ratificar l’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del
Consorci per a la defensa de la Conca del Riu Besòs
Òrgan que resol: Ple de l’Ajuntament
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 14/D-8/13
Fets
1.- Per resolució del Ple de l’Ajuntament de Badalona de 7 de maig de 1987 es va constituí
conjuntament amb altres Ajuntaments, en el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu
Besòs i es van aprovar els seus Estatuts reguladors.
2.- Per resolució de la Junta General del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu
Besòs en sessió celebrada el 28 de febrer de 2012, va aprovar inicialment la modificació
dels seus Estatuts.
3.- En data 19 de novembre de 2012, va tenir entrada a aquest Ajuntament, informe jurídic
i certificat del secretari general per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, de la
modificació dels Estatuts del Consorci, per tal de ser ratificada pel Ple de l’Ajuntament,
4.- Els motius que impulsen aquesta modificació venen recollits en l’informe jurídic del
secretari del Consorci, i que en síntesi són els següents:
a) Adaptar els estatuts per tal d’explicitar l’actuació de sanejament en baixa als
claveguerams municipals, activitat que fins ara no quedava clar si era funció o no del
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Consorci, tot i tenir competències (article 5.b) del DL 3/2004, de 4 de novembre, regulador
del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya).
b) Actualitzar el text estatutari, ja que la darrera versió data de l’any 1997 i resulta necessari
incorporar aquells aspectes que havien quedat desfasats pel pas del temps o superats per
les noves tecnologies i les novetats legislatives.
c) Actualitzar les dades amb les successives incorporacions de membres, eixamplar als
àmbits d’actuació, millorar l’eficiència i detallar les competències dels diferents òrgans.
5.- El text íntegre de la modificació, on hi figura de manera explícita la pertinença de
l’Ajuntament de Badalona al Consorci, va publicar-se mitjançant anunci al BOPB de
4.4.2012, obrint-se així el termini d’informació pública de 30 dies hàbils.
6.- Comunicació tramesa pel President del Consorci per a la defensa de la Conca del Riu
Besòs, mitjançant la qual es dóna trasllat de l’escrit presentat en data 17 d’abril de 2013,
per la Presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local
de Barcelona (CSITAL), segons el qual es formulen al·legacions a l’expedient de
modificació dels estatuts del Consorci pel que fa a la redacció de l’article 12, i en relació
amb el règim jurídic de les funcions públiques reservades.
7.- Resolució de la Presidència del Consorci de 7 de juny de 2013, en la seva part suficient
diu el següent:
“Primer.- MANIFESTAR la conformitat del CDCRB a què l’article 12 dels Estatuts del
Consorci sigui modificat en el sentit que les funcions de Secretaria i Intervenció siguin
exercides d’acord amb el règim que preveu la disposició addicional segona de la L 7/2007,
de 12 d’abril, de l’EBEP, i la normativa que la desplega.
Segon.- PROPOSAR a la propera Junta General del Consorci el següent redactat de
l‘article 12 dels Estatuts: “Les funcions de secretaria i intervenció seran exercides d’acord
amb el règim que preveu la disposició addicional segona de la L 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i la normativa que el desplega”.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució a la propera Junta General del Consorci.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a cadascú dels Ens consorciats i a la presidenta del
CSITAL de Barcelona.”
8.- Sobre la base de les consideracions anteriors, procedeix ratificar l’acord de modificació
dels Estatuts, amb el ben entès que l’aprovació definitiva per part del consorci incorpori la
modificació de l’article 12 dels Estatuts, en el sentit indicat per les al.legacions plantejades
pel CSITAL
Fonaments de dret
1.- La nova modificació dels Estatuts que es vol dur a terme recull explícitament la
competència relativa a l’àmbit del clavegueram, emparant-se en l’article 5.b) del DL 3/2004,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya: “Correspon als ens locals, d’acord amb la legislació de règim local, amb la de
sanitat i amb les previsions d’aquesta Llei, les competències relatives a: ...b) El
clavegueram i el tractament d’aigües residuals”.
Així mateix, la modificació respon a una reestructuració formal, amb les necessàries
adaptacions legislatives i de funcionament que s’han constatat com a necessàries des de la
darrera modificació que va tenir lloc l’any 1997.
Les fonts jurídiques que fonamenten aquesta modificació són les següents:
- Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la L 7/1985.
- Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003,
de 28 d’abril.
- Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local.
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
En aquest sentit, resta justificada la necessitat de procedir a l’actualització del marc
normatiu del Consorci, i per tant, a la modificació dels seus Estatuts i, a més, les
modificacions proposades es consideren d’interès general, per a la millor organització i
funcionament del Consorci.
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2.- Examinades en el seu contingut, les modificacions s’ajusten al que s’estableix als
articles 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, als articles 52.2 b; 114.3 d), 181, 191 i 269 a 272
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; als articles 22.2 b), 47.2 g), 57 i 87 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; articles 6.5 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú; articles 113, 114 i 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya així com
l’article 3 a) dels Estatuts del Consorci.
3.- D’acord amb el que disposa l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la modificació dels
estatuts del consorci requereix l’acord previ adoptat pel seu òrgan superior de govern, que
ha de ser ratificat pels ens i altres entitats consorciades que formen part.
4.- L’adopció dels acords esmentats és competència del Ple corporatiu, i es requereix el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, d'acord amb
el que disposen els articles 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i 114.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL
2/2003, de 28 d’abril), i 313.2 del ROAS.
5.- A l’expedient s’ha incorporat l’informe preceptiu de la Secretaria General i de la Intervenció
Municipal de conformitat amb allò que s’estableix a l’article 54.1 del Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de les Disposicions vigents en matèria
de Règim Local.
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, conforme amb
el que preveu l’article 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprovà el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
l'Ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió d’Estudi, Informe o Consulta dels Àmbits de
Serveis del Territori i Mobilitat, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Ratificar l’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci
per a la defensa de la Conca del Riu Besòs, amb el ben entès que l’aprovació definitiva per
part del consorci incorpori la modificació de l’article 12 dels Estatuts, en el sentit indicat per
les al.legacions plantejades pel CSITAL. El text dels Estatus aprovats inicialment és el
següent:
“ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1r. Constitució i denominació.
1.- Els Ajuntaments que segueixen:
Aiguafreda
Badalona
Balenyà
Barberà del Vallès
Barcelona
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
Canovelles
Cànoves i Samalús
Cardedeu
Castellar del Vallès
Castellcir
Castellterçol
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Centelles
Cerdanyola del Vallès
Figaró-Montmany
Granollers
L'Ametlla del Vallès
La Garriga
La Llagosta
La Roca del Vallès
Les Franqueses del Vallès
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Martorelles
Matadepera
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montmeló
Montornès del Vallès
Palau-solità i Plegamans
Parets del Vallès
Polinyà
Ripollet
Sant Adrià de Besòs
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Feliu de Codines
Sant Fost de Campsentelles
Sant Martí de Centelles
Sant Pere de Vilamajor
Sant Quirze de Safaja
Sant Quirze del Vallès
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Maria de Martorelles
Santa Perpètua de Mogoda
Sentmenat
Seva
Tagamanent
Vallromanes
Vilanova del Vallès
i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, es constitueixen, per temps indefinit, amb caràcter voluntari
i sota la enominació de Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs (en
endavant Consorci o CDCRB), en consorci com a entitat pública de caràcter associatiu i
local, per a l'acompliment de les finalitats que s'expressen en els Estatuts i d'acord amb
la normativa local vigent.
2.- També podran incorporar-se al Consorci altres ens de l’administració local dins
l’àmbit de la conca del riu Besòs.
Art. 2n. Domicili.
El domicili social del Consorci serà l’Avinguda Sant Julià, 241 de 08403 Granollers.
Qualsevol canvi de domicili serà acordat per la Junta General del CDCRB d'acord amb
el que disposen aquests Estatuts.
Art. 3r. Personalitat jurídica, competències i àmbit territorial.
1.- El CDCRB tindrà naturalesa administrativa i personalitat jurídica plena per complir els
seus objectius.

Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes Sessió nº 15/26-11-2013/ pag. 7
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

2.- Les competències administratives del CDCRB en el seu àmbit d'actuació seran les
atribuïdes per la Llei als ens consorciats i ostentarà respecte a les mateixes les
potestats de l'article 4 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de Règim Local, en relació
amb l'article 8 de la Llei 8/87, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
En l'àmbit de les seves competències i per tal d'assolir les finalitats i funcions que li son
encomanades, el CDCRB podrà adquirir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota
classe de bens, celebrar convenis i contractes, executar obres, establir i explotar serveis
i, en general, realitzar tots els actes necessaris, d'acord amb el que disposen aquests
Estatuts i la legislació aplicable.
3.- L'àmbit territorial d'actuació del CDCRB per a l'assoliment de les seves finalitats i en
l'exercici de les seves competències administratives serà el dels Ajuntaments
consorciats. Això, sense limitar la possibilitat d’actuar fora l’àmbit estricte de la conca del
Besòs mitjançant l’establiment d’acords amb altres ens competents.
Art. 4t. Finalitats del Consorci.
Les finalitats del CDCRB són les següents:
a) Possibilitar la coordinació i impulsar la cooperació entre les entitats que conformen el
CDCRB i, també, amb d’altres entitats d’objectius coincidents, per tal d’estudiar,
proposar i implantar solucions que satisfacin les necessitats relacionades amb el cicle
hidràulic (:captació, tractament, distribució, clavegueram, depuració, reutilització i
abocament), amb el medi fluvial (aigües superficials i subterrànies, lleres, marges i
riberes) i, en general i sense cap restricció, amb el medi ambient.
b) Col·laborar en la determinació de l'esquema i les directrius de les actuacions
mediambientals a la conca del Besòs, fixant les línies que han de guiar l'acció
coordinada, i proposant, acordant i implantant els mecanismes d’actuació necessaris per
tal d’assolir la recuperació ambiental, la utilització sostenible dels recursos hídrics i el
gaudi social del medi fluvial.
c) Aconseguir una economia creixent de recursos i una millor assignació d'aquests a
través d'accions comunes en l’execució d’obres i en la prestació de serveis, així com en
les gestions de compres, de personal, administrativa i qualsevol altra que afecti el bon
funcionament del CDCRB.
d) Col·laborar amb les autoritats competents en l'àmbit del medi ambient, tant de l'Unió
Europea com del Govern Estatal i de la Generalitat de Catalunya, així com amb
qualsevol d'altra entitat pública o privada.
Art. 5è. Funcions del Consorci.
Per acomplir les seves finalitats, el CDCRB realitzarà entre altres, les funcions següents:
1. Redactar estudis, plans i projectes de caràcter general o concret per tal d'aconseguir
les finalitats esmentades.
2. Establir mecanismes de control i col·laborar, tant amb els ens del Consorci com amb
d'altres organismes públics o privats, a fi de conèixer l'estat de la contaminació i els
paràmetres de qualitat ambiental a la conca.
3. Actuar com a òrgan d'execució de projectes i instal·lacions i dirigir, realitzar, contractar
i fiscalitzar les obres i accions corresponents.
4. Actuar com a òrgan de prestació de serveis, procedint al seu disseny, direcció,
realització, contractació i fiscalització.
5. Impulsar l'educació mediambiental i la participació social, amb el desenvolupament de
programes i activitats a nivell escolar, divulgatiu i especialitzat.
6. Realitzar totes aquelles gestions, iniciatives i projectes que puguin ésser solucions als
problemes mediambientals de la conca.
7. Actuar, amb caràcter general, com a òrgan de representació dels ens del Consorci,
dins les finalitats i funcions relacionades.
Pel compliment de les seves finalitats i funcions, el Consorci podrà utilitzar qualsevol de
les formes de gestió i serveis establertes per la legislació de règim local, així com
qualsevol forma de cooperació interadministrativa prevista per la normativa.
Art. 6è. Nivells d'actuació del Consorci.
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1.- Tots els Ajuntaments i altres organismes del Consorci s'integren en un nivell bàsic
que comporta la realització per part del Consorci de les funcions assenyalades en els
punts 1, 5, 6 i 7 de l'article anterior.
2.- El Consorci definirà nivells específics d'actuació per a la realització d'altres funcions.
Les condicions amb les que es desenvoluparan aquestes funcions així com els
Ajuntaments i organismes on es realitzin, es recolliran en sengles annexes d'aquests
Estatuts.
3.- El Consorci podrà rebre encàrrecs i delegacions dels ens integrants i també
subscriure convenis amb aquests o amb d’altres ens aliens per al desenvolupament
d’actuacions relatives a les seves finalitats i funcions.
CAPÍTOL II
Règim orgànic
Art. 7è. Òrgans del Consorci.
1.- El Consorci es regirà pels òrgans següents:
a) La Junta general.
b) La Comissió de govern.
c) El President.
d) El Gerent.
2.- Podran, a més, crear-se Comissions informatives per a la preparació i l'estudi dels
assumptes que corresponguin a la competència de la Junta general, i Comissions
especials de caràcter transitori, per entendre d'assumptes concrets.
Art. 8è. La Junta general: Composició i atribucions.
1- La Junta general es l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci.
La Junta general estarà integrada per un representant de cadascun dels ens
consorciats.
Els membres de la Junta general elegiran per majoria absoluta un President d'entre els
Alcaldes membres i fins a tres Vicepresidents d'entre la resta de representants.
Tant el President de la Junta com els Vice-presidents i la resta de representants, seran
elegits per un període de quatre anys i llur mandat coincidirà amb el període que duri el
Consistori o òrgan de direcció que els hi hagi encomanat l'esmentada representació.
En el cas que alguna de les persones que formin part de la Junta general cessés del seu
càrrec o lloc en els respectius organismes que integren el Consorci, cessarà
automàticament del seu càrrec en els òrgans del Consorci i se li anul·larà la seva
representació en el CDCRB.
Podrà, en aquest cas, el municipi o organisme a on pertany, nomenar-ne una altra que
la substituirà, degudament facultada per l'Alcalde o el President de l'organisme a qui
pertany. De la mateixa manera es procedirà en cas de mort, malaltia, absència o
dimissió d'algun membre de la Junta general.
2.- El valor del vot de cadascuna de les entitats consorciades estarà en funció de la
relació següent:
Municipis de menys de 15.000 habitants: 1 vot.
Municipis entre 15.000 i 50.000 habitants: 2 vots.
Municipis entre 50.000 i 500.000 habitants: 3 vots.
Municipis de més de 500.000 habitants: 9 vots.
Per als municipis amb aigües vertents a altres conques, la valoració del vot es
determinarà d'acord amb els habitants residents a la conca del Besòs.
Consells Comarcals: 3 vots.
Diputació de Barcelona: 3 vots.
AMB: 9 vots.
Altres ens públics: 1 vot.
3.- Seran competències de la Junta general:
a) Exercir el control i la fiscalització de la resta d’òrgans del Consorci.
b) L'aprovació i en el seu cas modificació del Pressupost i també de la plantilla del
personal del Consorci.
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c) L'aprovació anual del Compte General i de la memòria de les activitats realitzades.
d) Fixar les activitats del Consorci aprovant el programa quadriennal d'actuació.
e) Aprovar l'admissió o la separació dels ens i/o de les entitats consorciades i fixar-ne
la participació econòmica que els hi correspongui com a membres del Consorci.
f) Modificar els estatuts.
g) Aprovar el nomenament de Presidència i dels membres de la Comissió de govern.
h) Nomenar i separar el Gerent, a proposta de la Comissió de govern.
i) Nomenar el Secretari i l'Interventor del Consorci, a proposta del President.
j) La dissolució i la liquidació del CDCRB.
k) L'aprovació del Reglament de Règim Intern i de Serveis.
l) L'adquisició, disposició, administració i alienació dels béns i drets del Consorci.
m) L'aprovació de plans i projectes.
n) Aprovar les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeixi i la creació
d'òrgans desconcentrats.
o) Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fetes per
altres Administracions públiques diferents de les gestionades.
p) Ser informada de les actuacions de la resta d'òrgans i de la gestió ordinària de
l'organisme, i efectuar-ne el seguiment.
q) Ser informada dels convenis que el Consorci hagi de formalitzar amb altres persones
o entitats, públiques o privades.
r) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si
s'escau dels serveis que prestin.
s) Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi
al Ple de l'entitat local amb caràcter d'indelegables.
La Junta general podrà delegar la competència per a l'adopció d'acords que no
requereixin majories qualificades en els altres Òrgans del Consorci.
Art. 9è. La Comissió de govern: Composició i atribucions.
1.- La Comissió de govern estarà formada pel President, Vice-presidents i un
representant per a cada una de les subconques.
2.- Els vocals de la Comissió de govern es renovaran cada quatre anys.
3.- Els membres de la Comissió de govern podran constituir-se com a grup de treball per
tal de preparar les decisions de la Comissió de govern en ple.
Les sessions de la Comissió de govern i de llurs grups de treball seran obertes a la resta
de membres del Consorci.
4.- Si per qualsevol de les causes regulades en aquests Estatuts, o prevista en la
normativa que es cita com a subsidiària, cessés algun vocal durant la vigència del seu
mandat, es procedirà pels membres de la Junta general de cada subconca a elegir el
que hagués de substituir-lo, el qual exercirà el càrrec esmentat durant el temps que
faltés al seu antecessor per completar el seu període de gestió.
5.- Serà de competència de la Comissió de govern:
a) Organitzar els serveis tècnics i administratius.
b) Portar a terme les obres, serveis i altres actuacions conforme als plans i projectes
aprovats.
c) Nomenar, premiar i corregir al personal tècnic i administratiu, a excepció del
Gerent, Secretari i Interventor.
d) Desenvolupar la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat i les seves bases
d'execució, com també l'adquisició de béns mobles, sempre que no exigeixi crèdits
superiors als consignats.
e) Adoptar els acords d'adquisició, alienació i gravamen de béns.
f) Concertar operacions de crèdit.
g) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments.
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h) Aprovar modificacions del Pressupost fins a un màxim del 10% de la Despesa total,
donant-ne compte a la següent sessió de Junta general.
i) La contractació sota qualsevol tipus de modalitat previstes a la normativa, havent
d'ésser ratificades les que comportin compromisos de consignacions pressupostàries
plurianuals.
j) Establir les formes de gestió dels serveis objecte del Consorci.
k) Exercitar les accions judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos del
Consorci, en cas d'urgència, tot donant-ne compte a la Junta General en la seva
primera reunió.
l) Proposar a la Junta general el nomenament de Gerent.
m) Rebre informació de les activitats que es desenvolupin en l’àmbit de la gestió del
Consorci així com trametre suggeriments als òrgans del Consorci en assumptes relatius
a la gestió dels mateixos.
n) Delegar l'exercici de les seves funcions en el President i Vice-presidents o en el
Gerent o en les entitats consorciades.
o) Totes les que expressament li delegui la Junta General.
p) Definir els nivells específics d'actuació del Consorci i proposar-los a la Junta General
per a la seva aprovació.
Art. 10è. Atribucions del President i Vice-presidents.
1.- Correspondrà al President:
a) Exercir la representació institucional del Consorci.
b) Formar l'ordre del dia i convocar la Junta general i la Comissió de govern.
c) Publicar, executar i fer complir els acords i dictar les disposicions particulars que
exigeixi el seu millor compliment.
d) Ordenar els pagaments i donar compte de l'administració del patrimoni i de la gestió
del pressupost.
e) Representar, judicialment i administrativa, al Consorci, i conferir manaments per a
l'exercici de l'esmentada representació.
f) Exercir la competència sancionadora que correspongui al CDCRB.
g) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir els empats amb el vot de
qualitat.
h) Elevar a la Junta General la documentació i els informes que creurà oportuns.
i) Proposar a Junta general el nomenament de Secretari i Interventor.
j) L'adopció d'aquells acords relatius a les competències de la Junta general o de la
Comissió de govern que, per raons d'urgència, no poguessin esperar a la propera
sessió que es celebri, a efectes de la seva ratificació si s'escau.
k) Les que li delegui la Junta general o la Comissió de govern en matèria de llurs
respectives competències.
l) Qualsevulla altres atribucions no assignades expressament a la Junta general o a la
Comissió de govern.
m) Tot allò no previst als presents Estatuts serà competència d'aquest òrgan.
n) Facultar, per delegació en els Vice-presidents, en alguns dels Vocals o en el Gerent,
l'exercici de les atribucions compreses en els apartats precedents.
2.- En cas d'absència, malaltia o impediment de qualsevol mena del President, el
substituirà un dels Vice-presidents.
Art. 11è. El Gerent: Nomenament i funcions.
1.- El Gerent serà nomenat per la Junta general a proposta de la Comissió de govern i el
nomenament haurà de recaure en una persona especialment capacitada per a aquest
càrrec.
2.- Seran funcions del Gerent:
a) Exercir la gestió general i la direcció dels serveis del Consorci, vetllant pel compliment
de les seves finalitats.
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b) Representar el Consorci davant les administracions públiques, institucions, entitats i
particulars, excepció feta de la representació institucional i al més alt nivell.
c) La coordinació amb els ens i entitats consorciades.
d) Exercir les funcions de cap de personal i director dels serveis administratius, tot
contractant el personal i, en el seu cas, acomiadant-lo.
e) Desenvolupar la gestió econòmica i disposar de recursos econòmics fins a la quantia
que es fixi en les Bases d'execució del pressupost.
f) Portar a terme, dirigir i inspeccionar les obres, activitats i serveis que realitzi el
CDCRB, conforme als plans i projectes aprovats.
g) Gestionar tota mena de subvencions i ajudes.
h) Elaborar la proposta de pressupost, i també l'inventari, balanços, comptes de
resultats, liquidacions i comptes generals del Pressupost i sotmetre’ls a aprovació dels
Òrgans corresponents.
i) Elevar a la Junta General la memòria de les activitats del Consorci.
j) Col·laborar en la confecció de l'ordre del dia als efectes de la convocatòria, per part de
la Secretaria i per ordre de la Presidència, de les sessions dels òrgans col·legiats.
k) Assistir a les reunions de Junta general i Comissió de govern amb veu, però sense
vot.
l) Preparar la documentació que s'ha de sotmetre a la consideració de Junta general i
Comissió de govern i informar de tot el que calgui per l'adequat exercici de les seves
competències.
m) Formular al President del Consorci les propostes que cregui oportunes per a la bona
marxa del Consorci.
n) Contractar obres, serveis i subministraments, sempre que la seva quantia no
excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del Pressupost del Consorci, i sigui de durada
inferior a un any.
o) Ordenar els pagaments.
p) Administrar els béns i el patrimoni del Consorci.
q) Establir el calendari i el programa anual de les activitats del Consorci.
r) Exercir la vigilància i supervisió de tots els serveis i les activitats del Consorci execució
dels programes aprovats per la Junta general.
s) Rendir comptes de la seva gestió a la Junta General.
t) Actuar com a tresorer/a i disposar dels fons del Consorci, mitjançant la firma de xecs i
talons de forma mancomunada amb el/la President/a del Consorci i amb l'Interventor/a
general.
u) Proposar la plantilla de personal del Consorci, la relació de llocs de treball, i exercir la
gestió ordinària del personal del Consorci, signant els contractes de treball, autoritzant
els pagaments de nòmina i assentaments i realitzant els altres actes necessaris per a la
gestió del personal.
v) Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al compliment dels
acords de la Junta General.
w) Totes les que expressament li delegui la Junta General, el President del Consorci, la
Comissió de Govern i les que resultin d'aquests Estatuts per a l'execució dels acords
d'aquells Òrgans.
Art. 12è. Secretari i Interventor.
1.- El Consorci estarà assistit de Secretari i d'Interventor que seran nomenats lliurement
per la Junta.
2.- El Secretari del Consorci assistirà amb veu però sense vot a les reunions de la Junta
general i de la Comissió de govern i en farà les actes corresponents.
Igualment l'Interventor podrà assistir a les sessions de la Junta general i de la Comissió
de govern, amb veu però sense vot.
Art. 13è. Sessions.
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1.- La Junta general celebrarà sessió ordinària com a mínim dues vegades l'any i sessió
extraordinària sempre que sigui convocada pel President o a proposta de la tercera part
dels seus membres.
2.- La Comissió de govern es reunirà almenys una vegada cada tres mesos.
3.- De cada sessió, tant de la Junta general com de la Comissió de govern, se
n'aixecarà l'acta corresponent.
4.- Les convocatòries de la Junta general es faran preferentment per mitjans electrònics,
amb l’ordre del dia acompanyat de la documentació que correspongui. Es notificaran a
cadascun dels representants dels organismes del Consorci amb una antelació mínima
de deu dies.
5.- Les convocatòries de la Comissió de govern es faran de la mateixa forma que les de
la Junta general, però amb una antelació mínima de vuit dies.
6.- El temps mínim de convocatòria per a qualsevol sessió extraordinària serà de 48
hores.
7 - Pel càlcul dels quòrums necessaris per a la celebració de les sessions, es tindrà en
compte el valor del vot.
Art. 14è. Acords.
1. - Els acords s'adoptaran per majoria de la meitat més un dels vots assignats als
membres que es trobin presents en el moment de la votació.
2. - Caldrà majoria absoluta per l'aprovació de:
a) Proposta de modificació dels Estatuts.
b) Concert d'operacions de crèdit.
c) Proposta d'integració o de separació d'entitats en el Consorci.
d) Proposta de dissolució i liquidació del Consorci.
e) Aprovació de pressupostos ordinaris i especials, així com d'ordenances fiscals
reguladores de preus públics i taxes.
3.- Caldrà majoria qualificada dels dos terços per aprovar la incorporació d’altres ens de
l’administració local dins l’àmbit de la conca del Besòs.
4. - Els acords que impliquin aportació o responsabilitat econòmica extraordinària
d'algun dels Ajuntaments o ens del Consorci requeriran la ratificació de les respectives
Corporacions o dels òrgans de govern respectius.
Art. 15è. La comptabilitat i els comptes.
1.- El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del CDCRB serà el de la
comptabilitat pública local.
2.- El CDCRB confeccionarà la liquidació del pressupost abans del dia primer de març
de l'exercici següent. L'aprovació de la liquidació del Pressupost correspon al President,
previ informe de l'Interventor, donant-ne compte a la Junta general en la primera sessió
que celebri.
3.- El Compte General de Pressupost serà sotmès abans del dia 1 de juny a informe de
la Comissió de govern, que actuarà com a Comissió especial de Comptes. S'exposarà al
públic del termini reglamentari i es sotmetrà a aprovació de la Junta general abans del
dia 1 d'octubre.
4.- Per tot el relatiu al règim econòmic pressupostari i comptable, el CDCRB es regirà
per les normes legals reguladores de la matèria aplicables als ens locals, quedant
subjecte al control financer de les intervencions dels ens consorciats i a la fiscalització
de la Sindicatura de Comptes.
Art. 16è. Separació del Consorci.
1.- La separació d'algun dels seus membres s'autoritzarà sempre que estigui la institució
dissident al corrent dels seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les
seves obligacions pendents.
2.- Per garantir el bon funcionament del Consorci, els seus membres no podran retirarse sense formular avís previ amb sis mesos d'antelació i sense que existeixi acord vàlid
de la Junta general que aprovi la retirada de l'organisme consorciat. Aquest acord no es
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podrà portar a terme fins al final de l'anualitat començada i/o fins que hagués acabat de
pagar l'amortització dels serveis.
Art. 17è. Integració al Consorci.
La integració d'algun altre Ajuntament o organisme al Consorci s'autoritzarà per la Junta
general, prèvia sol·licitud per escrit de l'entitat que ho desitgi, expressant els motius de la
seva voluntat de formar part del CDCRB i aportant certificació de l'acord de la
Corporació corresponent d'integració al Consorci i acatament dels seus Estatuts i
normes reguladores restants.
Art. 18è. Dissolució del Consorci.
1.- El CDCRB es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els que l'integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del CDCRB en una altra entitat, per acord de la majoria absoluta
dels seus membres.
2.- L'acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació
dels béns pertanyents al Consorci i en què hagi de realitzar-se la reversió de les obres i
instal·lacions existents.
CAPÍTOL III
Règim econòmico-financer
Art. 19è. Recursos econòmics.
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:
a) Productes del seu patrimoni.
b) Rendiments de les activitats desenvolupades en l'exercici de les seves funcions.
c) Els ingressos provinents de sancions.
d) Taxes i preus públics aprovats mitjançant les corresponents Ordenances fiscals.
e) Col·laboracions, subvencions i donatius.
f) Aportacions de les entitats integrades en el Consorci, en la quantitat i forma que
s'estipula en aquests Estatuts o bé per la formalització de convenis concrets.
g) Emprèstits, préstecs o d'altres formes de bestreta.
h) Recursos provinents dels ingressos del Cànon de l’aigua, segons el Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya-Decret legislatiu 3/2003.
i) Qualsevulla que pugui correspondre-li d'acord amb la legislació aplicable.
Art. 20è. Aportacions dels ens consorciats.
1.- Les aportacions seran fixes per a tots els ens que integrin el Consorci, pel que fa al
seu manteniment. Per aquest concepte- el funcionament del Consorci- tots els
Ajuntaments consorciats aportaran anyalment 0,012 EUR (abans 2.-PTA) per habitant,
d'acord amb la rectificació anual del padró d'habitants de cada municipi. Per als
municipis amb aigües vertents a altres conques, l'aportació es determinarà d'acord amb
els habitants residents a la conca del Besòs.
Els municipis de menys de 1.000 habitants aportaran una quota mínima de 12,00 EUR
(abans 2.000.-PTA).
2.- L'aportació de l'AMBes fixa en 0,018 EUR (abans 3.-PTA)per habitant i any, tenint en
compte la suma dels habitants dels municipis que dins l'àmbit d'aquest organisme
formen part del Consorci.
3.- L'aportació de la Diputació de Barcelona es fixa en 0,018 EUR (abans 3.-PTA) per
habitant i any, tenint en compte la suma dels habitants dels municipis, no inclosos en
l'AMB, que dins l'àmbit d'aquest organisme formen part del Consorci.
4.- Les aportacions dels Consells Comarcals es fixen en 0,006 EUR (abans 1.-PTA)per
habitant i any, tenint en compte la suma dels habitants dels municipis que dins l'àmbit
d'aqueixos organismes pertanyen a la conca del Besòs.
5.- L’aportació d’altres ens diferents dels anteriorment esmentats es concretarà en
l’acord que n’autoritzi la integració.
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6.- Les aportacions descrites en els números 1, 2, 3 i 4 d'aquest article experimentaran
anyalment les variacions que es derivin del pressupost aprovat. Aquestes variacions
seran aprovades per la Junta general en la sessió ordinària en que s'aprovi el
pressupost anyal.
Art. 21è. Drets i taxes.
El Consorci se subrogarà a la facultat que correspon als ens consorciats per ala
imposició de drets i taxes per a la prestació dels serveis que estableixi i podrà, també,
imposar drets i taxes per a l’exercici de les seves funcions, prèvia aprovació de les
ordenances fiscals preceptives.
Art. 22è. Garanties.
El Consorci podrà exigir el pagament de les aportacions dels ens associats en el termini
assenyalat per a fer-ho. En el cas que aquestes aportacions no es facin efectives en el
termini assenyalat, el CDCRB està facultat per a sol·licitar de l’il·lustríssim senyor
Delegat d'Hisenda de la província de Barcelona, o de l'òrgan competent de la
Generalitat, el pagament de l'aportació de l'ens deutor, carregant-ho a les participacions
en impostos liquidats que li corresponguin.
Art. 23è. Pla general d'actuació.
El Consorci desenvoluparà la seva activitat basant-se en un pla general d'actuació, la
vigència del qual s'entendrà al període que s'indiqui, i formularà un pressupost anyal.
Art. 24è. Règim jurídic.
Els actes del Consorci es regiran pels preceptes que sobre règim jurídic es contenen en
la legislació vigent i seran impugnables per la via administrativa i jurisdiccional, conforme
a la legislació vigent.
Art. 25è. Contractació de personal.
La provisió de places o contractació de personal estarà sotmesa a la normativa vigent
en matèria de personal.
Disposició final
Les prescripcions d’aquests estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la
legislació bàsica de l’Estat o autonòmica d’aplicació als ens locals s’entendran
automàticament modificades en el moment en que es produeixi la seva revisió.
En el cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència del CDCRB per
introduir al text dels Estatuts les corresponents modificacions o aclariments oportuns.
Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació bàsica de
l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans no necessitaran de l’expressa
publicació per part del CDCRB ni dels ens consorciats.
La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altres
àmbits, general o sectorial, s’entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn,
condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents.
ANNEX I
Composició de les subconques del riu Besòs
1. Mogent.
Sant Pere de Vilamajor.
Sant Antoni de Vilamajor.
Cànoves i Samalús.
Llinars del Vallès.
Cardedeu.
La Roca del Vallès.
Vilanova del Vallès.
Vallromanes.
Montornès del Vallès.
2. Congost.
Balenyà.
El Brull.
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Seva.
Centelles.
Sant Martí de Centelles.
Aiguafreda.
Tagamanent.
Figaró-Montmany.
La Garriga.
L'Ametlla del Vallès.
Les Franqueses del Vallès.
Canovelles.
Granollers.
3. Tenes.
Castellcir.
Castellterçol.
Sant Quirze de Safaja.
Sant Feliu de Codines.
Bigues i Riells.
Santa Eulàlia de Ronçana.
Lliçà d'Amunt.
Lliçà de Vall.
Parets del Vallès.
Montmeló.
4. Riera de Caldes.
Gallifa.
Caldes de Montbui.
Sentmenat.
Palau-solità i Plegamans.
Polinyà.
Santa Perpètua de Mogoda.
5. Ripoll.
Sant Llorenç Savall.
Matadepera.
Castellar del Vallès.
Sabadell.
Sant Quirze del Vallès.
Barberà del Vallès.
Badia del Vallès.
Ripollet.
Sant Cugat del Vallès.
Cerdanyola del Vallès.
Montcada i Reixac.
6. Besòs.
Mollet del Vallès.
Martorelles.
Santa Maria de Martorelles.
Sant Fost de Campsentelles.
La Llagosta.
Santa Coloma de Gramenet.
Barcelona.
Sant Adrià de Besòs.
Badalona.
Tiana.
Montgat.
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ANNEX II
Actuació de sanejament en alta
Condicions:
1.- El CDCRB efectuarà el control d'abocaments d'aigües residuals a la xarxa de
clavegueram i als col·lectors.
2.- El CDCRB gestionarà el servei d'operació i manteniment de les obres i instal·lacions
de sanejament en alta (col·lectors, bombaments i estacions depuradores).
3.- El CDCRB assumirà els drets i obligacions com a Administració actuant en matèria
de sanejament en alta, segons allò que assenyala la normativa vigent.
4.- El CDCRB assumirà la titularitat de les obres i instal·lacions de sanejament en alta.
5.- Els Ajuntaments i organismes de la relació següent reconeixen la competència
reguladora i sancionadora del CDCRB en matèria d'utilització i abocaments a la xarxa de
sanejament, d'acord amb el Reglament Regulador d'abocaments d'aigües residuals del
CDCRB.
6.- Els Ajuntaments i organismes no s'obliguen a fer cap aportació econòmica al CDCRB
com a contraprestació d'aquesta actuació.
Relació d'Ajuntaments i organismes:
Mogent.
Sant Pere de Vilamajor.
Sant Antoni de Vilamajor.
Cànoves i Samalús.
Llinars del Vallès.
Cardedeu.
La Roca del Vallès.
Vilanova del Vallès.
Vallromanes
Montornès del Vallès.
Congost.
Sant Martí de Centelles.
Aiguafreda.
Tagamanent.
Figaró-Montmany.
La Garriga.
L'Ametlla del Vallès.
Les Franqueses del Vallès.
Canovelles.
Granollers.
Tenes.
Castellcir.
Castellterçol.
Sant Feliu de Codines.
Bigues i Riells.
Santa Eulàlia de Ronçana.
Lliçà d'Amunt.
Lliçà de Vall.
Parets del Vallès.
Montmeló.
Riera de Caldes.
Caldes de Montbui.
Sentmenat.
Palau-solità i Plegamans.
Polinyà.
Santa Perpètua de Mogoda.
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Ripoll
Sant Quirze del Vallès.
Besòs.
Mollet del Vallès.
Martorelles.
Santa Maria de Martorelles.
Sant Fost de Campsentelles.
La Llagosta.
ANNEX III
Actuació de sanejament en baixa: Neteja i conservació de clavegueram
Condicions:
Les condicions tècniques de l’actuació, la durada i les contraprestacions econòmiques
es concreten en els documents de formalització del servei subscrits amb cada
Ajuntament o organisme.
Relació d’Ajuntaments i organismes:
Caldes de Montbui
Granollers
La Llagosta
Lliçà d’Amunt
Mollet del Vallès
Montmeló
Sentmenat
Tagamanent
ANNEX IV
Actuació de sanejament en baixa: Gestió del servei municipal de clavegueram
Condicions:
Les condicions tècniques de l’actuació, la durada i les contraprestacions econòmiques
es concreten en els documents de formalització del servei subscrits amb cada
Ajuntament o organisme.
Relació d’Ajuntaments i organismes:”.
SEGON.- Sotmetre l’esmentat acord i els estatuts al tràmit d’informació pública per un
període de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la última publicació de l’anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte
de poder ser examinats i, si s’escau, formular les reclamacions i les al.legacions que es
considerin pertinents, de conformitat amb el que disposa l’article 313 del ROAS.
TERCER.- Donar trasllat dels precedents acords al Consorci, als altres ens consorciats i al
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona
(CSITAL), per al seu coneixement i efectes.
QUART.- Establir que l’esmentat acord de modificació dels estatuts s’entendrà aprovat
definitivament si en el tràmit d’informació pública no es formulen reclamacions ni
al.legacions.
Votació
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 25.
4 AP-2013/2733
DICTAMEN. Donar per verificat el text refós de la modificació del Pla especial de
protecció del patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic. Fitxa E-3 Casa
Eduard Agustí.
La Junta de Govern Local en data 8 de novembre de 2013 va aprovar el següent acord:
En sessió de data 19 d’octubre de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar amb caràcter
inicial la modificació Pla especial de protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic,
arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona. Fitxa E-3-Casa Eduard Agustí.
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Aquest acord va ésser publicat al BOPB en data 7 de novembre de 2012, al diari El
Periódico el 8 de novembre de 2012, al Tauler d’anuncis oficials i a la web de l’Ajuntament
de Badalona. Durant el període d’informació pública no s’ha presentat al·legacions.
En sessió ordinària de data 30 d’abril de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Badalona va
aprovar provisionalment la Modificació del Pla especial de protecció del Patrimoni
historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona.
Fitxa E-3-Casa Eduard Agustí.
En la sessió de data 25 de juliol de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona va aprovar definitivament la Modificació del Pla especial de
protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i
tradicional de Badalona. Fitxa E-3-Casa Eduard Agustí, suspenent la seva executivitat i
publicació al DOGC fins a la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions
següents:
-1.1 Cal completar la fitxa proposada del catàleg de patrimoni amb la totalitat dels criteris
d’intervenció assenyalats a l’article 4 de la normativa.
Vist l’informe emès en data 25 d’octubre de 2013 per l’arquitecta adscrita al Departament
de Planejament Urbanístic, que transcrit literalment diu així:
“I N FO R M E
En sessió ordinària de data 30 d’abril de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Badalona va
aprovar provisionalment la Modificació del Pla especial de protecció del Patrimoni
historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona.
Fitxa E-3-Casa Eduard Agustí.
En la sessió de data 25 de juliol de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona va aprovar definitivament la Modificació del Pla especial de
protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i
tradicional de Badalona. Fitxa E-3-Casa Eduard Agustí, suspenent la seva executivitat i
publicació al DOGC fins a la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions
següents:
-1.1 Cal completar la fitxa proposada del catàleg de patrimoni amb la totalitat dels criteris
d’intervenció assenyalats a l’article 4 de la normativa.
Antecedents
En data 11 d’octubre de 2012 reunida la Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni
Arquitectònic i Cultural de Badalona informa favorablement la proposta presentada amb la
condició que s’adjunti en l’aprovació provisional del planejament l’estudi de la volumetria
proposada en la modificació de la fitxa.
En data 5 de novembre de 2012 reunida la Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni
Arquitectònic i Cultural de Badalona, per veure l’estudi volumètric proposat, informa
favorablement la proposta presentada amb la condició que s’incorpori en l’aprovació
provisional del planejament l’ampliació de l’entorn B proposat fins a la projecció de
l’alineació superior de l’illa central de la plaça Pep Ventura.
En data 11 de desembre de 2012 el Museu de Badalona amb les seves competències en
relació a la casa per al Dr. Eduard Agustí. Fitxa E-3 del Catàleg del Patrimoni Històric,
Artístic i Cultural de Badalona, emet informe valorant positivament la proposta ja que ajuda
a consolidar el Bé catalogat i el seu entorn més immediat.
Objecte
El present document té per objecte la modificació puntual del Pla especial de protecció del
Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de
Badalona a l’àmbit de la fitxa E-3.
En concret la modificació amplia les condicions de protecció augmentant la distancia que
cal deixar lliure sense edificar, per tal de donar valor a l’edifici modernista, integrant-la en un
àmbit d’ús públic donat que ja no té l’ús d’habitatge i l’ús actual és de bar restaurant.
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Es proposa la modificació dels dos àmbits de protecció de la fitxa E-3 per tal de possibilitar
la integració de l’edifici modernista en una operació unitària on l’execució contemplarà la
conservació de l’edifici dins un conjunt harmònic d’obra nova.
Per aconseguir l’objectiu es proposa en concret:
- Ajustar l’àmbit A de protecció a 6 m. de la façana posterior de la casa d’Eduard Agustí, per
tal que es pugui edificar un volum de PB+2 que configuri uns fons al jardí i a l’edifici format
part de l’edificació nova.
- Definir un nou àmbit d’entorn B, que inclou les dues parcel·les contigües que donen front a
la plaça Pep Ventura concretant una distància lliure d’edificació de 12 m al lateral respecte
qualsevol nova edificació, fins a la projecció de l’alineació superior de l’illa central de la
Plaça Pep Ventura
Àmbit
L’àmbit de planejament correspon a la parcel·la que ocupa la casa Agustí i les dues
parcel·les contigües amb front a la plaça Pep Ventura, part del qual es troba dins de la
delimitació de l’àmbit B de protecció i entorn de la Fitxa E-3 del Catàleg -Casa Eduard
Agustí-, dins de l’illa delimitada pels carrers Providència, Alfons XII, Roger de Flor i la plaça
de Pep Ventura.
Justificació de la proposta
La Modificació de la fitxa es planteja, a l’empara de l’article 9 de les ordenances del Pla
especial de Protecció, que permet la possibilitat de descatalogació parcial del l’àmbit definit
a la fitxa E-3, la nova proposta afavoreix un entorn més amable, ja que s’ordena una
edificació nova amb estratègies de respecte cap al conjunt catalogat i l’ús cívic que se’n
desenvoluparà.
En aquets sentit, cal manifestar que la filosofia conservacionista del Pla especial de
protecció del Patrimoni ha estat superada al ampliar l’espai lliure pròxim a l’edifici catalogat
dins la proposta de la Modificació del Pla general metropolità al carrer de Francesc Macià i
l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola, aprovada inicialment el 24 de juliol de 2012 què també
incorpora les determinacions que garanteixen la integració del be catalogat amb la nova
edificació que desenvoluparà el polígon d’actuació urbanística proposat, on la finca de la
casa d’Eduard Agustí és una tercera part de sòl del polígon a desenvolupar, que participarà
en el repartiment de beneficis i deures, conservant l’edificació modernista. Es documenta
en l’a ANNEX 1 del document tècnic.
El pla aprovat inicialment proposa una operació conjunta tant en gestió com en projecte
constructiu garantint la conservació i integració en la trama urbana de l’edifici catalogat.
Descripció de la proposta
S’ha de posar de manifest que la redacció d’aquesta figura de planejament representa la
creació d’una eina necessària per a permetre l’actualització i la revitalització del edifici
catalogat dins del seu entorn urbà
- L’àmbit A de protecció proposat s’ha modificat lleugerament fixant una limitació
mínima de 6 metres per a mantenir lliure d’edificació el jardí posterior, a partir dels
que es podrà edificar, ja dins de l’àmbit B, un fons neutre que amagui la mitgera de
la finca contigua, en correspondència a la proposta urbanística la Modificació de
PGM al carrer de Francesc Macià i l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola,
- Es proposa un àmbit B de protecció d’entorn tal i com es grafia al plànol P.01 de la
Fitxa E-3 del Catàleg de Patrimoni Historicoartístic de Badalona proposada:
engloba el front complert de l’illa per tal de poder protegir i controlar l’entorn
immediat fins a la projecció de l’alineació superior de l’illa central de la Plaça Pep
Ventura. Dins del nou àmbit B existeix la determinació que no es podrà edificar a
menys de 12 m de la façana est de la Casa Agustí.
En les condicions de protecció i desenvolupament de la fitxa E-3 modificada es determina
que el manteniment del bé catalogat s’integrarà en un projecte urbanístic unitari, quan a
definició dels nous espais lliures de l’entorn i la nova edificació, proposta que es fixa
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normativament en l’expedient en tràmit de la Modificació de PGM al carrer de Francesc
Macià i l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola i que es recull en el present planejament.
Sol·licitud d'informe als organismes afectats
D'acord amb l'article 85.5 del TRLU s'ha sol·licitat informe als següents organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials:
ORGANISME
Data
Data
Data sortida
recepció
resposta
Departament de Cultura
10/04/201
12/12/2012 13/12/2012
3
En data 10 d’abril de 2013 s’ha rebut un informe favorable del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya informant favorablement amb la condició que s’incorpori en
l’aprovació provisional del planejament l’ampliació de l’entorn proposat fins a la projecció de
l’alineació superior de l’illa central de la Plaça de Pep Ventura.
Conclusió
La documentació del Text refós la Modificació del Pla especial de protecció del Patrimoni
historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona.
Fitxa E-3-Casa Eduard Agustí, que s’aporta pel corresponent tràmit, recull totes les
prescripcions de la resolució de CTUAMB. Les correccions i ajustos introduïts en la
documentació tècnica no suposen canvis substancials.
Atenent als motius expressats informo que el document compleix 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, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, 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, i per tant, res
s’oposa a prosseguir amb la tramitació la Modificació del Pla especial de protecció del
Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de
Badalona. Fitxa E-3-Casa Eduard Agustí.”
Vist que en data 31 d’octubre de 2013 el departament jurídic ha emès informe FAVORABLE
amb la conformitat de la Secretaria General, que transcrit literalment en la part que
interessa diu:
“PROPOSTA PRESENTADA
En sessió de data 19 d’octubre de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar amb caràcter
inicial la modificació Pla especial de protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic,
arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona. Fitxa E-3-Casa Eduard Agustí.
Aquest acord va ésser publicat al BOPB en data 7 de novembre de 2012, al diari El
Periódico el 8 de novembre de 2012, al Tauler d’anuncis oficials i a la web de l’Ajuntament
de Badalona. Durant el període d’informació pública no s’ha presentat al·legacions.
En sessió ordinària de data 30 d’abril de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Badalona va
aprovar provisionalment la Modificació del Pla especial de protecció del Patrimoni
historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona.
Fitxa E-3-Casa Eduard Agustí.
En la sessió de data 25 de juliol de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona va aprovar definitivament la Modificació del Pla especial de
protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i
tradicional de Badalona. Fitxa E-3-Casa Eduard Agustí, suspenent la seva executivitat i
publicació al DOGC fins a la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions
següents:
-1.1 Cal completar la fitxa proposada del catàleg de patrimoni amb la totalitat dels criteris
d’intervenció assenyalats a l’article 4 de la normativa.
En data 25 d’octubre de 2013 l’arquitecta adscrita al Departament de Planejament
Urbanístic va emetre un informe mitjançant el qual es posa de manifest que s’han
incorporat les prescripcions de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona de data 25 de juliol de 2013.
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NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquesta modificació puntual de 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 de Catalunya del 2010, modificat per la Llei 3/2012, en endavant TRLUC.
A l’expedient administratiu 22/A13-12 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
consten les determinacions establertes a l’article 67 del TRLUC, en concordança amb els
articles 93.2 i 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18
de juliol, hi consta la documentació adequada a la naturalesa i finalitat de la modificació del
pla especial proposat: memòria (descriptiva i justificativa, normativa) i plànols d’informació i
ordenació del territori.
Així mateix, s’ha donat compliment a l’article 96 del TRLUC disposa que la modificació de
qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes
disposicions que en la seva formació.
Igualment, s’escau assenyalar que els canvis introduïts per tal de donar compliment a les
prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona
(CTUAMB) no tenen naturalesa de substancials en els termes que s’expressa l’article 112.2
del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006) tal i com
exposa l’arquitecte municipal.
PROCEDÈNCIA DE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS
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 per
la Junta de Govern Local, òrgan municipal competent per a l’adopció de l'acord de
verificació d’aquest text refós en virtut de la delegació de competències del Ple, segons
acord del passat 5 de juliol de 2011.”
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants 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 el senyor
alcalde, a proposta de la gerència de l’Àmbit de Territori, proposi a la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Donar per verificat el Text Refós de la modificació puntual del Pla especial de
protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i
tradicional de Badalona a l’àmbit establert a la fitxa E-3, Casa d’Eduard Agustí, amb el ben
entès que els canvis introduïts a la memòria no tenen la naturalesa de canvis substancials,
en els termes que s’expressa l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006). Aquesta figura derivada de planejament
urbanístic es formula per iniciativa privada i es tramita per aquesta Corporació Municipal a
l’empara de 78 del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya del 2010, modificat per
la Llei 3/2012 (TRLUC).
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, als efectes que doni conformitat al present
text refós i aixequi la suspensió de l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva de data 26 de
juliol de 2013.
TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació municipal.
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 i concordants del vigent Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre (ROF), no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari per tal que el senyor alcalde, a
proposta de la gerència de l’Àmbit de Territori, proposi al Ple de l’Ajuntament la aprovació del
següent acord:
PRIMER.- Donar per verificat el Text Refós de la modificació puntual del Pla especial de
protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i
tradicional de Badalona a l’àmbit establert a la fitxa E-3, Casa d’Eduard Agustí, amb el ben
entès que els canvis introduïts a la memòria no tenen la naturalesa de canvis substancials,
en els termes que s’expressa l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de
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Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006). Aquesta figura derivada de planejament
urbanístic es formula per iniciativa privada i es tramita per aquesta Corporació Municipal a
l’empara de 78 del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya del 2010, modificat per
la Llei 3/2012 (TRLUC).
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, als efectes que doni conformitat al
present text refós i aixequi la suspensió de l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva de
data 26 de juliol de 2013.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent ELEVIS A L’AJUNTAMENT PLE, previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àmbit del Territori, per tal que resolgui de conformitat, si s’escau.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada i
dels informes precedents als efectes previstos a l’articles 89.5 de la Llei 30/1992,
l’Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució.
Votació
El dictamen precedent s'aprova per Unanimitat.
Vots a favor: 25.
5 AP-2013/2734
DICTAMEN. Aprovar el text de l'avantprojecte de la nova Ordenança d'establiments
destinats a serveis de telecomunicacions (locutoris telefònics).
ORDENANÇA REGULADORA DELS ESTABLIMENTS DE SERVEIS TELEFÒNICS PER A
ÚS PÚBLIC AL MUNICIPI DE BADALONA
Preàmbul
El desenvolupament tecnològic en el sector de les telecomunicacions ha provocat un ampli
accés de la ciutadania a aquests serveis, la regulació jurídica dels quals recau en les
administracions públiques, segons les competències que les atribueix la legislació.
L'article 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya reconeix als
municipis una sèrie de competències que incideixen en l'activitat dels locutoris públics
telefònics, entre les quals s’han d’esmentar: la seguretat en llocs públics (art. 66.3.a); la
prevenció d'incendis (art. 66.3.c); l’ordenació, la gestió, l’execució i la disciplina
urbanístiques (art. 66.3.d); la defensa d'usuaris i de consumidors (art. 66.3.g); i, la protecció
de la salubritat pública (art. 66.3.h). Així mateix, l'article 236 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya reconeix que la intervenció dels ens locals en
l'activitat dels ciutadans pot realitzar-se mitjançant ordenances.
En exercici de les esmentades competències municipals i de la potestat reglamentària
reconeguda per l'article 8.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, l'Ajuntament de Badalona decideix aprovar aquesta Ordenança.
La finalitat d'aquesta Ordenança és la regulació dels locutoris telefònics, davant la
inexistència de normativa sectorial específica que reguli les condicions mínimes exigibles i
la gran proliferació d'aquests tipus d'establiments en els darrers anys. En conseqüència,
l’Ordenança regula, per una banda, les característiques dels locals i de la forma de
prestació del servei, de cara a assegurar unes mínimes condicions higièniques i de
comoditat dels usuaris; per altra banda, regula les activitats, per tal d’evitar la barreja
d’activitats difícilment compatibles des del punt de vista sanitari o que generen una activitat
més pròpia de la restauració que no pas d’un establiment de comunicacions. Finalment,
l’Ordenança recull en un únic document preceptes ja establerts en altres normatives pel que
fa als drets de consumidors i usuaris.
Article 1. Objecte i definicions
1. L’objecte d’aquesta Ordenança és regular les condicions específiques a les quals s’han
de sotmetre la instal·lació i el funcionament dels establiments de serveis telefònics per a ús
públic al municipi de Badalona.
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2. S’entén per establiment de serveis telefònics per a ús públic, conegut com a “locutori”,
aquell que està format per més d’una cabina de locució amb les característiques de l’article
2 d’aquesta Ordenança.
3. S’entén per cabina l’espai destinat a situar un aparell de telefonia.
4. S’entén per espai informàtic, l’espai destinat a situar un ordenador.
Article 2. Requisits dels locals
1. Els locals destinats a establiments de serveis telefònics per a ús públic han de reunir els
següents requisits:
a) Les portes d’accés del local han de disposar d’un mecanisme que garanteixi el seu
tancament automàtic. L’exercici de l’activitat s’ha de dur a terme amb les portes d’accés i
finestres tancades.
b) Han de disposar d’una sala d’espera amb capacitat igual a la suma del nombre de
2
2
cabines i dels d’espais informàtics, a raó de 2 m /persona, i mai inferior a 10 m útils.
A aquest efecte, no computarà com a sala d’espera la superfície destinada a passadissos,
o espais de circulació necessaris per accedir a les cabines o espais informàtics, ni tampoc
l’espai d’1 m d’amplada davant del taulell.
c) Les cabines han de tenir unes dimensions mínimes de 0,90 m d’amplada per 0,90 de
llargada, i han d’estar dotades de seient i taula.
La porta de la cabina no pot disminuir l’amplada del passadís per sota la requerida a
efectes d’evacuació.
L’ocupació d’aquest espai serà d’una persona per cabina.
2
d) L’espai per a l’equip informàtic ha de tenir com a mínim 2m .
L’ocupació d’aquest espai serà d’una persona per punt.
e) Si l’establiment ha de ser accessible a persones amb mobilitat reduïda d’acord amb la
normativa vigent, hi haurà d’haver 1 de cada 5 cabines i 1 de cada 5 punts informàtics
adaptats, amb un mínim de 1 element de cada tipus. En aquest cas les cabines adaptades
hauran de garantir que es pot operar amb la porta tancada.
f) Els lavabos, magatzems, passadissos i altres espais de servei no tindran ocupació pròpia
a efectes de càlcul d’aforament, que es considerarà com a ocupació alternativa, excepte la
2
zona de darrera del taulell, que tindrà una ocupació a raó de 10 m /persona.
g) Els càlculs d’aforament es faran per a cada una de les zones que hauran d’estar
marcades i diferenciades en els plànols de la documentació tècnica.
h) Els establiments han de disposar, com a mínim, de 1 lavabo i 2 cabines de vàter si
l’aforament no supera les 50 persones i 2 lavabos i 4 cabines si les supera. Hauran de tenir
vestíbul d’independència i hauran de ser diferenciats per sexes. L’accessibilitat per
persones amb mobilitat reduïda serà d’acord amb la normativa sectorial vigent.
i) Caldrà donar compliment i justificar en el projecte tota la normativa urbanística, sanitària,
ambiental, sectorial tècnica o d’altre tipus que sigui d’aplicació d’acord amb les
característiques dels establiments.
Article 3. Activitats complementàries permeses i prohibides
1. L’activitat de serveis telefònics per a ús públic és incompatible amb qualsevol altra, tret
d’aquelles activitats vinculades a les noves tecnologies de la informació i la comunicació,
com serveis telemàtics o informàtics tipus internet, correu electrònic, fax, videoconferències,
i de l’activitat d’enviament de diners.
2. Per exercir l’activitat d’enviament de diners la persona titular de l’establiment ha d’estar
en possessió del preceptiu contracte d’agència amb una empresa autoritzada pel Banc
d’Espanya o la justificació que es tracta d’un establiment que compta amb aquesta
autorització, en els termes establerts per l’article 10 de l’Ordre de 16 de novembre de 2000
de regulació de determinats aspectes del règim jurídic dels establiments de canvi de
moneda i els seus agents, o normativa que el substitueixi.
3. S’autoritza la venda de targetes telefòniques de prepagament i de consumibles
informàtics, la venda telèfons mòbils i d’accessoris de telèfons mòbils, i les recàrregues de
telèfons mòbils.
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4. Resta totalment prohibida la venda de qualsevol producte alimentari, llevat de
llaminadures i productes d’entreteniment envasats. S’hi permet la instal·lació de màquines
expenedores de productes alimentaris envasats i de begudes no alcohòliques per al
consum exclusiu dels clients de l’establiment.
Les llaminadures, els productes d’entreteniment i alimentaris envasats i les begudes no
alcohòliques venudes només es poden consumir pels clients dins de l’establiment, restant
prohibit el seu consum a la via pública. Els embolcalls, papers, llaunes, ampolles i altres
residus generats s’hauran de dipositar en el lloc adient a l’interior del local.
Article 4. Emplaçament dels establiments
1. Aquests establiments han d’estar situats en planta baixa i amb accés directe des de
l’espai d’ús públic exterior, restant prohibit accedir-hi a través d’elements comunitaris.
2. Es poden situar en locals i edificis on es desenvolupin altres activitats sempre que l’ús
estigui permès.
Article 5. Publicitat dels establiments
1. Tots els elements publicitaris s’han de col·locar a l’interior del local, llevat dels rètols
identificatius de l’establiment, que han de complir la normativa urbanística i sectorial que els
sigui aplicable.
2. Els establiments han d’exhibir de forma visible des de l’exterior l’horari d’obertura al
públic, amb un rètol de format mínim DINA4 i lletra de caixa alta de 36 punts.
3. S’ha de col·locar en un lloc visible de l’interior del local un rètol amb els preus del serveis
oferts, en el qual s’ha d’indicar amb tota claredat la inclusió o no de l’impost sobre el valor
afegit o qualsevol altre impost que el substitueixi. Aquest rètol ha de tenir un format mínim
DINA3 i lletra de caixa alta de 36 punts.
4. En compliment del que prescriu l’article 32 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística, la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents
d’oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores d’aquests establiments han
d’ésser redactats, almenys, en català.
Article 6. Horari de funcionament dels establiments
1. L'horari d’obertura dels establiments de serveis telefònics per a ús públic és a partir de
les 8:00 hores i l’horari màxim de tancament és fins a les 22:00 hores.
2. L’alcalde o l’alcaldessa, mitjançant resolució motivada, pot reduir l’horari establert a
l’apartat anterior per un màxim de dues hores. La reducció de l’horari de funcionament es
pot adoptar per a establiments concrets o per a establiments concentrats en determinades
zones, quan ocasionin molèsties al veïnatge del seu entorn físic, o bé per raons de
seguretat, degudament acreditades i amb els informes policials corresponents en ambdós
supòsits.
3. Resta prohibida l’entrada de públic en aquests establiments després de l’hora de
tancament, per la qual cosa, les portes han d’estar tancades i no se n’ha de permetre
l’obertura des de l’exterior. Els consumidors i els usuaris que estiguin al local en el moment
del tancament tenen un període de temps màxim de quinze minuts per desallotjar-lo.
Article 7. Drets dels consumidors i usuaris
Els consumidors i usuaris del establiments regulats per aquesta Ordenança gaudeixen dels
drets regulats per la normativa estatal i autonòmica en matèria de consumidors i usuaris, i
en especial els següents:
a) Tenen dret que se’ls lliuri la corresponent factura en la qual ha de constar, de forma clara
i concreta, el preu de cadascun dels serveis prestats.
b) Tenen dret a exigir els fulls de reclamacions oficials, l’existència dels quals ha d’estar
visiblement anunciada.
Article 8. Accés dels menors als equips informàtics
Per poder donar accés als equips informàtics a les persones menors d’edat s’ha de
disposar d’un sistema de control d’accés a continguts no aptes per a menors.
Article 9. Règim d’intervenció administrativa
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1. Se’ns perjudici de la subjecció a llicència o comunicació urbanística en els cassos
2
establerts per l’ordenament, aquest tipus d’activitat, si és inferior a 400 m , és qualifica com
a innòcua atès que no està contemplada en els annexos de la Llei 20/2009, de 4 de
2
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. En cas de superar els 400 m
es classifica dins l’epígraf 12.49 de l’annex III de la Llei 20/2009 i resta subjecta al règim de
comunicació ambiental.
En ambdós casos caldrà que el titular disposi de la documentació requerida a l’Ordenança
Municipal d’Activitats i d’Intervenció Ambiental de Badalona o a la Llei 20/2009,
respectivament. En tot cas, s’haurà de disposar d’ un contracte d’assegurança subscrit pels
titulars de l’establiment que cobreixi la responsabilitat civil en que puguin incórrer, amb
l’abast i en els termes homòlegs als que s’exigeixen pels articles 75 a 82 del Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives, o normativa que la substitueixi.
La documentació s’haurà de presentar conjuntament amb la sol·licitud a l’Ajuntament,
2
excepte si l’establiment no supera els 500 m , que aleshores haurà de tenir la
documentació esmentada a l’establiment i presentar una declaració responsable, amb el
model normalitzat, d’acord amb la Llei 14/2013, que modifica la Llei 12/2012, de 26 de
desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
2.- La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o
document que acompanya o consti en una declaració responsable comportarà, amb
l’audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i
impedeixen l’exercici del dret o de l’activitat afectada des del moment en què es coneixen.
La resolució administrativa que constata dites circumstàncies pot comportar també l’inici de
les actuacions corresponents i l’exigència de les responsabilitats que estableix la legislació
vigent.
Article 10. Tipificació de les infraccions i sancions regulades en aquesta Ordenança
Sens perjudici de l’aplicació quan correspongui de les previsions del règim sancionador de
la legislació sectorial que resulti aplicable, la tipificació de les infraccions i sancions
previstes en la present Ordenança està emparada en allò establert al Títol XI de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons la redacció donada per
la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Article 11. Infraccions
1. Són infraccions administratives les accions o omissions que contravenen o vulneren es
preceptes de la present Ordenança. En el supòsit d’infraccions dels preceptes d’altres
normes sectorials, s’ha d’estar al règim d’infraccions i sancions que aquestes estableixin.
2. Són infraccions molt greus les següents:
a) L’obertura al públic de l’establiment sense complir els requisits exigits pels articles 2 i/o 4
d’aquesta Ordenança o incomplint qualsevol requisit necessari per a l’inici de l’activitat.
b) L’incompliment de qualsevol norma sobre establiments i instal·lacions que signifiqui un
risc per a la seguretat i la salubritat de les persones.
c) El desenvolupament de l’activitat sense complir els condicionaments o les mesures
correctores que s’imposin, quan això suposi un risc per a la seguretat o la salubritat de les
persones.
d) L’incompliment de les resolucions que ordenin el tancament de l’establiment o la
suspensió de l’exercici de l’activitat.
e) Exercir en l’establiment activitats prohibides per aquesta Ordenança o no emparades per
cap norma.
3. Són infraccions greus les següents:
a) El mal estat de manteniment i conservació de les instal·lacions, quan vagi en detriment
de les condicions higièniques i sanitàries.
b) L’incompliment de l’horari d’obertura o de tancament al públic.
c) Obstaculitzar o no facilitar la tasca inspectora i/o de vigilància de l’Administració.
d) L’incompliment de qualsevol norma sobre establiments i instal·lacions, quan no comporti
un risc per a la seguretat i la salubritat de les persones.
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e) El desenvolupament de l’activitat sense complir els condicionaments o les mesures
correctores que s’imposin, quan això no suposi un risc per a la seguretat o la salubritat de
les persones.
f) Ocasionar molèsties greus als veïnat.
g) Donar accés als equips informàtics a les persones menors d’edat sense disposar d’un
sistema de control d’accés a continguts no aptes per a menors.
h) El consum a la via pública per part dels clients de l’establiment de les llaminadures, dels
productes d’entreteniment i alimentaris envasats i de les begudes no alcohòliques que
s’hagin adquirit dins d’aquell.
4. Són infraccions lleus les següents:
a) L’incompliment de les normes sobre publicitat regulades a l’article 5 de la present
Ordenança.
b) L’incompliment de les normes sobre drets dels consumidors i usuaris regulats a l’article 7
de la present ordenança.
c) Ocasionar molèsties lleus al veïnat.
d) Qualsevol acció o omissió dels preceptes d’aquesta Ordenança que no estigui tipificada
com a molt greu o greu.
Article 12. Sancions
1. Les infraccions molts greus es sancionen amb multa de 1.501 euros fins a 3.000 euros.
2. Les infraccions greus es sancionen amb una multa de 751 euros fins a 1.500 euros.
3. Les infraccions lleus es sancionen amb multa de fins a 750 euros.
4. Les sancions s’han de graduar, en cada cas concret, tenint en compte:
a) la bona o mala fe de la persona infractora.
b) l’existència d’intencionalitat.
c) el benefici il·lícit obtingut amb la comissió de la infracció.
d) la circumstància de què la conducta o el fet constitutiu de la infracció sigui autoritzable o
no.
e) la reincidència, per comissió en el termini de dos anys de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució administrativa ferma.
f) La naturalesa dels perjudicis ocasionats, inclosa l’alarma o conflictivitat social produïdes
per la infracció.
g) La capacitat econòmica de la persona infractora.
Article 13. Competència per a la imposició de les sancions
Correspon a l’alcaldia la competència per a la imposició de les sancions previstes en la
present Ordenança, d’acord amb el que estableix l’article 21.1 n) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Article 14. Procediment sancionador
El procediment sancionador aplicable és el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el procediment
sancionador a aplicar pels òrgans de la Generalitat de Catalunya.
Article 15. Persones responsables
Són responsables a l’efecte del que disposa aquesta Ordenança els titulars i/o explotadors
dels establiments en què s’exerceixen activitats regulades per aquesta Ordenança, sigui
quina sigui la seva forma jurídica. En el cas de les persones jurídiques, la responsabilitat
s’atribuirà també amb caràcter subsidiari als seus administradors.
Article 16. Tancament de l’establiment
1. Quan un establiment de serveis telefònics per a ús públic estigui obert al públic
incomplint els requisits exigits pels articles 2 i/o 4 d’aquesta Ordenança o qualsevol requisit
necessari per a l’inici de l’activitat, i aquesta situació suposi un risc greu per a la seguretat o
la salubritat públiques, o ocasioni greus molèsties al veïnatge del seu entorn físic, l’alcaldia,
prèvia audiència a la persona interessada, pot ordenar el tancament temporal de l’activitat,
que es mantindrà fins que no s’hagi legalitzat l’establiment. Si l’establiment no fos
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susceptible de legalització, per no ser possible la seva adequació als preceptes d’aquesta
Ordenança, l’alcaldia, prèvia audiència a la persona interessada, ha d’ordenar el seu
tancament definitiu.
2. Aquesta mesura específica no té caràcter sancionador, sinó que comporta la restauració
de la legalitat alterada, que impedeix exercir activitats i obrir establiments al públic sense el
títol habilitant idoni o sense subjectar-se als requisits legals.
Disposició transitòria
Única. Adaptació dels establiments a la ordenança
Els establiments de serveis telefònics per a ús públic existents en el moment de l’entrada
en vigor d’aquesta Ordenança que no compleixin els seus requisits i determinacions, s’hi
han d’adaptar en el termini màxim de sis mesos. Si l’adaptació requereix reformes o
autoritzacions específiques, aquest termini serà de divuit mesos.
Les modificacions i/o ampliacions d’aquests establiments que representen un canvi
substancial de l’activitat, hauran d’ajustar-se al que determina aquesta Ordenança en la
seva totalitat.
Disposicions finals
Primera.- Interpretació
Els dubtes que plantegin l’aplicació i la interpretació d’aquesta ordenança així com els
casos no previstos en la mateixa seran resolts per l’Ajuntament ponderant l’interès públic
que haurà de prevaler i aplicant el principi general d’interpretació integrada de les normes.
Segona.- Entrada en vigor
De conformitat amb el que estableix l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les bases de règim local, en relació amb el que preveu l’article 65.2 del mateix cos legal,
aquesta Ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació íntegra al Butlletí
Oficial de la Província.
SENYOR ALCALDE: Aquí assenyalar que es va crear la comissió d’aquesta ordenança i
em sembla que vam prendre una sèrie d’acords que els materialitzem avui amb aquesta
ordenança que crec que són força interessants per a la ciutat. Gràcies i queda aprovat.
Votació
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 25.
6 PROPOSICIONS URGENTS
AP-2013/2745
PROPOSTA. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2013, en pròrroga
del de 2012, i del seu annex d'inversions.
Identificació de l'expedient
Tipus de resolució
Dictamen. Modificació del pressupost
Òrgan que proposa
L’Alcalde President
Òrgan que resol
L'Ajuntament Ple
Caràcter del document
Aprovació inicial. No exhaureix la via administrativa
Expedient
020817-CONJ-MP2013/000010
Referència adicional
Ple 26 de novembre de 2013
Objecte
Modificació del pressupost de l'Ajuntament de 2013, en pròrroga del
de 2012, i del seu annex d'inversions
Fets
Vist l’informe de la cap del Departament de Serveis Generals de l’Àrea d’Urbanisme i Territori, data 22 de
novembre de 2013 on conclou que s’haurien d’adoptar diferents acords en el sentit:

Rectificar l’error material produït en la tramitació de les modificacions que figuren en el punt
sisè, en el sentit de modificar la mateixa tenint en compte la modificació de pressupost
aprovada pel Ple en data 30 de novembre de 2010 i l’acord de la Junta de Govern Local de
data 19 d’abril de 2013, tal i com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
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Aplicació press Descripció aplicació
Codi proj Import
T. Oper
411-1513Expropiacions
2010-009 2.253.933,97 TRANSF+
60002
diverses
Transferències positives
Transferències negatives
Aplicació press
Descripció
Codi
Import
T. Oper
aplicació
proj
091-3301Remodelació
de 20102.253.933,97 TRANSF62200015
l’escorxador mpal.
009
Modificació de despeses
Increments:
Aplicació press
Descripció aplicació
Codi proj Import
T.
Oper
411-1513-60002
Expropiacions
2010361.738,66 GEN
diverses
009
Modificació d’ingressos
Increments
Aplicació press
Descripció aplicació
Codi proj Import
T. Oper
000-0-76309
MMAMB-Programa
2010361.738,66 MPIAUM
Vetebradores 2008- 009
2011
Modificar el projecte i l’annex d’inversions del projecte 2010-009 MMAMB-Programa
Vertebradores 2008-2011 en el sentit d’incrementar-lo amb la quantitat de 139.830 euros
per tal de donar cobertura a la despesa reconeguda en aquest projecte i que segons els
criteris reguladors del programa vertebradores 2008-2011 no són despeses elegibles.
Vist l’informe del coordinador especial de Protocol i Relacions Institucionals, de data 26 de
novembre de 2013; on posa de manifest la necessitat de la compra d’un nou vehicle oficial.
Vist l’informe tècnic de la Cap de Servei d’Obres, propostes i manteniment de l’Àmbit de les
Persones, de data 29 de juliol de 2013, referent a la justificació total de despeses de l’obra
de l’escola Nero Nas, en relació a la subvenció de la Diputació de Barcelona on diu:
[...] Que l’import d’adjudicació del contracte d’obra , IVA inclòs ha estat de 1.541.382,26
euros, essent l’import restant corresponent a 396.799,09 €, l’import destinat a altres
despeses complementàries vinculades a aquesta, resultant un total de 1.938.181,35 €.[...]
...
[...] El finançament previst per l’obra és el següent:
- Ajuntament de Badalona
1.003.365,89 €
- Diputació de Barcelona
934.815,46 €
L’obra actualment està acabada, s’adjunta còpia de l’acta de recepció de data 24 de juliol
de 2013 i l’acta de 00lliurament a l’ajuntament de la mateixa data.[...]
Atès que a data d’avui ja s’ha justificat les obres de l’escola Nero Nas a la Diputació de
Barcelona i aquesta per la seva banda ja ha fet efectiva la seva aportació.
Vist que inicialment és preveia una despesa total per les obres de l’escola Nero Nas de
2.210.172,59 €, sent el seu finançament mitjançant els 934.815,46 € de l’aportació de la
Diputació de Barcelona i la resta 1.275.357,13 € de fons propis de l’Ajuntament.
Per tant i tenint en compte els paràgrafs anteriors es podria utilitzar el sobrant del projecte
Escola Bressol Nero Nas anterior per finançar la despesa no elegible del projecte
Vertebradores 2008-2011, l’adquisició d’un nou vehicle.
Atès que durant el decurs de l’exercici, cal fer front a determinades atencions que no poden
ser ajornades fins el proper exercici, i no havent en el pressupost vigent crèdit per aquestes
necessitats o per ser insuficient la quantitat consignada, d’acord amb allò que disposa el
Reglament 500/1990, articles 34 a 49, que desenvolupa el capítol sisè de la LRHL 39/88 i
que es defineix en les bases d’execució del Pressupost (articles 9 a 16), es proposa la
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següent modificació pressupostària. D’acord amb l’article 11.5 de les Bases vigents del
pressupost, es manifesta que aquesta modificació pressupostària és necessària per a la
consecució dels objectius genèricament fixats en el pressupost municipal de despeses
vigent.
Fonaments de dret
La modificació proposada és expressió de la manifestació de les potestats que atorguen
als ajuntaments els articles 179 i concordants del Text Refós de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, i s’ajusta en tots els casos a les
previsions dels articles 34 a 51 del RD 500/1990, de desenvolupament del Títol VI de la
pròpia Llei, i als requisits i criteris marcats pel Capítol tercer del Títol primer de les Bases
d’execució del vigent pressupost municipal.
D’acord amb l’article 12 de les Bases d’execució del vigent pressupost municipal l’òrgan
competent per resoldre aquest expedient és l’Ajuntament Ple, en virtut de les atribucions
que té assignades per l’article [22.2.e] de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local.
Per a l'adopció d'aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre
legal dels membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d'acord amb
l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Conforme al que preveu l’article 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, el procediment d'aprovació de les
modificacions proposades haurà de seguir les normes sobre informació, reclamacions,
recursos i publicitat previstes en els articles 169, 170 i 172 del mateix text refós.
Un cop adoptat l’acord inicial de modificació, aquest haurà d’ésser sotmès a informació
pública i audiència als interessats per un termini de quinze dies, mitjançant exposició
pública del mateix en el Tauler d’Anuncis de la Corporació, així com publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que es puguin formular
reclamacions i suggeriments que de produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la
Corporació, i que, de no produir-se, farà que s’hagi de considerar l’acord aprovat
definitivament, conforme al que preveuen els preceptes indicats.
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, conforme amb
el que preveu l’article 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprovà el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
l'Ajuntament Ple, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- MODIFICAR l’annex d’inversions municipal, tal com es detalla a continuació:
Increments:
Descripció
Projecte
Import
Operacions vertebradores 2008- 2010-009
139.830,00
2011
Vehicles Alcaldia
2013-13
30.000,00
169.830,00
Disminucions:

Descripció
Escola bressol Nero Nas

Projecte
2009-351

Import
169.830,00
169.830,00
SEGON.- AFECTAR 139.830,00 Euros dels ingressos sobrants del préstec que finançava
el projecte 2009-351 “Escola bressol Nero Nas”, al finançament de la despesa no elegible
del projecte 2010-009 “operacions vertebradores 2008-2011”.
TERCER.- APROVAR la modificació del Pressupost de l’Ajuntament 2013, en pròrroga del
de 2012, tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
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Transferències positives
Aplicació pressupostària
411-1513-60002
001-9203-62401

Descripció aplicació
Expropiacions diverses
Vehicle oficial

Codi proj
2010-009
2013-13

Import
2.253.933,97
30.000,00
2.283.933,97

Transferències negatives
Aplicació pressupostària
411-3301-62200015
000-3210-74409

Descripció aplicació
Remodelació de l’escorxador
mpal.
Engestur-Escoles Nero Nas

Codi proj
2010-009

Import
2.253.933,97

2009-351

30.000,00
2.283.933,97

Modificació de despeses
Increments:
Aplicació pressupostària
411-1513-60002

Descripció aplicació
Expropiacions diverses

Codi proj
2010-009

Import
361.738,66

Descripció aplicació
MMAMB-Programa
Vertebradores 2008-2011

Codi proj
2010-009

Import
361.738,66

Modificació d’ingressos
Increments
Aplicació pressupostària
000-0-76309

QUART.- SOTMETRE el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats per
un termini de 15 dies, mitjançant la seva exposició pública en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, i publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, perquè tal que puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, que de
produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació. En cas de no haver-hi cap
reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou
acord plenari.
.../...
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució precedent, conforme a les previsions de l’article 82.3 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, dono plena conformitat al seu
contingut, la valido plenament, i, atenent raons de màxima eficàcia i eficiència en gestió
municipal n’ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata sessió de
l’Ajuntament Ple que es celebri, pel seu debat i aprovació, prèvia declaració d’urgència.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada i
dels informes precedents als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992,
l'Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució,
Votació de la urgència.
La urgència de la proposta s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 25.
Votació de la proposta
La proposta d'acord precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 14, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió i el regidor
no adscrit.
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Abstencions: 11, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa.

7 TORN OBERT DE PARAULES
AP-2013/2744
Senyor Valentín Mayoral Lizana, soci del Casal del Raval. Assumpte: Referent a la
llicència municipal de la sala de ball de casal i que s'hi realitza frau fiscal.
SENYOR MAYORAL: Bé, seran dues preguntes o tres només. Abans de tot senyor alcalde,
bona tarda, senyores i senyors regidors. Bé, el motiu de la intervenció en el Ple és que el
casal té dues demandes judicials, una via civil i una via penal, que recentment es va posar
una querella concretament. I el tema és el següent, des de fa temps li vinc requerint a la
senyora regidora del Departament de Cultura si té llicència municipal per a l’activitat del
ball, les gestions hem de fet en el Departament de la Generalitat és que es necessita,
perquè és una activitat econòmica. Si en aquests moments no em pot respondre, li agrairia
que el més breu possible em respongui per escrit, perquè sempre intervinc, queden les
paraules en el Ple, però sembla ser que això entra per una orella i surt per l’altra. I la realitat
és que aquesta és la tercera ciutat de Catalunya, té un Ajuntament seriós i suposo que
l’alcalde i tots els regidors aquí presents són persones i han d’atendre, com a mínim, als
ciutadans. I la segona paraula, que aquí sí que voldria que em respongués vostè, és
preguntar-li si vostè està d’acord en què en el casal s’hi realitzin activitats il·lícites, tals com
defraudar a l’Agència Tributària. I jo, abans que em respongui, crec sincerament que no, jo
crec amb la sinceritat de vostè, jo ho crec. Però és evident que hi ha una deixament per
part del departament, que potser li va delegar una confiança, que no respon a les
expectatives. I tal és així, que hem hagut de posar una querella en vista de la
documentació, que està retinguda ara a l’Audiència en el Jutjat d’instrucció núm. 3. És
evident que aquí passa alguna cosa que no és el normal en el funcionament. Una cosa són
les entitats jurídiques i una altra són els “xiringuitos” de barri o “el corral de la Pacheca”, que
és el que en alguns llocs es pretén realitzar, i jo vull estar en una entitat jurídica que
respecti les normatives, i les normatives van quedar establertes en un informe jurídic que
aquí en aquest Ple es va manar elaborar al senyor Alfredo Lacasa Tribó, el tinc aquí per ferli entrega, si hi ha algun ordenança que per favor el vulgui passar al senyor al senyor
alcalde, i aquí determina les normatives que són d’aplicació a les entitats sense ànim de
lucre. I a més a més, hi ha la llei de les normatives fiscals de les entitats sense ànim de
lucre, que és la llei 49 de 2002, de 23 de desembre, del règim fiscal de les entitats sense
fins lucratius. És evident que Hisenda haurà de tenir un coneixement del benefici o no que
tingui una senyora que ha muntat allà una perruqueria, que no sé qui l’ha muntat, un senyor
que ve a fer de podòleg, una senyora que ve a fer unes intervencions, tothom s’endu diners
i anem a Hisenda i allà no hi apareix ningú. La veritat és que això és quelcom que no és
normal, no és normal. I demano que vostè intervingui d’alguna manera perquè això
s’aclareixi. El dia 29 vaig estar parlant amb la senyora Maritxu Hervàs, i em va dir a veure si
es buscava una mediadora o algú per resoldre aquest problema per què és un problema
que està enquistat, i jo li vaig dir, home està enquistat en la mesura que la persona
responsable no fa el que ha de fer per desenquistar-lo, i si s’ha de canviar de junta es
canviarà, perquè el que no pot ser és que estiguin uns senyors a una Junta, que no donin
cap tipus d’explicació, i que jo cada vegada que necessiti un paper, un document, hagi
d’anar acompanyat d’un notari, això no és normal, no és normal ni en la ciutat en què visc,
ni una entitat jurídica que d’alguna manera alguna cosa haurà de dir l’Ajuntament. Si em
volen respondre així no consumeixo tant de temps i així tindré més temps per respondre.
SENYR ALCALDE: No, el temps que tindrà serà el mateix.
SENYOR MAYORAl: No, com que després sempre em posen qüestions a l’hora de parlar.
SENYOR ALCALDE: Miri, i donarà resposta de temes concrets la regidora de gent gran, la
senyora Salgado.

Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes Sessió nº 15/26-11-2013/ pag.
32
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

SENYORA SALGADO: Gràcies senyor alcalde. Bona tarda. Miri senyor Mayoral, jo en
reiterades ocasions, i bé, d’entrada crec que mai, mai m’he negat a rebre’l i a intentar posar
solució a un tema que sí que és cert, com li va comentar la segona tinent d’alcalde, Maritxú
Hervàs, que és un tema que està enquistat. Perquè aquest tema jo crec que el primer peu
que vam posar aquest govern en aquesta casa vostè es va reunir amb mi, em va explicar el
cas, es va intentar posar-hi solució i no crec que s’hagi de fer menció al que vostè em va dir
a mi. I no tinc cap inconvenient a fer-ho públic i vostè em va dir que hi havia una sentència
ferma de la barra del bar del casal del Raval, executada en l’anterior legislatura, i que el
senyor Jordi Serra, llavors alcalde de la ciutat de Badalona, li havia demanat a vostè que
per temes electorals li fes el favor... això m’ho va dir vostè senyor Mayoral...
SENYOR MAYORAL: No, no, això no és veritat, no inclogui a una persona, que no és
veritat.
SENYORA SALGADO: Amb tots els respectes senyor Serra, això m’ho va dir, però bé, no
entrarem a debat. Jo li poso una mica més que res perquè jo crec que tots els membres del
Ple coneixen el tema i jo penso que el públic també, però més que res per posar-los una
mica en situació. Jo li dono la meva paraula, consensuada amb l’alcalde, i la barra es va
treure. Vam començar així, es va posar una màquina de vending a les persones grans del
casal del Raval. Vostè va començar amb el tema del ball, el tema del ball, vam prendre
mesures, es va enviar un equip de sonorització, i realment passava els decibels que
corresponien per evitar les molèsties als veïns. Vam traslladar el ball a una nau, la nau tres,
que ara seguiré i exposaré les amenaces i assetjament que té vostè cap a l’àrea, cap a la
meva persona en concret, cap al tercer tinent d’alcalde el senyor Miguel Jurado, cap a
l’alcalde ja. Llavors, vam traslladar el ball, el ball ja no molesta als veïns del Rabal. I ara és
el podòleg i la perruquera, i que la nau tres no està en condicions, quan és una nau que en
la legislatura anterior es va lliurar i amb unes condicions extremes, jo crec que aquella nau,
la nau tres de l’escorxador, està en unes condicions perfectíssimes, perquè entre tot en
aquesta casa es compta amb grans tècnics i professionals. Per tant, dit això, jo li he dit en
reiterades ocasions que el casal del Raval es regeix per una junta escollida per tots els
membres i ells gestionen de la millor forma possible i molt d’agrair perquè és sense cap
ànim de lucre el que fan, i l’únic que fan és intentar oferir serveis a la gent gran del barri i
que va a aquell casal i acudeix a aquell casal. Vostè és soci del casal del Raval, vostè ha
estat en assemblees, sempre impugna, però està vostè sol senyor Mayoral, està vostè sol,
llavors aquí hi ha un seriós problema. I jo el que li he dit en reiterades ocasions és que si
vostè té problemes amb la junta del casal ha de dirimir les seves diferències a la junta del
casal. Ara vostè està amb temes judicials, ha posat en mans de la justícia el casal del
Raval, la junta, el senyor Miguel Jurado, a mi, també a mi, si ho sé, per la vi penal. Llavors
jo l’únic que pretén aquest Ajuntament, i vull aclarir que aquelles són unes activitats de
foment, en un local municipal i l’Ajuntament, el govern actual i jo crec que tots els membres
d’aquest consistori, l’únic que desitgen és que les persones grans gaudeixin i tinguin els
serveis màxims en un casal de gent gran de la ciutat. I de veritat que m’agradaria que vostè
desitgés el mateix, i és l’únic que li puc repetir, que en reiterades ocasions li ho he dit.
Vostè ha posat això en mans de la justícia, doncs llavors la justícia decidirà, no tinc res més
que contestar-li. Gràcies. SENYOR MAYORAL: Miri, les coses quan s’expliquen cadascú
les explica a la seva manera, li explicaré el que va passar. Jo mai li he dit, en primer lloc,
que des de l’Ajuntament s’havia dit que per favor es parés, ja que la màquina estava
instal·lada perquè el senyor Miguel Jurado havia demanat també que es posés la màquina,
i havia treballat molt... perdoni, pot vostè negar-ho el que vulgui, amb el senyor Padilla. I
estant el senyor Padilla de Director d’Àrea va ser quan es va posar la màquina que en el
document aquest que li he entregat apareixerà en aquest data, vostès no eren encara
govern, i allà hi apareix que s’ha instal·lat la màquina i que el bar estava ..., l’únic que em
van demanar és que s’enderrocaria després de les eleccions. Però el senyor Serra a mi mai
em va dir res, això per fer l’aclariment. En segon punt, si jo estic en minoria o en majoria és
un problema que m’ha creat vostè i l’Ajuntament del que vostè forma part, perquè nosaltres
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teníem uns estatuts que havíem votat en el barri, que tenia un àmbit territorial. I per
tossuderia de vostès de posar-me allí la gent amb la llaminadura, em va canviar els
estatuts, amb la particularitat que ho va fer amb tan mala fe, i els tinc aquí per ensenyar-los
a tots els grups, que va posar vostè en primer terme, que allà hi podia pertànyer qualsevol
persona. Vostè creu que en una llar de jubilats hi pot pertànyer qualsevol persona? Tinc
aquí els estatuts, si vol els els deixo al senyor alcalde i que els llegeixi, i em deixa vostè
aquí per mentider. I en segon lloc la tercera edat de Badalona, vol dir de la manera que
vostè va redactar això, em va crear a mi un contrapoder, que és el contrapoder que em té
fregit, però no amb els veïns del meu barri, no és que em toca els nassos.
SENYOR ALCALDE: Senyor Mayoral, no, no...
SENYOR MAYORAL: Sí, és que m’excito una mica però és que tinc raó.
SENYOR ALCALDE: No, doncs no s’exciti.
SENYOR MAYORAL: Canvia els estatuts, crea un contrapoder i cada vegada que hi ha una
assemblea acudeixen allà fins de la quinta forca.
SENYOR ALCALDE: Senyor Mayoral, l’estem escoltant tots, no s’alteri.
SENYOR MAYORAL: Doncs li demano perdó, però que és així, tinc el document i algun
regidor que ho ha llegit ha entès que això és una aberració. Si realment allò es va formar
per a les persones grans què ha de fer qualsevol persona que pugui pertànyer allà? Estan
aquí, els deixaré els estatuts perquè vostès els vegin, o sigui, que no he dit cap mentida.
Llavors, vostè ha estat qui m’ha creat un contra poder i clar, cada vegada que hi ha una
assemblea acudeixen allà de tots els barris, hi van fins i tot de pomar, que no tenen res a
veure, i és així, perquè a vostè potser li va interessar. I quan vostè em va presentar els
estatuts em vaig aixecar i li vaig dir aquests estatuts els impugno, i em va dir, no després
els canvia vostè, a no, jo no tinc perquè canviar, perquè l’Ajuntament no és ningú,
absolutament ningú per fer uns estatuts, perquè hi ha una assemblea general que és qui els
ha de fer. I l’Ajuntament s’hauria d’haver posat la llengua a la butxaca, i perdoni que parli en
aquests termes, perquè no és competència de l’Ajuntament perquè com una entitat civil. A
través de l’article 22 de la Constitució i de les lleis que ha determinat la Generalitat, la Llei 4
de 2008, de 24 d’abril, com una entitat civil, i nosaltres tenim aquest dret civilment de
decidir les nostres qüestions. L’Ajuntament podrà col·laborar, podrà cedir-nos el seu local,
podrà donar-nos una subvenció, però les qüestions internes no té perquè intervenir
l’Ajuntament per res, i molt menys per redactar uns estatuts.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Mayoral, pot seure si vol...
SENYOR MAYORAL: L’únic que li demano és que estem oberts a arribar a una entesa,
però que prengui vostè cartes en l’assumpte com a màxim responsable, per poder arribar a
un acord que permeti tenir una bona convivència en el barri i que els ancians puguin seguir
gaudint, perquè en alguna ocasió se m’ha atribuït que jo vull tancar el casal, no és així, això
no és veritat, perquè només em va faltar posar-me de genolls davant del senyor Ferran
Falcó perquè li cedís el local que està allà sent ell Geren d’Adigsa, vaig anar a demanar-li
que per favor cedís al casal perquè tingués més amplitud i més comoditat.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies senyor Mayoral. Vostè ha plantejat diverses qüestions,
les mirarem, veurem com les resolem. A veure, jo he preguntat això que vostè ha
assenyalat que l’Ajuntament ha fet els estatuts del casal, a mi m’ha estranyat, he fet la
consulta i a mi se’m diu que els estatuts són els genèrics que tenen tots o gairebé tots els
casals de la Generalitat de Catalunya. Li estic dient el que em diuen, ho mirarem i a veure
si som capaços de resoldre-ho entre tots. Moltes gràcies.
AP-2013/2743
Senyor Francisco Ruiz Pérez, en representació de la comunitat d'usuaris cessions
pàrquing. Assumpte: Problemàtica pàrquing Batllòria sense resoldre.
SENYOR FRANCISCO RUIZ: Bona tarda senyor alcalde, senyors regidors. Com veuen
torno a estar aquí i no és la primera vegada, ni crec que sigui l’última si no posem remei a
això. He vingut amb un informe bastant prolongat però no l’especificaré, perquè el mes

Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes Sessió nº 15/26-11-2013/ pag.
34
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

passat vaig demanar la paraula, no se’m va poder donar, i llavors vaig lliurar a tots els
grups un informe en el qual es detallava clarament totes les irregularitats que s’han anat
cometent en aquest pàrquing. Cap de vostès de cap grup m’han contestat res de tot això
que els vaig posar. Per tant, no em posaré aquí a donar una altra explicació de totes les
irregularitats perquè ja són sabudes de tots vostès, i començaré per l’últim que duia escrit i
dic el següent: “la comunitat del pàrquing en l’última reunió que vam mantenir amb el
secretari, senyor Soto, es va acordar que sol·licitéssim la subrogació de la concessió per
als usuaris. Es va realitzar una Junta extraordinària al maig de 2012, amb l’únic punt de
l’ordre del dia de l’aprovació de la petició de la subrogació. Realitzada la Junta amb un
notari que certifica l’aprovació de l’únic punt de l’Ordre del dia per una quota total de
presència d’un 50,48 %, o sigui, 260 vots, aprovant-se per unanimitat. S’aporta dita acta a
la Secretaria, i fins a dia d’avui no hem pogut reunir-nos amb el secretari senyor Soto per la
seva malaltia, i espero que ara, recuperat de la seva salut, ens puguem reunir en els
propers dies.” Jo el que demanava en l’escrit que els vaig entregar el mes passat era un
consens de tots els grups per aconseguir treure la concessió a aquest senyor. La
concessió, sí que diré la quantitat d’irregularitats que aquest senyor està cometent amb
aquest aparcament. La primera irregularitat que hem tingut amb ell ha estat que, a nivell
d’usuari, ja no dic la d’irregularitats que està cometent amb l’Ajuntament, a nivell d’usuari
aquest senyor no paga les seves 200 i escaig de quotes que té de les seves places, amb el
que la comunitat no pot mantenir els serveis de l’aparcament. Aquest senyor ens va
demandar a tots els usuaris perquè ens volia cobrar l’IVA per segona vegada. Aquest
senyor va sortir condemnat amb cent i escaig de judicis que als usuaris ens deu les costes,
que sumen uns 36.000 euros, que no s’han cobrat. Aquest senyor ha cobrat
aproximadament a 68 persones un sobrepreu, perquè els preus de les places ja estaven
taxats, això ja es va denunciar a l’Ajuntament que hi havia un sobrepreu que oscil·lava entre
els 300 euros i els 4.000, i a dos usuaris fins i tot fins a 10.000 euros de més del que tenia
taxat el preu. Per tant, ens trobem que ara en el mes d’agost ens tallen el llum del
comptador principal de l’aparcament, ens quedem amb el d’emergència. Per què ens talla
ENDESA el llum? Perquè en el 2009 el concessionari va deixar de pagar el llum perquè
estava posada al seu nom, va deixar de pagar el llum i li van tallar el llum. Ell que va fer?
posar els fusibles i seguir tenint llum. A la que ENDESA, al cap de quatre anys se n’adona
que s’ha estat consumint llum sense pagar, li fa una reclamació de trenta mil euros i escaig
per l’estafa que li ha fet. Jo no sé com està l’expedient amb ENDESA, el que sí que sé és
que avui he anat a ENDESA perquè resulta que nosaltres tenim el contracte del comptador
posar a nom de la comunitat i ha anat a ENDESA i els ha canviat, nosaltres no sabem ara
si aquest senyor pagarà el llum o ens el tornaran a tallar i ell posarà els fusibles. O sigui
que són un continu d’accions que l’Ajuntament està tenint. Tampoc entenc per què
l’Ajuntament, aquest senyor li deu entre el 2005 i 2010 li deu 625.000 euros a l’Ajuntament i
no se’ls ha cobrat. O sigui, que aquest senyor no paga a ningú. Llavors no podem seguir en
aquesta situació en què sempre ens sentim indefensos i contínuament barallant-nos amb ell
perquè sempre va buscar fer una magarrufa per poder seguir endavant amb ell. Per tant, jo
el que sí que els demano a tots els grups és que es faci un consens i es procuri treure-li
això. La suspensió, ja en el 2011 se li va suspendre la concessió a aquest senyor per dos
anys prorrogables, perquè l’Ajuntament no pogués realitzar cap acció va presentar un escrit
a l’Ajuntament en el qual deia que totes les places que li quedaven estaven venudes, els les
va vendre a l’altra empresa que té amb el seu fill. Per tant, la concessionària com a places
no en té, per tant, no veig jo per què se l’ha d’indemnitzar ni res si se li treu la concessió. O
sigui que per favor ja d’una vegada procurin posar-se d’acord i demanar que es pugui
solucionar això tal i com vam quedar amb el senyor Soto.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies. Si vol pot seure després pot tornar a intervenir. Alguna
paraula? El senyor Jurado si vol apuntar alguna cosa.
SENYOR JURADO: El govern vol dir alguna cosa, que ens van traspassar vostès una
plasta que no sabem com desembolicar, perquè això ve de l’any 2000 des que es va donar
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la concessió, una concessió mal donada, que es va fer una ampliació d’aquesta concessió
quan vostès estaven governant el districte, concessió també mal donada. I que a partir
d’allà s’ha vulnerat totalment el principi del conveni de cessió, que hi va haver una
equivocació donant-ho com a bé demanial en comptes de suport de servei públic, amb el
que hagués estat fàcil eliminar-lo. Que es va intentar, davant les contínues vulneracions
que s’estaven fent i que en l’anterior legislatura passaven per alt, la recuperació, amb el
que ell va posar un contenciós administratiu, dos, i vostè sap que encara no s’han fallat i
això té a l’Ajuntament una mica aturat, i que desembolicar una troca d’una situació de més
160 judicis, dos contenciosos i una situació de veritat, de veritat, molt complicada per no
anomenar-la d’una altra manera, costa molt. Llavors, jo crec que després de tant de treball
com s’ha fet a l’Ajuntament per veure de quina manera es podia solucionar, s’haurà
d’abordar de nou, amb uns serveis jurídics que siguin capaços de veure en quina situació
avui en el 2013, després de 13 anys d’incompetència per part de tots. No li puc dir una altra
cosa. S’haurà de reprendre la situació, veure com està avui, veure si es pot executar aquest
deute que té amb l’Ajuntament de 600.000 euros ja reclamats per la Diputació, i per tant,
procedir a embargaments, el que passa és allí ens trobarem que aquests embargament
també aniran donats pels que avui són propietaris de les places que avui no estan bacants,
perquè aquest senyor com vostè sap, el que ha fet són contractes a tort i a dret, alguns ni
registrats. I préstecs i vendes de places a segons quin tipus d’usuaris de quatre o cinc,
d’avançaments econòmics que també estan en demandes judicials. O sigui, tot un rosari de
anormalitat i de situacions molt complicades que s’haurà de mirar avui en el 2013 com està
això després de la famosa concessió del 2000, feta a l’empresa amb més criteris
econòmics i més fiabilitat econòmica, quan aquest senyor, com vostè ja sap, venia d’estar
buscat pel jutjat per incapacitat econòmica per pagar els danys que havia et en un altre
pàrquing del carrer la Creu, veritat? Ja ho sap vostè veritat que sí? Tota aquesta història, i
tenim la sentència també no d’aquella època? I malgrat això se li va concedir aquesta
concessió administrativa. No és fàcil, no és fàcil, i per tant, l’únic que podem fer és abordar
d’una manera seriosa de nou la situació del 2013 amb tota aquesta història que li estic
explicant i amb aquest cúmul de sentències, contra sentències, embargaments, que li ha
faltat a vostè per dir que hi havia quatre embargaments de places d’aquest senyor que ha
burlat d’una manera aleatòria passant aquestes places a altres societats fantasmes a on hi
ha el seu fill, i un llarg etcètera. El problema el coneixem, el coneixem de l’època en què
vam estar a l’oposició, l’hem estat intentant desenvolupar. Hi va haver la mala sort i vostè
ha dit bé, que quan el senyor Soto s’estava dedicant a intentar desembolicar la troca va
tenir el seu problema de salut i llavors hi va haver una aturada. Que l’advocada que duia
aquest tema ja no està a la casa perquè se’n va anar a l’Ajuntament de Barcelona, i que
haurem de tornar a reprendre una situació molt, molt complicada. I això és el que li podem
dir, que l’alcalde assumirà si podem fer una altra vegada una revocació de tot el sistema.
SENYOR SAGUÉS: Bona tarda a tothom. Bé, molt breu perquè és un tema que jo conec
des de deu fer uns set anys, aproximadament, mesos més, mesos menys, i que ja han anat
sortint aquí moltes vegades, i que sempre ens hem anat posicionant d’una determinada
manera i per tant, no cal parlar-ne gaire més. Només atenent a les demandes que fa el
senyor Frnacisco Ruiz que parla com si fos un problema de manca de consens polític, jo
diria que no és el cas. Per la nostra part si un dia el govern creu que n’hem de parlar i ens
vol convocar en alguna comissió o fer un treball conjunt o alguna cosa, nosaltres encantats
de ser-hi. I per altra banda, ho faci o no ho faci, la nostra posició està molt clara des de fa
aquests set anys aproximadament que jo conec aquest tema i que en aquest ple ja ens
hem posicionat en diverses ocasions que costa en acta etc. de tot el que creiem per on s’ha
d’anar per solucionar aquest seguit de desgavells que hi ha al voltant d’aquest aparcament.
Per tant, si el tema és que falta consens, falta algun tipus d’acord polític, que em sembla
que no és així, però si fos així per nosaltres encantats de participar-hi.
SENYOR FALCÓ: Una intervenció no només per aquest punt, sinó simplement per una
reflexió que els vull fer arribar com a grup de l’oposició que presencia des d’una certa

Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes Sessió nº 15/26-11-2013/ pag.
36
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

frustració un ordre del dia molt pobre, i dues paraules recurrents de dos temes que són com
el fred, que tornen cada any, i que són el Casal del Raval i el Pàrquing de Batllòria. Jo
realment alcalde, un Ple de l’Ajuntament de la tercera ciutat de Catalunya en què hi ha dos
veïns que vénen a parlar de temes recurrents, embolicats des de fa tantíssim temps, i un
Ordre del dia en què vaja, comprarem un cotxe per a l’Alcaldia i la resta són dictàmens de
burocràcia de tercera divisió, em sembla que no és l’ordre del dia que aquest Ple mereix i
que aquesta ciutat mereix. Jo els ho dic perquè facin una reflexió al voltant del contingut
que tenen les sessions plenàries perquè em sembla que ni l’ordre del dia, si almenys ens
portessin les solucions dels problemes de fa molts anys, miri, jo ho celebraria, però és que
ni vénen les solucions dels problemes de fa molts anys, ni ve gaire res de nou. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Començaré pel final senyor Falcó, si en dos anys i mig poguéssim
resoldre els problemes que no s’han resolt des del 2000, amb 13 anys, estaria bé. N’hem
resolt alguns, n’hem resolt alguns que venien d’aquella època i de més enrere. Li vull
només fer memòria, ahir per exemple estàvem prenent possessió de l’habitatge que hi ha a
Francesc Layret, que està en estat de ruïna des de fa 40 anys, i ahir ho vam poder resoldre.
Hem pogut resoldre després de no sé quants anys fa unes setmanes, amb el suport de
vostè i també de la resta dels grups polítics, el tema de l’afectació de Francesc Macià. Per
tant, anem resolent problemes històrics, el que sí que és cert és que n’hi ha alguns que
estan enquistats i que costen. Costen perquè moltes vegades obeeixen, per exemple en el
cas que s’ha plantejat a la primera paraula, d’una qüestió més personal. I la segona fa
referència a un fet que jo he fet les consultes, avui he fet les consultes jurídiques
corresponents a Secretaria i no és fàcil. A mi em sembla que el portaveu dels propietaris té
raó en la major part de les coses que ens exposa té raó, i li ho vull dir, crec que té raó. Però
aquí hi ha un entramat de denúncies, de demandes, de querelles per part dels propietaris,
per part del concessionari també, que ens porta a què clar, nosaltres podem actuar d’acord
amb les resolucions judicials que es vagin produint. Perquè clar, a mi ja m’agradaria, si
aquest senyor deu 600.000 euros, com sembla que deu, poder-li treure de la caixa, però si
no té els diners en el banc perquè els té a nom d’una altra societat, per dir alguna cosa,
l’Ajuntament no pot anar a un compte d’una altra societat i treure-ho. S’han de seguir una
sèrie de procediments, legals, judicials, etc. I tres quarts del mateix amb el que dèiem per
exemple de les places aquestes, les places que vostè assenyala que es van passar a una
societat presumptament fantasma, etc. Per tant, aquí estem en un entramat administratiu,
judicial molt, molt, molt complex i que segurament les decisions administratives que es van
prendre a l’iniciar tot aquest procediment, potser no van ser les més adequades, o les més
encertades, i potser ara estaríem potser pagant-ne les conseqüències. Jo sí que li dic, que
m’ho ha apuntat el regidor, que intentarem posar a algú específicament per resoldre
aquesta qüestió i intentar veure des de quin fil es pot estirar. Però li repeteixo, jo havent fet
avui la consulta, com he fet avui des d’un punt de vista jurídic, se m’ha assenyalat que això
és un entramat de demandes que té difícil solució. Una de les solucions seria que
l’Ajuntament comprés les 200 que queden, o les no sé quantes que queden, però des d’un
punt de vista econòmic és inviable, és inviable econòmicament. Per tant, sí que posarem a
algú per veure si podem ser capaços de resoldre una qüestió que repeteixo, tenen raó
vostès i la resta de propietaris, tenen raó i intentarem donar-li solució. Té una altra paraula
si vol.
SENYOR RUIZ: Miri, m’estan parlant de les demandes judicials que hi ha. Les úniques
demandes judicials que hi ha són les que cada any hem de posar-li al concessionari per les
quotes que no paga. Llavors, aquestes demandes són les úniques que se li estan posant. I
la querella que té, que sí que també se li ha posat, és per l’aixecament de béns, perquè se
li va embargar unes places per poder cobrar les costes dels judicis de l’IVA, se li va posar
una demanda i llavors aquest embargament d’aquestes places, diguem que està pendent.
Però la comunitat no li posa contínuament, ell sí que ens ha posat, ja li dic 130 judicis per
voler cobrar l’IVA per segona vegada, ens els ha posat. A mi m’ha posat una querella
criminal que em demanava dos anys de presó i 25.000 euros. A mi m’ha posat dues
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demandes perquè deia que l’havia pegat, o sigui, és un continuo que m’està assetjant ell a
mi, però realment la comunitat no ha posat més judicis, que és el que ara a primera d’any
haurem de tornar a posar-li per poder cobrar la quota d’aquest any que no ha pagat.
Llavors, vostès em diuen, això és un problema jurídic. Em diuen la referència a què té
contenciós administratiu, però aquest no és suficient perquè l’Ajuntament no hagués actuat
ja amb el deute que té. Després em diu, té 200 places, no, perquè aquí a l’Ajuntament hi ha
una instància presentada per ell en el qual els comunica que no té cap plaça, llavors, si no
té places en l’aparcament per què se l’ha d’indemnitzar, si tingués places sí, però si ell
mateix presenta aquí un escrit dient que no té places l’Ajuntament ja no té per què
indemnitzar-lo, i sí que ha de fer els possible per cobrar-li fins el 2010, que avui en dia
poden ser bastants més de mils d’euros que deu. I per tant, jo crec que jurídicament si això
fos així quan vam tenir la reunió amb el senyor Soto, ja no haguéssim fet nosaltres la reunió
extraordinària que es va fer amb notari i tot que ens va costar tres mil euros, si no això no
hagués tingut valor per res. Llavors, si vam tenir la reunió amb el senyor Soto i ens diu que
s’ha de fer una reunió que sigui perfecta doncs la vam fer fins i tot amb notari i tot. Per tant,
em poden dir que està tot molt embolicat, però jo crec que és falta de voluntat de voler
solucionar això, perquè no es pot tenir un concessionari que contínuament està cometent
irregularitats, i la irregularitat més gran és que ens hagi cobrat, no no rigui senyor Serra,
perquè vostè sap que està tot això i vostès no han fet res per poder solucionar-ho, perquè
quan li vam presentar...
SENYOR SERRA: No si no ric de vostè.
SENYOR ALCALDE: Senyor Serra, si vol després pot tenir la paraula.
SENYOR RUIZ: Però ja ara mateix li estic dient, quan vam presentar la instància a
l’Ajuntament conforme s’havia fet un cobrament d’uns sobrepreus, això ja és suficient
perquè aquest senyor ja no tingués la concessió. Però com també està posat en el
contracte que té l’Ajuntament amb ell dient que si no es legalitza l’aparcament en el seu
temps se li trauria la concessió, es va trigar quatre anys en donar-li la concessió de
l’aparcament, o sigui la concessió, la llicència d’ocupació, i durant aquests quatre anys vam
estar denunciant que s’estava fent una situació il·legal en l’aparcament i vostès no vam fer
res. O sigui no em vingui amb aquests riures perquè no em va.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, jo el que li puc transmetre, la voluntat del govern i la
meva pròpia, crec que s’està en front d’una injustícia i dins dels marges jurídics que
tinguem intentarem donar-li resposta a una problemàtica que em sembla que és de justícia.
No senyor Mayoral, vostè ja ha parlat, i és que ha tingut els dos torns i ha parlat l’estona
que ha volgut. Moltes gràcies.
8 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
SENYOR ALCALDE: Passaríem al torn de mocions, hi ha una primera moció del PSC de
rebuig a l’avantprojecte de reforma del sistema de pensions i un altre d’Iniciativa per
Catalunya – Esquerra Unida que van en la mateixa direcció, s’han retirat aquestes dues, i
se’n presentaria una que aniria per urgència. Ara la primera per tant, que és la següent de
l’Ordre del dia, és la moció que presenta el grup del PSC de rebuig als pressupostos
generals de l’estat per al 2014. Demanaria al senyor secretari que llegís la part dispositiva i
intervenen.
AP-2013/2736
Moció que presenta el grup municipal de PSC, de rebuig a l'avantprojecte de llei de
reforma del sistema de pensions presentat pel govern central.(RETIRADA)
AP-2013/2737
Moció que presenta el grup municipal PSC, de rebuig als pressupostos generals de
l'estat pel 2014.
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Atès que el passat dia 30 de setembre de 2013 es va registrar al Congrés dels Diputats el
projecte de llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014.
Atès que aquests pressupostos aprofundeixen encara més en les retallades, en el
desmantellament de les polítiques socials i en la pèrdua de renda de treballadors i
pensionistes. Són uns pressupostos que només serveixen per repartir més pobresa i
desigualtat, però no per sortir de la crisi ni per crear ocupació.
Atès que aquests pressupostos consoliden una autèntica discriminació cap a Catalunya,
situant-la com el territori de l’Estat espanyol que pateix una major reducció de la inversió.
Mentre la inversió global de l’Estat disminueix només un 8%, la disminució de la inversió a
Catalunya cau un 25% i afecta de manera molt especial a les inversions en obra pública.
Aquests pressupostos comporten l’abandonament d’algunes infraestructures que són
fonamentals per a la millora de la competitivitat de les empreses catalanes com per
exemple els accessos ferroviaris a l’aeroport de Barcelona, el desdoblament de la N-II o el
Quart Cinturó.
Atès que aquests pressupostos ofeguen les comunitats autònomes ja que les obliga a fer
un inacceptable esforç d’austeritat que posa en risc les polítiques socials: són les
autonomies les que presten les principals polítiques públiques com ara la sanitat, l’educació
o l’atenció a les persones. Una vegada més l’Estat actua amb deslleialtat institucional i
s’atribueix a ell mateix tot el marge de dèficit: mentre les comunitats autònomes es veuran
obligades a reduir el seu dèficit en un 23% l’any 2014, l’administració central de l’Estat
només l’haurà de reduir en un 2,6%, nou vegades menys.
Atès que als pressupostos per 2014 s’aprofundeix en la pèrdua de rendes de la major part
de la població: congelació del Salari Mínim Interprofessional (és la segona vegada que ho
fa aquest Govern i la primera que ho fa un Govern en democràcia, fins a 2012, el SMI
sempre havia pujat); congelació, un any més, del sou dels empleats públics; devaluació de
les pensions, amb una pujada del 0,25% i manteniment de les polítiques que estimulen la
baixada de salaris.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Rebutjar el projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014
presentat pel Govern de l’Estat.
Segon.- Demanar al govern espanyol que retiri el seu projecte i el refaci, donat que aquests
pressupostos, són injusts socialment i ineficaços econòmicament.
Tercer.- Demanar tanmateix al govern espanyol que modifiqui el projecte de llei per tal que,
tal i com queda recollit a la disposició addicional de l’Estatut d’autonomia, l’Estat inverteixi a
Catalunya un volum de recursos equivalent al pes que té l’economia catalana en relació al
conjunt de l’Estat; així com que també es produeixi un repartiment del marge de dèficit d’un
terç per a les Comunitats autònomes i d’un 14% per a les Corporacions locals, tenint en
compte la seva despesa del total de l’Estat.
Quart.- Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats, al
Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
SENYOR SERRA: Bona tarda a tothom. Jo abans que res, jo crec que abans el senyor
Falcó l’ha endevinat, jo penso que avui el que tocava i ara que entrarem a parlar de
mocions i de temes que no són estrictament badalonins, sí que val a dir que han trigat
menys de deu minuts, comptant el minut de silenci, en despatxar un Ple del mes de
novembre que ha tingut cinc setmanes per tenir contingut, no és un Ple que hagin passat
tres setmanes, com pugui ser el de desembre, sinó que hi ha hagut temps per portar temes,
per portar coses i per governar. I val la pena dir que aquest és un Ple que jo crec que és el
més breu i el més curt que jo recordo en aquest Ajuntament. Per tant, això vol dir que aquí
tenim un govern incapaç de portar temes de govern, temes de ciutat, i que aquí s’aprovin i
es debatin. Perquè el que ens ha explicat el senyor Ruiz i el senyor Mayoral són temes que
porten molts anys, un és del 2000, que aquí crec que menys alguns la majoria ni hi
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estàvem, ni formàvem part d’aquest Ple, i estan aquí temes que donen voltes, que són
querelles entre particulars enquistades, allargades fins a l’infinit, que van venint, que es van
polititzant, perquè temes com aquest n’hi ha però aquest són polítics, aquí ha vingut a
parlar un senyor que anava en una llista electoral fa dos anys. Per tant, a més, no només
estan enquistats sinó que a més a més estan polititzats, convenientment polititzats i de
vegades equivocadament polititzats, i el consens i és eh, però de vegades es vol treure
rèdit de qüestions entre particulars. I dit això, els diré que aquesta és una moció que en el
Ple passat es va retirar, la va haver de retirar Convergència, que era qui la presentava. Que
a nosaltres ens va agradar, era una moció que estàvem disposats a votar-la a favor i que
ara la presentem nosaltres, i la podíem presentar, més que res perquè no només és de
parlar que Catalunya surt molt perjudicada d’aquests pressupostos de l’Estat, sinó que dins
de Catalunya, Badalona també en surt. I per això la presentem nosaltres i per això en volem
parlar, perquè aquest és un tema també de ciutat, no només de Catalunya ni d’intentar
justificar que a partir que Catalunya surt perjudicada es pot argumentar altres qüestions
derivades d’aquestes, no. És simplement una qüestió que per primera vegada durant molts
anys Badalona ni apareix als pressupostos generals de l’Estat, i si hi apareix ja em diran
com perquè nosaltres no ho hem sabut trobar. Per tant, no hi ha cap inversió de l’Estat a
Badalona, l’any passat tampoc, o em sembla que l’any passat sí que hi havia una partida
que després em sembla que no es va ni executar, però hi havia alguna cosa, ara no hi ha ni
això. I estem parlant que al 2008 aquí hi havia 5 milions pel passeig marítim, 3 milions, 5
milions, 3.300.000 durant tres anys, tres anualitats diferents. Que al 2009 hi va haver
3.000.000 per l’estació de RENFE, que es va acabar fent, i que si no hi haguessin sigut
llavors ara no hi serien i aquesta continuaria sent una estació de tren sense ni tan sols
escales mecàniques, no ja ascensors, ni escales mecàniques ni res, no hi hauria res
encara, continuaria sent una estació del segle XIX, ni del XX, del segle XIX. I tot això són
coses que es van aconseguir amb uns governs determinats i amb una manera de fer
determinada. I ara, amb un context en el que s’havia dit que si guanyava el PP a Badalona,
perquè jo ho recordo, tots ho recordem “si el PP guanya a Madrid, que guanyarà a Madrid, i
guanya a Badalona ens pagaran fins i tot els llibres”, això ho deia tothom. Aquells llibres
gratis els havien de pagar des de Madrid, i ara no paguen res, ni cinc, ni una sola partida,
res, ni aquella inversió de Mercasa que vostè va anunciar fa temps per al Mercat Maignon,
tampoc hi és, o si hi és hi ha una mena de partida estranyíssima, que no sé si encara
continua en el pressupost, que diu “inversión de comercio de proximidad para Castelldefels
i Badalona”, junts, Castelldefels i Badalona, això ho posava a l’avantprojecte, Castelldefels i
Badalona junts, un milió. No sé si al final ha caigut o no ha caigut, però ho vam posar junt,
juntets, sense especificar quina era la part de cadascú. Però la veritat és que el que han tret
vostès en Junta de Govern pel Mercat Maignon és un concurs però no hi ha una inversió.
És un concurs que fan que si no recordo malament, que cada paradista pagui 60.000 euros,
per una concessió, i que pagui part de la reforma, però no hi ha una reforma, no hi ha
Mercasa, o en principi no hi és encara i no està als pressupostos generals de l’Estat. Per
tant, aquí no només, continuant amb la idea de la primera moció, que Catalunya surt
perjudicada, i no ho diem només nosaltres. I no només que Badalona no existeix, però és
clar que Catalunya surt perjudicada ho diu Fomento del Trabajo, i ho diu fins i tot
Intereconomia, és que busquem perquè no se’ns... “Catalunya es la comunidad autónoma
en los presupuestos generales del estado”, això és un titular d’Intereconomía. I Fomento del
Trabajo diu “en el caso de Catalunya el volumen de la inversión destinada por el Estado
alcanza la cifra de 944 millones, lo que supone el 9,6 % del total, muy lejano… un valor
relativo muy lejano del peso económico de Catalunya en el total de España según su PIB
que sería del 18,6 %. Per tant en el cas de Catalunya, ja no en el cas de Badalona que no
existeix, sinó que a Catalunya existeix en el 9,5 % quan el seu pes és del 18 %, i quan
durant tots els anys dels governs socialistes aquí, i això és comparable i constatable, havia
estat de més del 15 %. Per tant, aquí hi ha, jo no sé si és un càstig, però una disminució
claríssima del que és el pes de Catalunya dins dels pressupostos generals de l’Estat, és
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evident. Per tant, aquí hi ha un rebuig també per a Badalona, per a Catalunya, però
sobretot també per les classes socials més desafavorides. Només dono dos exemples, hi
ha dues qüestions que jo crec que dins d’aquests pressupostos generals també són la
primera vegada que un govern congela el salari mínim interprofessional, la primera vegada
en tota la democràcia que no puja el salari mínim interprofessional, la primera vegada. I és
el primer govern aquest del PP que per segona vegada, l’any passat i aquest, congela el
salari mínim, i el primer que baixa les pensions d’una manera clara, encara que digui que
les puja un 0,25, perquè pujar-les un 0,25 % amb la inflació que hi ha és baixar-les. I això
són només dos exemples que són uns pressupostos socialment agressiu. Que a Catalunya
no la tracten com se l’ha de tractar ni com estava contemplat amb l’Estatut, ni com estava
contemplat a l’Estatut en la seva disposició addicional tercera. Que no hi ha una inversió
amb infraestructures que estava pactada amb l’estatut, i que Badalona no apareix. I per
tant, nosaltres creiem que per aquests tres motius, aquest Ple, i jo espero que així serà,
com a mínim, encara que sigui simbòlicament, però sí que té el seu pes i que ho farem,
rebutgi aquests pressupostos generals de l’Estat que ataquen Catalunya, les classes
socials més desfavorides, a la gent que més necessita tenir un suport de l’Estat, que són
com a mínim dels de la renda mínima, i que Badalona aparegui amb alguna inversió,
perquè com a mínim projectes n’hi ha de l’estat. Hi ha l’acabament del passeig marítim, hi
ha la part de la Mora queda per fer, hi ha un projecte de l’Àrea Metropolitana que pot tirar
endavant. Hi ha projectes que l’Estat pot finançar per la ciutat de Badalona, que estan aquí i
que estan fets, i que l’únic que cal és començar a pintar-los en el pressupost, com es diu en
l’argot parlamentari a pintar-los en el pressupost perquè algun dia comencin a ser realitat,
igual que la insistència de molts, però del PP, va fer que el passeig marítim fos una realitat i
que la reforma de l’estació de RENFE, no se n’anés al 2015, com estava prevista, que
encara l’estaríem esperant, perquè això estava en el Plan de modernización de estaciones
dos mil no sé què dos mil quinze, i encara l’esperaríem, sinó que es va agafar, es va posar
el 2010 i està feta. I amb aquesta insistència, que es pot fer, i amb aquesta influència que
se suposa que vostès tenen sobre Madrid perquè són el PP tots, podrien arribar algun dia,
com a mínim dins d’aquests pressupostos, a posar alguna esmena que beneficiï a
Badalona d’alguna manera, i això és el que reclamem també. No només rebutjar aquests
pressupostos, sinó que com a mínim que Badalona tregui partit d’aquests pressupostos.
SENYOR SAGUÉS: Bona tarda de nou. Nosaltres donarem a aquesta moció plenament
convençuts, perquè fa èmfasi cap a tots els elements de crítica cap a aquest model de
pressupostos antisocials, que és el mateix que en línies generals hem fet nosaltres aquí a
Badalona i el nostre grup al Congrés dels Diputats. El nostre grup al Congrés de Diputats,
la Izquierda Plural, que va presentar 800 esmenes a aquests pressupostos, que no han
estat acceptades. I en concret, de part de Catalunya 182 esmenes presentades que
significaven 5.600 milions cap al nostre país, que tampoc han estat aprovats. Per tant, és
un pressupost clarament perjudicial per a Catalunya, amb un 25 % menys d’ingressos
previstos, una disminució d’un 25 %. És un pressupost regressiu pel que fa les classes
socials més necessitades, malgrat el que pugui dir el ministre Montoro que diu que totes les
mesures que prenen no són perjudicials per les classes populars, sinó que van dirigides
precisament a limitar el poder dels sectors més potents econòmicament, no sé com s’ho
mira, només s’hauria de mirar aquests pressupostos que aproven per adonar-se’n que això
no és així. I també perquè per a la nostra ciutat, és com si no existís Badalona, nosaltres
concretament des d’aquí a Badalona vam fer arribar una sèrie d’esmenes al nostre grup
d’Iniciativa Esquerra Unida al Parlament, al Congrés dels Diputats, que les han inclòs a les
seves esmenes i que han estat totes elles rebutjades. Eren esmenes que feien referència a
la descontaminació del litoral, una descontaminació que estem demanant des de fa anys i
que no es fa. Una descontaminació que significaria potenciar moltíssim tot el litoral des del
punt de vista econòmic i des del punt de vista també d’usos socials, i això no ha estat
acceptat. Demanàvem també esmenes que feien referència a aspectes culturals de la
nostra ciutat, com és la casa romana de l’Heura o el museu del còmic, o dotació per a les
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biblioteques amb llibres i equipament, que també han estat rebutjats. Demanàvem també
posar fil a l’agulla amb el tema de l’autopista, de la C32, de cara a la conversió, com
sempre hem dit, en via semiurbana i tampoc ha estat recollit. Per tant, són uns
pressupostos que com a badalonins i badalonines absolutament marginats, com a catalans
absolutament marginats i com a sectors socials més desafavorits absolutament marginats.
Davant d’aquesta situació és lògic que en l’àmbit que toca hi votem en contra, i que aquí al
nostre Ajuntament donem suport a una moció que els rebutja i que demana que no tirin
endavant.
SENYOR FALCÓ: Sí, una intervenció bàsicament de context per dir, primer, que donarem
suport a aquesta moció, és clar que sí. Però també una reflexió més política i potser no tan
basada amb el que ens passa a Badalona, que és cert que se’ns va anunciar per part del
seu partit, el partit del govern de Badalona, el Partit Popular, que si el Partit Popular a
Madrid governava lligaríem els gossos amb llonganisses, i ara diguem que els gossos els
lligarem amb un cordill, si és que arriba, o ni tan sols això, aniran solts per la ciutat perquè
de moment ben poca cosa n’hem tret. És veritat que el context econòmic és difícil, però
també és veritat que es defensava des del PP de Badalona que malgrat el context
econòmic, sent Badalona la ciutat on governaria Badalona aquí no ens faltaria mai de res, i
es pagarien els llibres i es pagarien tantes coses. I de fet, de moment, de tot això no n’hem
vist res, segurament veurem algun barret sortir d’alguna txistera, però en tot cas el temps
passa i aquella expectativa no s’està complint. I jo crec que en el fons el que passa amb el
govern espanyol és que a l’estat i en general a la política, no convenen majories absolutes.
El que explicava el senyor Sagués a través de les 800 esmenes que no han estat recollides
pel govern central, ha passat amb les esmenes de l’Esquerra Plural, del Partit dels
Socialistes, de Convergència i Unió i del sumsum corda, perquè un govern amb majoria
absoluta del PP és una mena de piconadora que governa amb majoria absoluta, però
governa al mateix temps des de l’absoluta soledat. I que amés a més està fent una política
a nivell espanyol que en l’àmbit de la justícia, dels drets civils, en l’àmbit de la pressió fiscal,
en l’àmbit de la pressió fiscal, en l’àmbit de la cultura, és una política absolutament
involucionista. I per tant, nosaltres no només no donem suport a aquest pressupost, és que
no podem donar suport a aquest estil de fer política basat en passar la piconadora per
davant de les opinions dels altres, perquè creiem que l’estat, malgrat que hi hagi majoria
absoluta d’un partit, convé el diàleg, i aquest govern espanyol no dialoga. I des fet és
veritat, quan Catalunya ha sortit més reforçada de les negociacions de pressupostos
sempre ha estat quan ha tingut una posició de força a Madrid, quan no l’ha tingut no ens
hem menjat un torrat gairebé. Però quan l’hem tingut, en l’anomenat “peix al cove” que ara
molts miren de carregar-se, doncs ha estat una via útil, com a mínim per escombrar cap a
casa. Ara, això s’ha acabat, hi ha una majoria absoluta que ho fa inviable, hi ha una
absència de diàleg total, hi ha una piconadora que passa per sobre de tot, però aquestes
coses sempre tenen un final, i val la pensa apuntar-s’ho, les majories absolutes normalment
no es tornen a repetir la vegada que s’han aconseguit, i aleshores cal tornar al diàleg, a
veure si ho fem possible. Però en tot cas, a veure si aconseguim a Catalunya un nou marc
jurídic que ens permeti no haver de pidolar sempre per tot allò que surt de les butxaques
dels pròpies catalans, i en el cas de Badalona gens, poques vegades arriba en forma
d’invesions a la ciutat.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs per posicionar el govern intervindré jo perquè aquí
s’han fet diferents afirmacions que amb tota sinceritat jo crec o que obeeixen a la falta de
memòria o a un cert grau de cinisme polític, i permetin-me que els digui això. Perquè clar,
que s’afirmi com s’ha afirmat per part de dos polítiques, que el Ple d’avui és un Ple que no
porta contingut, i que és el més breu, com s’ha dit, home, sí, en part tenen raó, però el que
s’obliden de dir és que fa menys de deu dies vam tenir un Ple amb molt de contingut per
aquesta ciutat, fa menys de deu dies, no fa cinc setmanes senyor Serra, fa menys de deu
dies, un Ple extraodrinari, on entre d’altres vam haver de pagar, vam haver de fer
aportacions de més de dos milions d’euros per pagar els serveis socials d’aquesta ciutat,
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entre d’altres. I vam portar el Plec de la neteja dels edificis, i vam portar una altra aportació
al Patronat de la Música. Per tant, plens amb contingut n’hem tingut aquest mes, aquest
mes. I al desembre, sí que li avanço que com que l’hem d’avançar per les vacances de
Nadal, i per tant, tenim menys marge, hi ha menys setmanes, hi ha propostes que s’ha
decidit portar-les en el Ple de desembre perquè es puguin treballar molt millor. Però
repeteixo, vam tenir un Ple fa deu dies, deu dies, amb continguts prou importants. Per tant,
una miqueta de memòria tots plegats. Aleshores, escoltar per part del Partit Socialista i
també ho ha assenyalat el grup de Convergència i Unió, dient “el govern d’Espanya va dir
que pagaria els llibres”, el govern d’Espanya no va dir que pagaria els llibres, el que sí que
va dir aquest govern i teníem els diners, és que els anàvem a pagar nosaltres, i els recordo
que al mes de gener o febrer, vostès, tots plegats, hi van votar en contra, i els diners els
tenim allà encara, que els haurem de destinar a una altra cosa potser, però els tenim allà
els diners, 1.800.000 euros, i tots vostès, tots, van votar en contra, sinó en aquests
moments les famílies tindrien un ajut, els de primària 60 euros, i els de secundària 105, ja
ho tindrien les famílies. Per tant, home, hi ha alguns temes que tots hauríem l’oposició de
fer un esforç de prudència. Aquí s’ha apuntat que el govern de l’Estat no inverteix a
Badalona, això no és cert, això no és cert. I s’ha apuntat “és que vostès van prometre que
Mercasa...”, Mercasa és una empresa pública de l’Estat, que va dins dels pressupostos
generals de l’Estat, “és que Mercasa va dir que invertiria en el Mercat Maignon.” I jo li dic
que s’ha convocat un concurs, en aquests moments ja està convocat, ja està publicat, i que
em consta que hi ha vàries empreses interessades, i entre elles Mercasa. I jo ahir vaig tenir
una trobada amb els dirigents de Mercasa, i em van traslladar la seva voluntat de poder
presentar una proposta amb aquest concurs i si la seva proposta tira endavant invertir a la
ciutat de Badalona gairebé cinc milions d’euros en fer el Mercat de Maignon nou, i sí
evidentment els paradistes, d’acord amb el conveni que van signar quan vostè era alcalde, i
està bé, no tinc res a dir, però d’acord amb el conveni que van signar quan vostè era
alcalde de Badalona, han de fer una aportació de 60.000 euros, és cert, i no hi ha res a dir.
Però l’Estat està disposat a invertir 5 milions d’euros en aquest mercat. L’Estat està
disposat a fer diferents inversions de manteniment a la nostra ciutat, amb el que es refereix
especialment amb ADIF, amb el tema de la línia del tren. Home, a ningú se li escapa una
cosa, l’escenari econòmic en aquests moments, amb un pressupost, no tan sols a l’Estat,
sinó a la Generalitat de Catalunya i als ajuntament, que la tendència és que sigui de
contenció de la despesa, de reducció de la despesa, per la crisi i pel malbaratament de la
mala utilització dels recursos que s’ha fet, doncs si tu tens menys diners per gastar i si tens
un deute més gran, això és com una família, és com una família. Si a tu t’ingressen menys
diners i tens un deute molt més gran el que has de fer és en el dia a dia és gastar menys.
Oi que això ho entén tothom? Tothom ho entén, doncs al final els pressupostos públics és
el mateix, si ens trobem que hi ha una despesa, un deute molt alt i que els ingressos han
baixat, el que has de fer és una contenció. I per tant, és de sentit comú que la inversió en
aquests moments no pot ser com la de l’any 2005, o la del 2004 o la del 2003. I marxant
una mica en l’àmbit català, per què s’ha reduït la inversió a Catalunya? Per una raó molt
senzilla senyor Falcó, i vostè ho sap, ho saben tots, però vostè també ho sap perquè és
Diputat i perquè és una persona que es relaciona amb el President de Bankia, es relaciona
amb persones, que ho veiem per televisió, del primer nivell econòmic del país, en el
Parlament de Catalunya. Home, perquè entre d’altres, fins a l’any passat aquí a Catalunya
els pressupostos de l’Estat contemplaven la inversió en relació a l’AVE a l’allargament entre
Barcelona i Figueres, i per tant, aquesta inversió de la línia de l’AVE que anava per
anualitats significava una quantitat molt alta. En el moment que l’AVE ja està vençut, els
terminis dels pagaments anuals evidentment que s’ha reduït des d’aquest punt de vista.
Quan es diu, diuen els Socialistes “el govern del Partit Popular és el que ha congelat el
salari mínim interprofessional, doncs segurament si no s’haguessin trobat les arques com
se les han trobat potser no s’hagués hagut de congelar. Però el que sí que és evident que
hi ha un govern que ha congelat, ja no pujat el 0,25 %, sinó que ha congelat les pensions,
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aquest va ser el govern del senyor Zapatero. Vostè em pot dir, és que el 0,25 % d’augment
és poc, d’acord, però és més que la congelació que va fer el senyor Zapatero. Jo vull
recordar que el primer govern que va retallar el sou als funcionaris va ser el govern del
senyor Zapatero també. Per tant, aquí no estic ni posant ni traient, estic donant unes xifres
molt concretes. Per tant, sí que m’agradaria que fóssim tots plegats una miqueta més
escrupolosos. A nosaltres ens agradarien uns pressupostos que hi hagués molta més
inversió, clar que sí, faltaria més, clar que ens agradaria, però les circumstàncies
econòmiques i l’estat de les finances de l’administració de l’Estat, com les de la Generalitat
o com la dels ajuntaments doncs és la que és. I miri senyor Falcó, amb tota cordialitat, jo ja
no demano, perquè diu “és que l’estat ...” jo ja no demano que la Generalitat inverteixi a
Badalona, estan fent ara dues escoles amb un retard de dos o tres anys, que està molt bé,
però jo ja no demano que s’inverteixi amb aquesta legislatura amb projectes nous. Jo ja no
estic demanant com demanava a l’inici de legislatura, que ho demano però sóc conscient
de la situació, que es facin els laterals, encara que sigui la primera fase, els laterals de
l’autopista, de la C31, ho demano però sóc conscient de quin és el moment econòmic i que
la primera fase costa 8 o 9 milions d’euros i ja en sóc conscient. Jo l’únic que sí que li
demano a la Generalitat, senyor Falcó, ja que no m’inverteix, és que com a mínim ens
pagui el que ens deu. Miri, vostè es queixa que l’Estat no inverteix, i jo ja no em queixo que
la Generalitat no inverteixi, jo em queixo i demano que ens pagui el que ens deu. De
serveis, fa deu dies en el Ple que vam fer, vam haver de fer una aportació de dos milions
d’euros de diners de la Generalitat que ens deu i que no ens paga per als serveis socials.
Jo només demano això, i he de dir, perquè sinó seria una tremenda injustícia, i he de dir
perquè sinó seria una tremenda injustícia, que tenim el senyor Ferran Falcó donant suport i
acompanyant-me a les reunions al govern de Catalunya per intentar que Badalona recuperi
aquests diners, i ho dic, i ho dic perquè és cert. Però això no treu que la situació ens porta
en aquest moments a la Generalitat ja no a reclamar-li inversions sinó que ens pagui el que
tenim pendent. Per tant, una mica de responsabilitat tots plegats, especialment aquells que
tenim o que hem tingut responsabilitats de govern perquè som conscients de quina és la
situació i les dificultats que tenim. Que no són els pressupostos que a nosaltres ens
agraden? Sí, no són els pressupostos, però segurament, no ho sé perquè jo no em dedico
a mirar els pressupostos de l’Estat perquè prou feina tenim amb la feina que tenim aquí a
l’Ajuntament, però segurament són els pressupostos, els únics pressupostos que podrien
haver-hi amb l’actual context econòmic. Per tant, no sé si volen un segon torn?
SENYOR SAGUÉS: Bé, ens ha fet una intervenció tan llarga i exhaustiva que la veritat no
sé, ens ha parlat una miqueta de tota. Però parlant de tot també i ja que ha tret aquí el tema
dels llibres, a mi m’agradaria recordar-li, amb els llibres de text perquè potser se n’ha
oblidat quan ha fet aquest repàs històric que ens ha fet aquí potser s’ha oblidat que al mes
de març aquest Ple va aprovar per majoria destinar 450.000 euros a la socialització i la
reutilització de llibres de text i material escolar, i va encomanar al regidor d’Educació que
traslladés al Departament d’Euducació, a la seva regidoria, que preparés el programa de
socialització i reutilització de llibres en funció ja del marc general amb què s’estava
treballant des de feia anys, i vostès no ho han volgut fer, vostès no ho han volgut fer, i per
això aquest curs ha començat sense ajuts per als llibres de text i el material escolar, perquè
aquí, en aquesta Sala de Plens, per majoria, democràticament vam aprovar destinar
450.000 euros a aquest programa de socialització i reutilització. I vam aprovar i vam posar
dates perquè es posessin a treballar i pogués estar a punt per a l’inici d’aquest curs escolar
en el que estem. I vostès no n’han fet cas, com amb altres mocions que s’aproven en
aquest Ple per majoria i que vostès després sistemàticament incompleixen, a voltes fins i tot
votant-hi a favor, però després les incompleixen. I per tant, si la ciutadania de Badalona no
ha tingut un gran impuls en la seva socialització de llibres de text, que hagués significat la
gratuïtat en algunes escoles ja, és perquè vostès han incomplert el mandat democràtic que
els va fer arribar aquest Ple.
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SENYOR FALCÓ: Sí, algunes matisacions a la seva intervenció. Vostè es queixa de la
Generalitat, jo també eh, però és que jo em queixo de l’Estat també, perquè si l’Estat li
pagués a la Generalitat els 9.000 milions d’euros que li deu probablement la Generalitat li
podria pagar als ajuntaments. Fins aquí, crec que tots som capaços d’arribar a aquesta
senzilla conclusió, i si no en són 9.000 en seran 7.500, però en tot cas a la morterada que
per llei està reconegut que l’Estat li hauria de pagar a Catalunya, amb diners, i també amb
inversions que s’escriuen en un paper i després no s’acaben fent. Però en tot cas, és
evident que la Generalitat li deu diners a l’Ajuntament de Badalona, però també és evident
que la Generalitat ha de rebre també els diners que li deuen d’altres administracions, en
aquest cas del govern de l’Estat. L’exemple de la llei de la dependència és molt clar i l’he
posat d’altres vegades, l’Estat, mai ha finançat el 50 % de la Llei de dependència d’acord
amb la Generalitat, sempre ha finançat el 20 %, i sempre la Generalitat ha finançat el 80 %,
si haguéssim resolt aquesta situació potser no caldria anar posant diners com els que vam
haver d’aprovar en aquell Ple extraordinari. Dir-li també que en aquesta reivindicació, que
crec que és conjunta i és compartida per part del govern de Badalona i per part meva i per
part del meu grup respecte a la Generalitat, avui li he dit al primer tinent d’alcalde que el
Departament de Benestar i Família augmentarà la seva aportació al Consorci Badalona
Sud, un acord de govern d’avui i avui m’ho han fet saber i de seguida he trucat al primer
tinent d’alcalde per dir-li. Per tant, en la mesura del possible Convergència i Unió procura
que els diners a Badalona vagin arribant, vostè ho ha dit, són dues escoles, també s’està
pagant amb l’acord que es va fer en el seu dia, el Centre d’Assistència de Llefià, però
també s’està acabant de pagar les obres que han millorat l’Hospital de Can Ruti, que al final
també és el de tots. Però és evident que el tema dels laterals ja és una qüestió de ciutat i
de país, i aquí hauríem de fer un gran acord i fixar un full de ruta per mirar de fer possible
aquesta primera fase. Jo hi estic compromès i li reitero que amb tot allò que calgui, i la
setmana passada en vaig parlar amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat, i en vaig parlar
a fons, donant-li dues alternatives i demà m’agradaria poder-les explicar a l’alcalde, jo estic
compromès amb què això ho puguem, com a mínim dibuixar en un horitzó més proper.
Vostè ens ha parlat del Mercat Maignon i d’un concurs, miri, jo de concursos del Mercat
Maignon n’he vist la tira, però la tira i mitja, amb plànols, i dibuixos i presentacions, però no
l’hem acabat de fer mai. Vam fer el que calia amb el govern Socialista, governant
conjuntament, que va ser com a mínim traslladar-los a on són en aquest moment, fent una
gran inversió que jo crec que avui en dia encara no està amortitzada del tot, és a dir, encara
hi ha marge perquè es pugui estar a allà. I en aquest sentit jo vull recordar-li que hi havia un
full de ruta, que jo crec que era compartit pel conjunt de mercats municipals de Badalona,
que era que una vegada fet o traslladat el Mercat Maignon o traslladat el Mercat Maignon el
proper dels mercats que calia fer era el de Torner. No sé si això està en les seves
previsions, però en tot cas seria bastant estrany que si arriba una inversió a Badalona, per
cert, si fossin 5 milions serien 22 euros per badaloní, per tant, tampoc no és per tirar coets
22 euros per badaloní d’inversions de l’Estat, un pressupost de l’Estat que és de quatrecents vint-i-tres mil milions d’eruos, n’arribarien 5 a Badalona, que són 22 euros per ciutadà.
Però en tot cas, si això arribés a ser així, home, jo no sé si és el Mercat Maignon que segur
que necessita aquesta posada en marxa, o és el Mercat Torner, o és un altre mercat de la
ciutat. Però en tot cas, això ja ho discutirem si arriba, perquè de concursos n’hem vist molt.
I en quant a ADIF, a ADIF mil vegades els hem demanat que arreglin simplement les
tanques de la via del tren i tan difícil que ha estat. I un últim apunt sobre els llibres de text,
el milió vuit-cents mil euros és de la Diputació de Barcelona que el cedeix, que el posa per
a l’Ajuntament de Badalona, són tots els diners que tindrà Badalona de la Diputació durant
quatre anys, tots, són per despesa ordinària, i no cal recordar qui governa a la Diputació de
Barcelona, però en tot cas són un milió vuit-cents mil euros de la Diputació de Barcelona. I
la qüestió, a banda del que ha dit el senyor Sagués, no era si això s’hagués pogut gastar
ara, sinó què fèiem l’any que ve i què fèiem el següent, i quina sostenibilitat tenia aquesta
proposta, i quan vam preguntar la seva resposta va ser com a mínim vaga. I per tant
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tampoc, posats a ser frívols no podíem ser frívols per dir, no, l’any que ve ja veurem com ho
fem o ja veurem què passarà i com ho pagarem. Una qüestió d’aquest calat, d’aquest
dimensió, calia tenir-la més ben estructurada en la seva sostenibilitat en el temps. I també li
dic que si vol que tornem a parlar dels llibres de text en podem tornar a parlar quan vostè
ho consideri.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Falcó, ha donat el titular ja. Senyor Serra.
SENYOR SERRA: Jo crec que el titular ja l’ha donat fa estona vostè, per exemple, quan va
dient que el senyor Falcó l’acompanya i d’allò, aquí hi ha un entente, això està clar, perquè
clar, quan diu “he trucat de seguida al primer tinent d’alcalde”, aquí hi ha una qüestió que
està clar que aquest paper d’oposició de Convergència ho és a segons quina estona i en
segons a quins moments. I si ara tornem a obrir el tema dels llibres de text doncs es pot
tornar a obrir quan vulgui perquè queda un any i mig i poden fer el que sembli. Però jo
també els recordo que no fa pas masa, fa cinc mesos encara no, Convergència, Iniciativa i
el PSC van fer una campanya per donar-li la volta a la que havia fet el PP dient que no es
donaven els llibres de text perquè era culpa de l’oposició, i els tres partits hi vam estar
d’acord, cadascun amb el seu logotip, en fer una contra campanya explicant el perquè i
quina era la nostra posició, i era la mateixa dels tres. Si ara això ha canviat, canvia i ens
dediquem a ajudar al PP, doncs que quedi clar també. No sé si és el titular, però és una
mica el pa que s’hi dóna, i això també els ho dic, és el pa que s’hi dóna i ja hi estem
acostumats. I el que també m’estranya és que no només estem parlant de llibres de text, jo
no sé si també aquest pressupost en pròrroga que avui hem sentit aquí, modificació del
pressupost en pròrroga del 2012 al mes de novembre del 13, no sé si l’any que ve
començarem a fer modificacions sobre el pressupost prorrogat del 12 i del 13, o bé, si
Convergència s’avindrà a donar-los ja del tot el coll pels pressupostos de l’any que ve,
perquè potser no només han de pactar, si es posen així, no només han de pactar els llibres,
han de pactar molt més. I jo no vull entrar amb el tema dels llibres perquè el tema dels
llibres perquè això dels llibres ja no era una qüestió d’avui. Avui aquest debat es gira i es
produeix a l’entorn d’una proposta, que a més curiosament era una moció de Convergència
sobre els pressupostos generals de l’Estat, que al nostre entendre té una qüestió clara, no
hi ha ni un duro per a Badalona. I s’havia dit al contrari, que quan governés el PP faria
servir la seva influència i escolti, el PP de Madrid ens pagarà..., res, total es demostra que
dos anys després no hi ha ni un duro per a la ciutat de Badalona. I això de Mercasa, això
del Mercat Maignon no deixa de ser una hipòtesi sobre un concurs, que caldria veure si el
guanya Mercasa, i que després hauríem de veure exactament, no és una inversió, és un
concurs, s’hauria de veure després de quina manera es fa i què és el que es fa, i abans no
s’acabés, home, hi ha temps d’haver amortitzat la carpa del mercat Maignon, amb temps,
perquè segurament estem parlant d’unes obres que n’hi ha per temps abans no es vegi el
Mercat Maignon reformat, per desgràcia. El problema del Mercat Maignon, entre ells, és
que té una molt mala situació estratègica per treballar-hi, és difícil fer-ho plantes, és difícil
fer-hi sostre, és difícil tirar una formigonadora per allà el mig, és molt complicat de fer la
reforma que cal perquè allò surti rendible. Per tant, aquí hi ha tela, i si algú ve i inverteix i el
vol fe nou, escolti, fantàstic, perquè les carpes aquestes tenen la vida que tenen. Però no
volia jo ara parlar de Maignon, que ha sortit, donar el meu punt de vista sobre aquesta
inversió. Però dir també que si això és tot, si tot el que l’Estat, sent el mateix color polític
que governa Madrid i Badalona, tot el que pot fer és que una empresa pública que es
dedica als mercats, Mercasa, entri en un concurs de la ciutat de Badalona per reformar un
mercat, si això és tot, si això és tot, és molt poc. Hi ha molt més a fer, però molt més a fer,
que es podria fer i que com a mínim políticament podria aparèixer. Perquè miri, el passeig
marítim de Badalona ha aparegut durant molts anys en el paper, s’ha fet quan s’ha fet, però
durant molts anys com a mínim estava allà, i si hi ets hi ets, si hi ets tens la possibilitat de
continuar-hi sent l’any que ve, i algun any t’ho faran, perquè les coses, per desgràcia, amb
la història aquesta de Madrid, jo he après que funciona així, hi has de ser, t’ho han de
pintar, i si t’ho pinten, hi ets, i si hi ets algun dia t’ho fan. I aquest és una mica el tema. Per
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tant, el passeig marítim aquest de la Mora pinti’l, no el faran, d’acord, no el faran, però
escolti, hi ha un projecte a l’Àrea Metropolitana, fet aprovat i que a Madrid el troben
fantàstic, al Ministeri el trobem fantàstic, doncs escolti, fem-lo, que a més és molt més barat
que l’altre perquè és molt més curt, però acabem-ho, empalmem amb Sant Adrià, donem-li
sortida al Port per l’altre costat, pintem-lo, fem-lo. Com a mínim això és influència política,
faci-la, exerceixi-la, i si després no hi ha diners és igual, d’aquí a dos anys potser hi tornarà
a haver-hi diners, però aquesta partida hi seguirà sent i Badalona apareixerà en els
pressupostos de l’Estat, i és això el que li estic dient, perquè ara ni sortim ni res. I si
Mercasa guanya un concurs haurem guanyat. I canviant el tema però perquè ha sortit la
qüestió dels pressupostos de la Generalitat, ja que estem parlant d’inversió, dons també
diguem-ho, la Generalitat a Badalona el que inverteix aquest any en aquests pressupostos
que es debatran no sé si ara o la setmana que ve, jo he comptat i he vist 8 milions i mig,
dels quals cinc són per Can Ruti, urgències i l’Institut de Lluita conta el càncer etc., coses
que ja estaven fetes i que ens estan acabant de pagar. O sigui, hi ha una variable de tres o
quatres coses de Can Ruti, l’escola de Bufalà 2 milions, un milió pel Lola Anglada, o sigui,
acabar coses que porten una pila d’any donant voltes, i una altra que vam pactar nosaltres
que és complir un conveni que vaig firmar jo amb la Generalitat el 2009. No si hi ha rèplica
després jo també la voldré, si estem així podem continuar. 2009, per tant, els nou-cents mil
del Gran Sol no és més que allò que es va acordar al 2009 que els vuit milions de
l’ambulatori es pagaven 2 milions, 2 milions, 2 milions i nou-cents mil que és això d’ara, i
això és el que hi ha en el pressupost de la Generalitat per a Badalona també, no hi ha cap
novetat. Els laterals, bé, els laterals és evident que tan de bo, tan de bo, algun dia ho
puguin fer, cada vegada està més complicat perquè cada vegada hi ha menys diners i tot
està més embolicat, però tan de bo es pugui fer, tan de bo, i en això sens dubte hi estarem
tots, sens dubte hi estarem tots si això acaba sent. Però la veritat és que Badalona és cert
que la situació econòmica en aquests moments complica molt la inversió tan de la
Generalitat com de l’Estat. Però en el cas de l’Estat que era el que avui nosaltres hem
portat aquí per parlar, a mi em sembla que es podria fer un esforç polític, un esforç polític
perquè Badalona existeixi i aparegui en aquests pressupostos, i es pot fer i hi ha coses
perquè es faci i hi ha motius per fer-ho. I això és una mica el que estem dient. És absurd
que deixi d’estar aquí, ja no és una qüestió de si Catalunya ha de passar el 15 o el 9, sinó
que és una qüestió que Badalona hi sigui, i d’aquesta influència hi sigui en coses concretes,
coses que són competència de l’Estat, que cada vegada en van quedant menys per fer a
Badalona, no hi ha deutes ja, així com la Generalitat té deutes, que són els laterals i
bastants escoles compromeses, entre moltes altres qüestions, és veritat que a l’Estat hem
anat traient-li tot el que quedava, i ara queda poc, però el poc que queda és bo que
políticament es digui “ei, Badalona reclama això”, igual que patrimonialment es podria
reclamar una inversió del no sé quant per cent cultural, ja no sé si és l’1 % o menys, per
millorar Sant Jeroni, que es cert que no s’havia fet o que costava molt de fer, però, bé, és
una altra cosa que es pot fer i que es poden treure diners per fer-ho i de mica en mica. Bé,
suposo que em dec estar allargant més del que volia per ser una segona intervenció que jo
volia fer, per tant, gràcies i bona tarda.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Serra, ja per tancar, senyor Falcó perquè tenia raó el
senyor Serra, si li dono la paraula a vostè li he de donar la paraula una altra vegada a ell i
seria tres vegades. Miri, primer, jo crec que aquest debat d’una certa intensitat política
s’està produint amb un to absolutament correcte, cosa que felicito i que no treu la
contundència de les intervencions. Però per tancar aclarir tres qüestions que em sembla
que són important, i que vaig a la primera que he fet que jo crec que obeeixen a la falta de
memòria o a una certa intencionalitat política per oblidar determinades coses. Miri, senyor
Serra, vostè diu “ara veiem que el senyor Falcó l’acompanya a vostè a la Generalitat”, sí, i
jo crec que el senyor Falcó està fent el que correspon a algú que ha estat escollit regidor a
l’Ajuntament de Badalona, que per sobre d’estar en el govern o a l’oposició, ajuda a intentar
portar inversions, o en aquest cas cobrar uns diners que se’ns deuen, i és el que li toca fer,
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i ens critica quan ens hagi de criticar, però això és el que toca fer. I senyor Serra, això no
s’ho ha inventat el senyor Falcó, jo els vull recordar que quan la senyora Maite Arqué era
alcaldessa de Badalona, i vostè igual era regidor d’Hisenda o era coordinador d’Hisenda, no
ho recordo, a la legislatura 96-2003, d’acord amb el seu govern, d’acord amb el govern
Socialista de Badalona, jo vaig anar més d’una, de dues, de tres i de cinc vegades, a parlar
a diferents ministeris per portar inversions a la ciutat de Badalona, governant els Socialistes
perquè m’ho demanaven vostès i perquè jo hi creia. O sigui, jo, a petició de vostès, ho vaig
fer quan governava el Partit Popular la primera legislatura, i això és així. I en alguna visita
que vaig fer a secretaris d’estat, em va acompanyar la mateixa senyora Maite Arqué, i en
una visita amb un secretari d’estat recordo ara mateix que em va acompanyar fins i tot el
senyor Lara. El senyor Lara i la senyora Maite Arqué amb mi vam anar a veure un secretari
d’estat. I d’aquestes visites jo en vaig fer cinc, vuit o deu. Per tant, que per molts anys pugui
seguir aquesta actitud. En relació al tema dels llibres, hi ha una qüestió que ens diferencia
que és, vostès volien fer una aportació econòmica a les escoles, i nosaltres crèiem i aquest
era el nostre compromís, que l’ajuda econòmica havia d’anar a les famílies de Badalona, i
és tan legítim el seu posicionament com el nostre. Però el nostre compromís, la nostra
prioritat era que els diners anessin a les famílies de Badalona, i és el que a nosaltres ens
agradaria que es pogués concretar. Si som capaços entre tots de trobar una solució que
vagi en aquesta direcció, ens hi trobaran. Influència, ja he explicat, miri, li dic de debò, ara
s’ha convocat un concurs i els ho dic, i no és dels molts concurs, no, no, és que s’ha
convocat un concurs, hi ha aquesta empresa pública que vol invertir aquests diners però
n’hi ha més, i el que faci una millor proposa econòmica i el que faci un millor projecte és el
que se l’emportarà. I tant de bo en vingui un altre que si Mercasa posa 5 milions per un
projecte interessant i en ve un altre i en posa set, escolti doncs molt millor. I tenim aquest, i
tenim el del mercat de Llefià, i estem també treballant en el mercat Torner. Clar que sí, en
el moment que veiem que hi ha inversors que hem anat a buscar inversors i que n’hi poden
haver, perquè clar, el que no farem és convocar un concurs perquè quedi desert, això no ho
podem fer, però si presentem un projecte que el projecte és atractiu i hi ha inversors, com
és el cas, escolti, ens hi posem i potser resolem una situació que teníem enquistada i que
semblava que havíem de resoldre dins d’x anys. I després, i de debò i amb tota la cordialitat
com ha estat la seva intervenció en nom dels Socialistes, home, no parli d’influència, jo crec
que si hi ha alguna cosa que en aquests moments ningú dubta és que aquest govern i
aquest alcalde tenen una certa influència en el partit que governa Espanya, em sembla que
això no ho dubta ningú en aquests moments. Però miri senyor Serra, parlant d’influències,
potser si els socialistes de Badalona quan governaven, quan vostès governaven a
Badalona haguessin tingut una mica més d’influència enlloc d’arribar-nos de l’Àrea
Metropolitana de l’anterior legislatura vuit milions d’euros a la tercera ciutat més gran de
Catalunya, ai perdoni, 15 milions d’euros, ens n’hagessin arribat com a mínim la mateixa
quantitat que va arribar a l’Ajuntament de Santa Coloma sent la meitat que Badalona o els
diners que van arribar a l’Hospitalet... no em digui que no senyor Serra que sé el que li
estic dient, no em digui que no que demà li vinc amb el paper. O sigui, si aquí haguéssim
tingut una miqueta més d’influència potser haguéssim tingut els diners que va tenir de
l’Àrea Metropolitana Santa Coloma, amb la meitat de població, o d’Hospitalet amb 20.000
habitants més. Però deixem-ho aquí, deixem-ho aquí perquè em sembla que no porta a res
anar amb aquest discurs. Em sembla que els posicionaments ha quedat prou clars, ha estat
un debat interessant, crec, s’han vist els diferents posicionaments, al final em sembla que
amb termes generals tots coincidim amb què quantes més inversions puguin venir a
Badalona molt millor. Se m’oblidava, ho tenia aquí apuntat, tenia pressupost apuntat i no
recordava per què m’ho havia apuntat, ara m’ha vingut. Home, que del grup Socialista es
digui que Convergència amb el tema del pressupost quan el presentem..., a mi el que em
sorprèn és que vostès sense haver vist el pressupost ja estiguin donant per evident que el
votaran en contra, perquè ja si està acusant a un altre que si el farà o si el votarà a favor,
vol dir que si vostè s’està queixant és que ja està donant per suposat que el votarà en
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contra sense haver-lo vist. Jo el que li demano és que se’l miri, facin suggeriments i potser
ens posarem d’acord, però no pressuposi que ja el votarà en contra, no ho pressuposi. Per
tant, temps tindrem per parlar d’aquestes qüestions i per tant, que ens han portat una mica
més enllà del que era estrictament el text de la mateixa, entenc que queda aprovada amb
els vots que aquí han quedat expressats.
Votació
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Vots en contra: 10, del grup municipal del Partit Popular.
AP-2013/2738
Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, de rebuig a la reforma de les
pensions del govern de l'estat. (RETIRADA)
AP-2013/2739
Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, pel dia internacional contra la
violència masclista.
Un any més, aquest dia es converteix en un dia de denúncia de la violència contra les
dones, la violència sexista i masclista, que no té treva.
També hem de denunciar aquest dia la violència institucional que s'exerceix contra les
dones a través de mesures que incideixen directament en les seves vides: la reforma
regressiva de les normes laborals i de la llei d’avortament. Si en moltes parts del món les
dones es troben en una situació insostenible de negació de drets, que les oculta, les
empobreix i que les situa en continu risc, fins i tot institucionalitzat, de violència extrema,
d’explotació sexual, d’agressions, violacions, assassinats i execucions, al nostre país, la
deriva conservadora i patriarcal cap a posicions polítiques de modificació regressiva de la
Llei d’Avortament, d’imposició de la corresponsabilitat irreal en les obligacions familiars, de
retallades en recursos de protecció social i en programes d'igualtat, etc….segueix posant
de manifest més encara, que la lluita per la igualtat entre dones i homes , és la lluita contra
la violència de gènere.
El 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista, torna a estar marcat a
les nostres agendes per recordar, condemnar i denunciar les violències a què
quotidianament estem sotmeses les dones, d’aquí i d’arreu del món.
Les violències masclistes continuen colpejant durament les vides de moltes dones
perpetuant-se una xacra que lesiona el dret a viure sense violència. Les societatspatriarcals
arrelen els seus valors en la desigualtat i la discriminació. La cultura masclista alimenta la
reproducció de les relacions de poder i dominació per perpetuar el control i la submissió
vers les dones. L’assassinat, l’agressió, la intimidació, la coacció a les dones, expressen les
múltiples formes de violència masclista, des de les més subtils manipulacions psicològiques
o estigmatitzacions sexistes, fins a les agressions sexuals i el feminicidi.
La llarga lluita contra la violència masclista ens ha permès dotar-nos de lleis, de recursos i
instruments, de millores en l’atenció i l’abordatge professional. Però la manca alarmant de
recursos i els desequilibris territorials ho converteixen en eines insuficients i ineficaces. Més
enllà de l’actitud política reactiva, el camí cap a l’eradicació de la violència masclista, passa
principalment per la prevenció.
Tanmateix, la prevenció és avui en l’oblit institucional, a excepció d’alguns ajuntaments
proactius i conscients del risc social d’abaixar la guàrdia. Són claus les polítiques que posin
al centre l’educació sexual i afectiva, la lluita contra el sexisme i la intervenció comunitària,
en l’àmbit institucional, en els mitjans de comunicació i en la publicitat. Cap agressió a la
dignitat d’una dona pot restar tolerada per la societat. Cal un compromís social ferm per
evitar, censurar i condemnar les múltiples manifestacions sexistes. Fets com els que es
produeixen any rere any a festes multitudinàries o els anuncis que fan apologia del

Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes Sessió nº 15/26-11-2013/ pag.
49
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

masclisme, no haurien de tenir cabuda a la nostra societat. Una societat que aquest any ha
de lamentar 44 feminicidis.
Així com la permissivitat social empara el sexisme, la invisibilitat de les violències
masclistes impedeix prendre consciència de l’abast del fenomen. Es constata aquesta
invisibilitat en el cas de la violència sexual, on organitzacions d’atenció a dones que han
patit violència sexual xifren en un 20% els casos que surten a la llum a través de la
denúncia. L’Instituto de la Mujer, fins l’any que va oferir dades (2009) xifrava les agressions
sexuals en 6.562 a l’any, 1.304 de les quals, violacions. A l’estat espanyol cada 80 minuts
es produeix una agressió sexual que afecta nenes i nens, adolescents, dones adultes i
grans. Les xifres que coneixem són, tan sols, la punta d’un gran iceberg.
La invisibilitat que defineix el fenomen queda recollida a l’enquesta sobre violència del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya del 2010, en la qual constava que el
2.9% de dones havien estat víctimes d’una agressió sexual. El percentatge de les
agressions sexuals no denunciades oscil·la entre el 50% i el 75%, segons les fonts.
Els delictes sexuals són fruit del desig d’exercir el poder, la dominació, el control sobre una
persona. Cal avançar en les mesures per eradicar l’arrel de la violència sexual, ja siguin
denunciades o invisibilitzades, condemnades per la seva brutalitat o socialment tolerades,
si són menys explícites.
La deriva conservadora i la patriarcal van de la mà amb els governs neoliberals; els governs
de les reformes regressives en matèria de drets sexuals i reproductius, regressives en
matèria de drets laborals i de protecció social, regressives en educació i sanitat públiques i
en serveis socials –serveis públics que, en definitiva, s’encarreguen de les necessitats de
cures que tenim totes les persones al llarg de la vida–. I governs regressius, coherentment
amb la seva lògica patriarcal, davant el camí pendent de les polítiques d’igualtat efectiva
entre dones i homes.
El grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Manifestar la nostra solidaritat amb les dones que han patit i pateixen violència
masclista, a Catalunya i arreu, i condemnar totes i cadascuna d’aquestes violències que
atempten contra les dones, contra la seva llibertat, seguretat i tots els seus drets.
Segon.- Instar els poders públics, a l’àmbit polític i institucional, a lluitar contra la violència
masclista i a posar a disposició els recursos públics necessaris per a prevenir i actuar sobre
les causes estructurals d’aquesta xacra. Continuar desplegant, invertir i deslliurar de les
retallades de la inversió pública les polítiques d’equitat entre dones i homes, els serveis
d’atenció a les dones i la formació especialitzada en perspectiva de gènere als i les
professionals dels diversos sectors de l’àmbit públic, com seguretat i justícia, educació,
comunicació, acció social i salut.
Tercer.- Instar els governs a desenvolupar serveis i oferir la col·laboració pública, de
manera efectiva, a les xarxes d’atenció i prevenció a tots els tipus de violència masclista
existents en l’àmbit social, jurídic i de salut, tant d’iniciativa pública com d’entitats socials.
SENYOR FALCÓ: Molt breument per dir que evidentment donarem suport a aquesta moció
i fer un apunt en la part expositiva, no en la dispositiva, hi ha una frase que diu que “la
prevenció és en l’oblit institucional a excepció d’alguns ajuntaments”, només per remarcar
que en tota aquesta època de retallades a vegades salvatges i injustes, el govern de la
Generalitat ha mantingut íntegre la seva aportació a les polítiques contra la violència
masclista.
SENYORA SALGADO: Bé, bona tarda de nou. El Partit Popular comparteix el fons
d’aquesta moció i condemna qualsevol tipus de violència de gènera, tan sigui psíquica com
física, i treballem contínuament per la prevenció del maltractament i la violència. I igualment
jo voldria fer una reflexió al grup d’Iniciativa per Catalunya, seria important que tractant
aquests temes d’una certa rellevància i gran importància, podríem anar tots a una i de la
mà, i llavors podríem aconseguir una moció de consens. Però malauradament avui
Iniciativa per Catalunya ha plantejat unes qüestions amb aquesta moció que lògicament són
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d’una ideologia política que nosaltres, concretament amb el tema de l’avortament i de la
reforma laboral no votarem a favor, i jo penso que aquests temes s’haurien de consensuar
abans i anar tots a una i fer una votació per unanimitat. Per tant, el grup del Partit Popular
ens abstindrem en aquesta moció.
SENYORA ASUNCIÓN GARCIA: Només perquè m’he oblidat al principi per corregir la
moció, perquè no són 44 víctimes sinó 45 perquè ahir va morir una altra dona i jo crec que
és correcte que s’inclogui.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, per tant, aclarit el posicionament del grup del govern entenc
que aquesta moció queda aprovada per tothom amb l’abstenció del grup del Partit Popular.
I ara hauríem de passar a urgència, una moció que han presentat el grup del PSC i
Iniciativa en relació a la reforma de les pensions de l’Estat, en què jo crec que en el debat
que hem tingut ara ha sortit també el tema i hanquedat bastant posicionats els grups, però
això o treu que la puguin presentar. Per tant, s’hauria de votar la urgència d’aquesta moció.
Votació
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Abstencions: 10, del grup municipal del Partit Popular.
AP-2013/2741
Moció que presenten els grups municipals Socialista, Convergència i Unió i IIniciativa
Verds-Esquerra Unida i Alternativa de suport al manifest del Pacte local pel dret a
decidir a Badalona. (RETIRADA)
AP-2013/2742
Moció presentada pels grups municipals de PSC i ICV-EUiA de rebuig a la reforma de
les pensions del Govern de l'Estat.
Atès que el passat 13 de setembre el govern va aprovar l'Avantprojecte de Llei reguladora
del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la
Seguretat Social. Els efectes d'aquesta reforma seran una reducció significativa de les
expectatives de pensió dels futurs pensionistes i la pèrdua de poder adquisitiu per als
actuals pensionistes. Aquesta és la primera vegada que una reforma del sistema de
seguretat social afectarà no només a les futures persones beneficiàries de les pensions
sinó també als actuals pensionistes.
Atès que el disseny del factor de sostenibilitat proposat pretén lligar l'evolució de les
pensions a criteris demogràfics, sense contemplar altres millores en l'equilibri financer del
sistema. Amb l'objectiu d'ocultar els efectes reals de la seva reforma, el govern espanyol
insisteix a explicar que les pensions pujaran sempre com a mínim un 0,25 per 100. No
explica que aquest increment suposa una important pèrdua de poder adquisitiu i, per tant, el
conseqüent empobriment de les persones majors.
Atès que el factor d'equitat intergeneracional, que completa la proposta de reforma, i que
entraria en vigor l'any 2019, es basa en la previsió del creixement de l'esperança de vida, a
partir dels 67 anys, aplicant-se una fórmula que disminuirà la pensió inicial cada cinc anys.
Atès que la pensió mitjana actual amb prou feines aconsegueix els 800 euros mensuals i
milers de pensionistes estan molt per sota d'aquesta quantitat. Més del cinquanta per cent
no sobrepassa els 700 euros i el 25 % de les pensions contributives –així com el total de les
no contributives– estan per sota del límit de la pobresa.
Atès que les despeses bàsiques de la llum, el gas, l'aigua, el transport i la cistella de la
compra, al que cal sumar el copagament sanitari, incideix especialment en els pensionistes,
devaluant encara més el seu minvat poder adquisitiu. La reforma que proposa el govern
agreujaria notablement aquesta situació, fins a condemnar a la misèria a una bona part de
les i els pensionistes.
Atès que el Govern justifica la seva reforma, no com a conseqüència de la crisi actual, sinó
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basant-se en la inviabilitat del sistema a causa del suposat augment de la població jubilada,
al pretès creixement de l'esperança de vida, al descens de la població activa i a la baixada
contínua de la natalitat.
Atès que no obstant això, el dèficit actual de la Seguretat Social no obeeix a aquestes
causes sinó a la recessió econòmica actual que ha provocat l'augment de l'atur i les
retallades dels salaris, així com a les exempcions empresarials en matèria de cotització.
Atès que la política econòmica del Govern és la responsable de l'augment de l'atur i de les
reduccions salarials, per la reforma laboral i la pèrdua d'ocupació pública. Tot això en honor
de la privatització dels serveis i de l'estalvi de la despesa per destinar-ho al pagament del
deute contret per salvar als bancs i a les grans empreses.
Atès que en cas de dur-se a terme aquest projecte de reforma, les pensions adquiririen un
caràcter benèfic en lloc de dret adquirit, mitjançant el pagament de les cotitzacions durant la
vida laboral per tald e promoure els plans privats de pensions per a la minoria que pugui
pagar-los. Cal tenir en compte que l’estat espanyol continua per sota de la mitjana de la UE
en despesa de pensions. Segons les dades comparables més recents a nivell comunitari,
l’any 2009, Espanya gasta un 29% menys en pensions que la mitjana de la UE27. La
despesa està situada de manera estable entorn del 10% del PIB, sent la mitjana de la UE
de més del 13%, xifra que superen països com Itàlia, Àustria, França, Itàlia, Portugal,
Grècia, els països nòrdics i Alemanya.
Atès que el govern, no ha valorat ni contemplat en les bases les alternatives a curt i llarg
termini, factibles i amb gran suport entre els tècnics coneixedors del sistema de seguretat
social. I no ha procedit al debat necessari en una qüestió tan rellevant pel present i futur pel
conjunt de la ciutadania.
Els grups municipals socialista i d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
PRIMER- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Badalona a l'Avantprojecte de Llei
reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions
de la Seguretat Social aprovat pel Govern de l’Estat, que injustificadament pretén rebaixar
el poder adquisitiu de les persones pensionistes actuals i futures.
SEGON - Instar al Govern de l’Estat espanyol a paralitzar qualsevol intent de reforma de
l’actual sistema públic de pensions que comporti retallades del poder adquisitiu dels
pensionistes tant en el present com en el futur, mantenint el criteri què qualsevol adaptació i
reforma del sistema de pensions ha de tenir el consens dels interlocutors socials i el conjunt
de les forces polítiques en el marc del Pacte de Toledo
TERCER- Sol·licitar l'obertura d'un debat públic, transparent i plural sobre el futur de les
pensions perquè aquestes no es financin exclusivament per la Seguretat Social, i
diversifiqui el seu finançament amb els Pressupostos Generals de l'Estat.
QUART- Reclamar amb tota fermesa una altra política econòmica que tingui com a base la
potenciació de l'ocupació, la productivitat, la participació dels salaris en els ingressos totals,
l'eradicació de l'economia submergida, la reforma del sistema fiscal i la potenciació de la
lluita contra el frau fiscal.
CINQUÈ - Instar al Govern que es mantingui, ara i en el futur, el poder adquisitiu de les
pensions d'acord amb l'IPC.
SISÈ - Posar aquest acord en coneixement del Govern de l’Estat espanyol, a tots els grups
parlamentaris del Congrés i el Senat, així com del Parlament de Catalunya.
SENYORA BOTEY: Bona tarda a tothom, només fer un incís, senyor alcalde, abans
d’argumentar aquesta moció i és que si jo he entès bé, i no vull entrar a la polèmica del
tema dels llibres de text, que ja se n’ha parlat, jo només recordar-li que sé que vostè ho
sap, però ara mateix fa uns moments ha fet una afirmació que aquella partida que vostès
havien decidit que fos per als llibres de text, d’un milió vuit-cents mil euros la tenen a un
calaix, jo només dic que hi ha moltíssimes persones a la ciutat que es desplacen fins a
serveis socials, que demanen ajuts urgents, vostès diran que hi ha aquests milió vuit-cents
mil euros destinats als llibres de text i no sé per què però aquí estan en pausa. Jo només
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comentar-li que hi ha gent desesperada i que els serveis socials el que els diuen en aquest
gent és que no hi ha pressupostos per les ajudes urgents. Jo ho deixo aquí. Faig la meva
argumentació referent al rebuig de la reforma de les pensions, però jo crec que s’haurien de
repensar aquest milió vuit-cents mil euros cap a on el destinen. Dit això, el Partit Socialista,
juntament amb Iniciativa per Catalunya – Esquerra Unida i Alternativa, fem aquesta moció
de rebuig a la reforma de les pensions perquè és en realitat una rebaixa de les pensions.
Aquests dies un politòleg molt important, gallec, parla de l’onada neoliberal que ens
envaeix, centrada ara sembla ser, en vendre patrimoni públic, com si el país necessités fer
caixa desesperadament, i el que els socialistes pensem i estem convençuts, és que el
govern del PP té perfectament planificat un canvi social cap a polítiques liberals on com
sempre, les classes més desafavorides, ho estem veient cada dia, seran de nou les més
desprotegides. Però anem al que avui ens toca que és argumentar el perquè nosaltres
presentem aquesta moció de rebuig contra aquesta nova reforma de les pensions.
L’augment de les pensions del 0,25 % que el govern del senyor Rajoy vol fixar en realitat, i
així ho ha dit ja abans el senyor Serra, serà una baixada encoberta de les pensions. I
recordem, tan de bo tots arribem a ser algun dia pensionistes, però pensionistes i
perceptors d’una pensió digna. El senyor Rajoy afirmava en presentar aquesta iniciativa,
“espero que no se produzca una pérdida de poder adquisitivo”, home, “espero”, primera
persona singular del present, no els sembla molt poc seriós que un president del govern
digui que espera que no es produeixi una pèrdua de poder adquisitiu? Jo penso que si
realment no ho sap és molt greu perquè és qui dirigeix el país. Però fora d’aquests
comentaris, examinem perquè aquesta reforma realment és una baixada encoberta de les
pensions. El poder adquisitiu de la gent més gran, dels pensionistes, segur que es
debilitarà, és així de senzill, jo ara els posaré alguns exemples, però recordem que qui
passarà a formar part del gruix més dèbil de la societat, serà just aquella gent que ha
treballat tota la seva vida. I els poso com els dic, alguns exemples: el preu de la llum, de
l’electricitat ha pujat durant aquest mes d’octubre el 3,1 %, no era la primera vegada ni la
única durant els darrers temps. No només la llum ha pujat, també ha pujat l’aigua, també ha
pujat el gas, en alguns casos la cistella de la compra. I els parlo de casos molt concrets,
una persona o una família que té una pensió del voltant de 700 euros de mitjana, 700 euros
de mitjana, tindrà un augment, i amés defensat pel govern del senyor Rajoy, d’un 1,75
euros al mes. Clar, vist així podem pensar, és un augment, no és una congelació, però si
pensem amb la pujada i l’augment real d’impostos o l’augment de copagaments, aquesta
persona al final de l’any 2014, cobrarà 21 euros més, però les seves despeses normals en
impostos, en pujada de la llum, en copagaments de medicaments que necessiten..., fixin-se
que els he dit que el seu augment amb una pensió mitjana de 700 euros serà de 21, doncs
la seva despesa augmentarà al voltant de 200. Si això, tal com deia el senyor Rajoy, que
espera que ni quedi afectat el poder adquisitiu, doncs mirin, de veritat, torno a pensar que
de vegades hi ha polítics que estan a primera línia i que de veritat pensen que els ciutadans
no som, m’incloc, no som prou intel·ligents. Els parlava dels medicaments, només per posar
un altre exemple, perquè evidentment els pensionistes i la gent gran és la que necessita,
per edat, més medicaments, doncs hi ha hagut un augment del 54 % al preu dels
medicaments. Per tant, hi ha un empobriment real, que s’anirà consolidant, senyor Garcia
Albiol, mentre els seus amics del govern central continuïn i sembla ser que tingui majoria
absoluta, i no hi hagi un canvi, tan de bo, del govern del senyor Rajoy. I com és normal
aquest empobriment anirà també dirigit a moltíssims ciutadans de Badalona. Per tant, fixi’s,
fem una projecció a nivell de pressupostos, durant els propers deu anys els recursos
generals destinats a les pensions, amb aquesta nova reforma, disminuiran en norantaquatre mil milions d’euros, i la nostra reflexió és, és de les pensions d’on hem d’estalviar?
Hi ha altres maneres de governar, hi ha altres maneres de crear el sistema de pensions,
entenent com el sistema de pensions un sistema de solidaritat i no com un bé privatitzable i
no com un dret que no sigui un dret adquirit, sinó com una gràcia benèfica, no no. Amb el
pacte de Toledo vam donar tota la fortalesa, seguretat i garantia perquè els canvis fossin
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abordats de forma rigorosa. El nostre ministres, Ernest Lluch, defensor sempre de la sanitat
universal i pública deia “l’assistència a la vellesa ha d’estar al marge del joc polític”. Vostès,
o els senyors del PP, volen fer una reforma saltant-se tots els consensos i per això
contínuament els carrers de les nostres ciutats s’omplen, s’omplen de gent queixant-se. I
encara que segurament quan ara sigui la intervenció del govern de Badalona el govern de
Badalona pugui argumentar, no sé si ho farà, que això no és un tema que es puguin
prendre decisions des de Badalona, el que sí que podem fer és que tal com els ciutadans
ens donen confiança perquè dirigim la nostra ciutat, el que sí que podem fer és dir-li al
govern del PP que els ciutadans de Badalona representats en el seu ple no estan d’acord
amb aquesta reforma de les pensions. I jo els voldria preguntar, no sé si vostès donaran
suport o no a aquesta moció, fa un moment jo he quedat perplexa quan han votat a favor,
han votat a favor que a Badalona des dels pressupostos de l’Estat no s’inverteixi ni un sol
euro. Per tant, jo no sé com justificaran el no votar a favor d’aquesta moció, perquè
realment si parlem de pressupostos en aquest cas a l’Ajuntament de Badalona on li costarà
ni un sol euro aprovar aquesta moció. Per tant, jo crec que queda molt clar que el govern
del PP en comptes de fer tants reformes cruents el que hauria de fer és escoltar una mica
més Europa i sobretot, crear treballa, crear riquesa, crear caixa per les generacions
posteriors i veritablement aposar per les polítiques envers els joves i crear llocs de treball. I
evidentment, des d’aquí des de Badalona, perquè nosaltres creiem que les pensions han de
ser com fins ara i com sempre han sigut, un dret i no acte de beneficència, i perquè
pensem, volem, ens mereixem i exigim sobretot que les persones de la nostra ciutat i de tot
el país i de tot l’estat tinguin una vellesa digna. Moltes gràcies.
SENYOR SAGUÉS: Bé, per complementar la intervenció de la senyora Botey i en favor
també d’aquesta moció que presentem conjuntament, pensem que aquesta reforma o
contrareforma més ben dit, que està plantejant el Partit Popular, no es pot deslligar d’altres
reformes o contrareformes que es ve plantejant i que entre totes estan escanyant l’Estat del
benestar, i estan acabant o pretenen acabar amb els drets socials i democràtics que tants
anys han costat de conquerir. Hem tingut una reforma laboral que ha eliminat molts drets
que s’havien guanyat en el camp del treball per part dels treballadors, de les persones
assalariades. Ara ens presenten una llei que ha de retallar també els drets de lliure
expressió o manifestació. Ens presenten uns pressupostos, que n’hem estat parlant, que
són del tot antisocials, i que a la vegada generen un clima de recessió general que afecta
claríssimament a tots els sectors econòmics, que significa per tant, més atur, que significa
menys educació, que significa menys sanitat, que significa menys cobertura social, que
significa també, curiosament per les dates que estem, menys aportacions econòmiques a
les polítiques de combat a la violència de gènere. Tot això està en aquests pressupostos.
Però també el que no hi és en aquests pressupostos són polítiques clares i ben dotades
econòmicament d’ocupació, polítiques actives d’ocupació, i aquesta és la clau per a les
pensions. El problema no són les pensions, el problema és l’atur, si no acabem amb
aquesta xacra que és l’atur, si no anem aplicant polítiques econòmiques que generin llocs
de treball, llocs de treball de contractes indefinits, de persones que treballin amb seguretat,
que puguin cotitzar, si no fem això, amb les mesures que ens proposa el Partit Popular de
retallada de les pensions, no trobarem cap solució, ni de present, que es perjudica
clarament a les persones més necessitades, ni molt menys de futur. Per tant, que ningú
s’equivoqui, que no es pensi ningú que aquesta contrareforma de les pensions és quelcom
que afecta a les persones que ara són pensionistes, a aquestes les afecta i molt, però
també afecta a les persones que aspirem algun dia a poder tenir una pensió i poder-nos
jubilar també, i a aquelles persones més joves que difícilment arribaran a l’edat que en el
seu dia es fixi, posem als 67 anys, arribaran a aquesta edat havent cotitzat de forma
suficient per tenir dret a aquesta pensió perquè si el mercat laboral segueix com segueix i
amb l’amenaça que tenim a sobre d’una nova reforma laboral, i ja sabem què entén el Partit
Popular per reforma laboral, amb aquesta amenaça que tenim a sobre difícilment la gent
jove pugui arribar a l’edat de jubilació havent cotitzat massa anys perquè la seva
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precarització laboral és extrema. Per tant, cal aturar aquesta proposta del Partit Popular, cal
aturar aquesta proposta de marxa enrere amb el problema de les pensions, no oblidem que
fins ara sempre s’havia discutit els temes en l’anomenat pacte de Toledo, des que es va
signar aquest pacte tot el que feia referència a les pensions havia passat per allà, el Partit
Popular no ho ha fet, ho fa d’una manera absolutament unilateral, i aquest és un dels greus
problemes que hi ha. No ha posat sobre de la taula tampoc en cap espai de debat,
alternatives a aquesta mesura de recessió econòmica i de recessió social que ens està
plantejant. Per tant, és una mesura més d’aquesta majoria absoluta mal entesa i mal
aplicada del Partit Popular que ens està perjudicant de forma claríssima a la majoria de la
ciutadania i sobretot a aquella ciutadania amb més dificultats. I no oblidem també que quina
és la solució que ens planteja, igual que per la sanitat, igual que per l’educació, també amb
les pensions, el Partit Popular ho veu molt fàcil, té una solució, privatitzar, privatitzar, si no,
no tindran pensió pública, però si se’n van i es van pagant una pensió privada amb una
mútua, amb una entitat bancària, vostès mateixos, busquin-se la vida de forma privada i així
quan ho necessitin ho tindran. Aquest no és el camí, les pensions no són diners que hagin
aparegut de no sé on, els hem anat cotitzat les persones que treballem, hem anat fent les
nostres cotitzacions, i és un dret que tenim generat i que no és just que se’ns demani que a
més a més anem a pagar una pensió privada perquè això no és el que toca, i això només
beneficia a aquelles butxaques ja molt plenes, que encara les ompliran més gràcies a
aquests negocis.
SENYOR FALCÓ: Sí, breument. Hem votat a favor de la urgència d’aquesta moció,
votarem a favor del contingut malgrat algunes matisacions que podríem fer a les
intervencions que s’han fet per part dels grups que la presenten. Els catalans de fet, estem
molt acostumats a pagar dues i tres vegades pels serveis que rebem. Però en tot cas, amb
el tema de les pensions sí que estem tocant l’os. L’alcalde em deia, potser amb un to
burleta, que jo em feia amb el president de Bankia, doncs miri, al president de Bankia una
de les coses que li vaig poder dir és que ell deia que ells havien pogut sortir de la crisi però
que quan sortiríem els ciutadans no? I que si ell creia que ciutadans que cobraven 1.200
euros i avui es conformen a trobar-ne 700 si troben una feina nova o jubilats i pensionistes
que estan aguantant a les seves esquenes les seves famílies amb unes migradíssimes
pensions mentre augmenta el preu del llum, de l’aigua, del gas o del telèfons, si això creu
que és sostenible, i que ell, que té més mà que jo, que tots nosaltres i que aquesta moció
en el Ple que entengui que un país no pot tirar endavant si uns són molt rics i altres són
molt pobres. Que els països per tirar endavant, per progressar, necessiten classes mitjanes
i que un país sense classes mitjanes està abocat a la dictadura i està abocat a la involució, i
això s’ha vist al llarg de la Història, per això els catalans estem orgullosos d’haver fet un
país amb amples capes mitjanes que sembla que aquesta crisi es pot endur per endavant.
Dit això, dir que aprovarem aquesta moció i fer dos apunts que serveixen per matissar
també intervencions anteriors. Una per dir-li al senyor Serra que no pateixi perquè en
aquest Ple em votat exactament el mateix que el PSC en tots els punts i que en les
mocions de calat polític, com són totes aquestes, estem votant el mateix que el PSC, però
que quan es tracta d’anar a treballar per Badalona, jo no estic pactant amb el PP, estic fent
feina per la ciutat i a mi em sembla que això és el correcte i és el que els ciutadans esperen
de nosaltres, que defensem la ciutat allà on sigui, sense sectarisme, sense partidisme i
sense mirar quin carnet té a la butxaca l’alcalde de torn, això és el que hem fet i això és el
que seguirem fent. I respecte als plens que l’alcalde ho ha comentat dues vegades, miri,
ràpidament: 2007, novembre, 23 punts a l’ordre del dia, 114 pàgines de preacta; 2008,
novembre, 26 punts a l’ordre del dia ,92 pàgines de preacta; 2009, novembre, 19 punts a
l’ordre del dia, 126 pàgines de preacta; 2010, novembre, 13 punts a l’ordre del dia, 76
pàgines de preacta; i avui, novembre, 13 punts i 34 pàgines de preacta. Res més, gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé per l’estudi documenta. La segona tinent d’alcalde, la Maritxu
Hervàs, en nom del govern.
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SENYORA HERVÀS: Gràcies alcalde, vostès, senyora Botey, reclamen, jo crec que d’una
manera lleugera que es deixin de prendre mesures, i jo diria que no mesures, sinó aquelles
mesures que el nostre país necessita per assegurar aquest estat del benestar que tots
gaudim. I és que crec que la situació de partida, i vostè s’ha oblidat de fer-ho en el seu
discurs, crec que és altament complicada, és altament difícil, ja que la despesa en pensions
en els darrers anys, i això s’ha oblidat de dir-ho, ha crescut exponencialment, que la
despesa en pensions en aquests darrers anys ha crescut el 108 %. I no cal tampoc
recordar en la seva intervenció que el nombre de pensionistes en aquests propers anys
arribarà a ser de quinze milions de persones. Tampoc ha recordat vostè en la seva
intervenció senyora Botey, que el govern de l’Estat del Partit Popular, no és la primera
vegada que es troba amb un sistema trencat, i que per tant, ha de prendre decisions.
Vostès, que ara presenten aquesta moció, també s’ha oblidat de dir que són els mateixos,
del mateix partit que és el PSOE al qual vostè pertany, que d’una manera improvisada van
congelar i dic congelar, congelar, les pensions sense el consens que ara vostès reclamen.
Això, també ser li ha oblidat de dir-ho en la seva intervenció. I sí, d’una manera velada,
sense dir de on, però sí que en la seva proposta el que sí que diu és tirar de beta de no se
sap d’on, i esperar de braços creuats per poder pagar les pensions del futur. Doncs senyora
Botey, li he de dir que per al govern de l’Estat, crec que és molt important tenir un sistema
de pensions que sigui consolidat, que sigui segur i que sobretot sigui fiable. I miri, per al
govern de l’Estat no hi ha una fórmula òptima que sigui quedar-se creuats de braços, i per
això el que fa amb aquesta reforma és garantir, el que fa el govern és que garanteix el
sistema de pensions, i que òbviament i no pot ser d’una altra manera, continua sent públic,
solidari i compromès, això tampoc ens ho ha dit. I com sí que comentava vostè, a la vegada
aquesta reforma, a part de ser pública, solidària i compromesa, amb aquest sistema el que
sí que fa és garantir l’augment del 0,25 en la pujada de les pensions any rere any, i no
congelar repeteixo, com vostès sí que van fer, de manera unilateral. I el que fem no és altra
cosa, jo crec que a ningú se li escapa que el que fem és adaptar-nos a la majoria dels
sistemes de pujada de les pensions que fan la majoria dels països de la Unió Europea. Per
tant, aquest sistema que vosté no li agrada, el que permet és garantir sempre, és un
sistema que garantirà sempre un augment mínim. I per tant, aquest sistema el que fa és
que no es puguin tornar a congelar les pensions com sí que va fer el seu partit. Per tant,
d’aquesta manera jo crec que el que garantim és la bona salut d’aquest sistema de
pensions que té aquest país, i que cap situació econòmica desfavorable el pugui fer posar
en risc o el pugui fer trontollar.
SENYORA ASUNCIÓN GARCIA: Sí bona tarda, en aquest cas ara faré jo el segon torn de
rèplica, i vull començar que ni continuarà sent públic, ni és solidari ni és compromès amb
els pensionistes que hi ha en aquest moment ni en els que hi haurà en un futur. Els
recomano que es llegeixin, recomano, només és una recomanació, sé que n’hi ha d’altres,
una publicació que han fet diferents inspectors de treball i economistes, que es diu “en
defensa del sistema públic de pensions”, i entre altres coses només diré que amb això, amb
aquesta reforma de les pensions, que no repetiré que no està consensuada, el que es
carreguen és una pota més de l’Estat social en el qual vivim. Escoltin una cosa, l’únic que
s’ha incrementat en els últims anys, l’únic que s’ha incrementat és el número de persones
riques en aquest país, és l’únic que s’ha incrementat en piràmides, i això són piràmides i hi
ha estadístiques, i s’ha comentat, ho ha dit el regidor Falcó, el promig d’una pensió mitjana
avui a l’Estat, a Catalunya i a la resta de l’Estat, no arriba als 800 euros, però és que n’hi ha
més del 25 % que no arriben als 425 euros, i sobretot les no contributives. El nostre Estat
és l’estat de la Unió Europea que gasta menys del seu PBI en pensions, o sigui que té un
marge. I després, per desmuntar, que no és que es congelin, que no sé què fan, no, no, sí
que el congelen, i tant, si continuem amb una recessió, i sembla ser que continuarem, hi
haurà pèrdua. Fixi’s, diuen, pugem el 0,25, però la diferència de l’IPC des de primer d’any
fins aquí, si agafem l’estatal, no agafem el català és de l’1,9 %, facin vostès mateixos la
resta, ja comencem perdent poder adquisitiu. I a aquest poder adquisitiu no li comptem allò
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que puja, que és la llum, que és l’aigua i que és el gas, i després, a vostès que els agrada
tant fer populisme, saben que hi ha gairebé vuit milions de pensionistes, dones i homes, i
que com s’ha dit estan mantenint la nostra societat, com molt li agrada dir al nostre alcalde
en molts actes que va quan els agraeix que suportin la crisi que estem vivint i que estan
donant de menjar a part de la seva família perquè resulta que estan molts d’ells a l’atur, que
també és una de les altres coses que ha incrementat en el nostre país, l’atur, gairebé cinc
milions de persones. Per tant, fixi’s si estan fent una altra cosa, donar més poder als bancs,
que seran els únics que guanyaran. Però també els dic una cosa, hi ha estudis, només una
petita part dels treballadors i treballadores podrien, en el cas que volguessin, fer-se una
pensió amb un privat, amb un banc. Però ja no vulguem pensar què passaria, el que ha
passat fa molt poquet a Estats Units, que moltes persones que havien confiat les seves
pensions a un banc determinat, aquest, amb la crisi s’ha enfonsat, i ha deixat a milers de
treballadors i treballadores a la ruïna més absoluta, a la misèria, això és el que pot passar.
També és veritat que és l’única cosa que encara els queda per guanyar diners. Per tant,
fixi’s si volen fer una cosa, no només amb la sanitat, no només amb l’escola pública, no
només en els serveis socials, no només amb l’increment de l’atur, sinó ara amb l’únic que
quedava, les pensions públiques, que és un dret amb el que vostès també volen a acabar.
SENYORA BOTEY: Jo per al·lusions. Miri senyora Hervàs, no m’havia oblidat absolutament
de res, el que passa és que he volgut fer la meva argumentació més curta, però perquè
vegi que no m’oblido de res i que portava totes les meves dades molt ben apuntades. Vostè
deia que en el govern Socialista, en la legislatura anterior, nosaltres havíem congelat les
pensions, doncs miri, de l’any 2004 a l’any 2007 les pensions mínimes per a persones més
grans de 65 anys amb cònjuge a càrrec, van pujar un 24,9 %. Les pensions per a les vídues
amb un menor a càrrec van pujar un 28,56 %, i les d’orfandat, per exemple, van pujar amb
un 19,83 %. Miri, nosaltres no ens quedem mai, mai amb els braços creuats esperant a què
caigui la fruita de l’arbre, mai. El que jo li deia és que s’han de rebaixar durant els pròxims
deu anys 94.000 milions del pressupost de l’Estat, els deia que ja que són vostès ara els
que governen, que fossin vostès com a responsables, els que busquessin una altra manera
de gestionar les necessitats dels pressupostos de l’Estat. Perquè miri, la situació d’ara amb
la situació de fa cinc anys no té res a veure, és veritat, hi ha una pujada del 0,25 %, sí, però
ja els he explicat abans com són les pujades dels impostos, les pujades dels copagaments,
i com la gent gran, per culpa d’una reforma laboral més que demostrada i d’una taxa d’atur
insostenible, moltíssima de la gent gran de tot l’Estat, de tot el país i de Badalona en
particular, estan ajudant a les seves famílies a sortir endavant. Per tant, a mi evidentment
mai em veurà amb els braços creuats i el que no m’agrada és que hi hagi vídues que
cobren 700 euros, se’ls pugui un euro al mes, mentre hi hagi diners per a la gent, per als
bancs i per altres rescats.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs em sembla que han quedat clars els posicionaments,
passaríem a la votació. Vots a favor de tots i vots en contra del govern, per tant, quedaria
aprovada.
Votació de la urgència
La urgència de la moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i regidor no adscrit.
Vots en contra: 10 del grup municipal del Partit Popular.
Votació de la moció
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i regidor no adscrit.
Vots en contra: 10 del grup municipal del Partit Popular.
14 PRECS I PREGUNTES
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SENYOR FALCÓ: Un prec o una pregunta depèn de com es miri. Avui hem aprovat la
compra d’un nou vehicle per l’Alcaldia de Badalona, que no per a l’alcalde, perquè l’Alcaldia
és una cosa que passa, diguem, en tot cas, és una compra que substitueix dos vells cotxes
que suposo que van al Pla PIVE perquè no poden anar enlloc més, però voldríem saber
des d’aquest grup si s’ha desestimat la compra d’un vehicle fet a Catalunya i si s’ha optat
per fer la compra d’un vehicle fet a Chèquia.
SENYOR ALCALDE: A veure, jo pel què sé s’ha optat per anar a un vehicle al més
econòmic possible i que tingui relació qualitat preu, que estigui bé, no sé on es fabriquen, ni
es deixen de fabricat, és un Skoda em sembla.
SENYOR FALCÓ: Doncs, miri, jo li he de dir que crec que no oposant-me a què es renovi
un vehicle tan antic com els que tenia el senyor Blanch, diguem-ho així, no tant antic com el
senyor Blanch, sinó tan antic com els que tenia el senyor Blanch, que no m’hi oposo, si que
li hem de demanar des d’aquest grup, que faci el que han fet la resta d’administracions
catalanes, que és comprar vehicles fets a Martorell, de la Seat, un Seat Exeo, que em
sembla que és un cotxe perfectament amb preu i amb qualitat perfectament comparable al
vehicle que en aquests moments s’està decidint de comprar, si és que no s’ha decidit ja,
perquè em sembla que és el que està fent tota l’administració, i que per una qüestió
d’exemple, d’exemplaritat seria millor aquesta opció que l’altra.
SENYOR ALCALDE: Molt bé.
SENYOR FALCÓ: Li he dit com a prec.
SENYOR ALCALDE. Molt bé, doncs valorarem preu i decidirem si l’Skoda o no, o el que
vostè apunta en funció preus qualitat. Gràcies pel suggeriment. Endavant.
SENYOR SAGUÉS: Si fa uns dies.
SENYOR FALCÓ: Espera Carles, com va això, acabo jo o...
SENYOR ALCALDE: Si vol acabi i després cedeixo la paraula als altres grups.
SENYOR SAGUÉS: Tant em fa, em pensava que estaves.
SENYOR ALCALDE: Poden preguntar tots.
SENYOR FALCÓ: De fet hi ha una altra qüestió que volem plantejar, la del vehicle no és
menor, que l’Alcaldia de Badalona decideixi fer una cosa o fer-ne una altra, té molt a veure
amb d’altres coses que vostè mateix com alcalde anava explicant quan es movia per
segons quins ambients, ajudar molts a les empreses de Badalona, de fer coses amb
empreses de Badalona, de procurar ser molt proteccionista, no, en aquest sentit i vaja, la
setmana passada li demanàvem que l’extensió de la fibra òptica que ha de fer aquesta
empresa de telecomunicacions es compti amb les empreses de Badalona, que n’hi ha no
sé si són 20 que estan registrades com a possibles empreses per fer aquest tipus de feines.
No sabem això com està, però en tot cas seguint amb aquesta idea, jo li he dir que ens
consta que a la fira de la Plana d’aquest any de Nadal s’han autoritzat parades d’aliments,
torrons, productes típics de Nadal, tema agroalimentari i a mi, a nosaltres ens sembla que
no pertoca i que no pertoca perquè una cosa es vendre figuretes i arbres, que no els ven
ningú més i una altra és fer la competència a les botigues de la ciutat, que paguen impostos
i que tenen aquesta temporada, diguem, per fer una mica de calaix. Jo no sé d’on és el
criteri, no sé si se’ls ha ofert a les botigues de Badalona, que puguin ser-hi presents amb un
doble punt de venda en aquest espai de la Plana, crec que hagués estat bé oferir-ho a les
botigues de Badalona, que haguessin pogut estar en un doble punt de venda, també a la
Plana si ho haguessin volgut, però en tot cas, vostès avui estan obrint les fires a una
competència molt directa, a un sector que està molt tocat a la ciutat. I en aquest sentit,
doncs que es venguin torrons a la Plana quan se n’estan venent a botigues de la ciutat,
doncs francament, durant tant dies, no ens sembla que sigui una competència lleial amb la
resta de comerç de Badalona, no són figuretes, no són arbres, són una competència directa
i creiem que com a mínim l’oportunitat de situar un doble punt de venda a la Plana per a les
botigues de Badalona hi hagués hagut de ser.
SENYOR ALCALDE: Senyora Rosa Bertrán.
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SENYORA BERTRAN: Sí, gràcies, se’ls ha ofert la possibilitat de ser-hi els comerciants de
Badalona tant aquest any com l’any passat que varen desestimar i també comentar que
aquesta fira només hi serà els caps de setmana, durant tota la setmana o sigui, la fira dura
fins al 23 de desembre, però aquestes parades agroalimentàries només hi seran presents
en dies festius.
SENYOR ALCALDE: Aclarit el tema, molt bé.
SENYOR FALCÓ: Sí, tenim una tercera pregunta.
SENYOR ALCALDE: Bé, doncs tercera i última del grup.
SENYOR FALCÓ: Em sembla que n’hi ha tres, no?
SENYOR ALCALDE: Sí, sí, però no té perquè exhaurir-les totes.
SENYOR FALCÓ: I de precs quants? No, si no en faig mai cap.
SENYOR ALCALDE: Aquesta és la tercera, no està obligat eh?
SENYOR FALCÓ: Avui com que el senyor Serra m’ha posat el dit a l’ull, doncs jo ara faig
que ell s’esperi per anar a veure el Barça.
SENYOR SERRA: Doncs aleshores podríem anar repartint.
SENYOR FALCÓ: No, no, però és una pregunta que té a veure amb una cosa que passarà
la setmana que ve, en un club important de la ciutat, com és el Badalona. Hi ha una
assemblea important del CF Badalona, hi ha un conveni en negociació, entenc, amb
l’Ajuntament per refer-lo, per tenir-ne un de nou. A nosaltres ens agradaria saber en quin
punt està la negociació d’aquest nou conveni amb el CF Badalona. Hi ha una assemblea el
dia 3 de desembre que ha d’explicar en quina situació es troba tot això i hagués estat bé
que avui el Ple de la ciutat hagués conegut de boca del govern o de part del govern en quin
punt ens trobem respecte aquest projecte tan ambiciós per a la ciutat i tant necessari pel
club.
SENYOR ALCALDE: Com vostè sap s’està negociant i ho ha dit entre el club i l’Ajuntament,
s’està negociant un conveni que en base, que partint de la base, valgui la redundància que
les condicions que actualment estan aprovades són inassumibles per l’Ajuntament.
Nosaltres ja varem dir en el seu dia que en aquell context econòmic, el conveni que es va
aprovar era inassumible per a l’Ajuntament i si ho traslladem a les actuals circumstàncies
socials i econòmiques, doncs ho és més avui. Per tant, ho estem negociant, en quin
moment està aquesta negociació? doncs jo no li puc dir perquè veig que ha hagut de sortir
un moment el regidor d’Esports, si al llarg del què queda de Ple n s’incorporés els
informarem a vostè i als grups que considerin oportú. Sí que hi ha un compromís amb el
president del Badalona i amb la junta d’intentar tenir les idees clares abans que es celebri
aquesta assemblea de socis. Per tant, veurem.
SENYOR FALCÓ: Sí, en tot cas alcalde, bé, de militants també, però en tot cas, jo li
demano que no ho faci per escrit, perquè no ens donaria temps, li demano que en un tema
transcendent per a la ciutat com és el futur del CF Badalona, la construcció d’aquest estadi i
aquest projecte de transformació que jo crec que és important per a la ciutat. Primer
m’estranya que l’alcalde a sis dies o cinc dies no sàpiga res i digui que ens ho ha de dir el
regidor d’Esports que aquí “ni pinxa ni corta”. Però en tot cas, jo li prego que en un tema
transcendent vulgui tenir-nos convenientment informats.
SENYOR ALCALDE: Senyor Falcó, anem a veure, la negociació amb la reunió que varem
tenir amb el club de futbol Badalona, jo vaig encarregar el regidor d’Esports que portés la
negociació com a tinent d’alcalde de l’Àmbit d’Esports. Per tant, ho està portant ell i li
aclarirem de mà mateix, sense cap tipus de problema. Veu, parlant de projectes encallats
que anàvem resolent, aquest n’és un, quan fa que es parla del camp de futbol del
Badalona, deu anys, quinze anys, divuit anys, en una situació econòmica espectacular, no
trenta no, divuit, en una situació econòmica espectacular i ha estat allà aturat. Per tant, a
veure si entre tots plegats som capaços de resoldre. Jo sé que vostè té molt d’interès amb
la qüestió i ho dic amb sinceritat, ho tirarem endavant. Em preguntava ja que ha arribat ara,
el senyor Falcó, que si tenim alguna notícia del tema del Badalona.
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SENYOR FERNÁNDEZ: És un tema que s’està parlant amb el club, porto setmanes tenint
converses, però en tot cas, si algun grup polític vol tenir més informació, doncs en reunim i
ho parlem.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, per això, no feia falta esperar el regidor. Jo entenc que quan
un està negociant no ha d’explicar la negociació. Per tant, ja ho parlarem a l’àmbit que
correspongui. Ara hi ha paraules d’Iniciativa per Catalunya.
SENYOR SAGUÉS: Fa uns dies l’associació de veïns del Gorg ens va posar en alerta a
tots els grups municipals de la problemàtica que es genera cada vegada més, que va a més
i que ha havíem denunciat anys enrere i ara ha semblat que s’hi podia anar posant final,
però que al contrari va a més, va a pitjor tot el tema dels solars que estan abandonats, cada
vegada més bruts, plens de tot el que no hi hauria d’haver i que les promocions
urbanístiques previstes, doncs o no s’han mogut o van començar i han quedat paralitzades.
Per tant, tenien, van mostrar em sembla que, han parlat amb tots els grups municipals i h
han fet públic i declaracions, diverses manifestacions de tot tipus, doncs de queixa i de
preocupació sobre què passa i sobretot què passarà en els propers anys. Jo els pregunto al
govern quines previsions tenen tenint en compte que segurament les promocions
urbanístiques de construccions de pisos, de construccions d’habitatges van a llarg termini.
Si tenen previst fer alguna intervenció de caràcter provisional o més o menys provisional,
més o menys definitiva que pugui millorar les condicions d’aquella zona, que pugui fins i tot
treure’n un cert rendiment, doncs netejant, allisant, posant en marxa alguns d’aquests
solars com espais d’oci, més o menys esportius etc... etc..., coses que es podrien fer
segurament sense massa dispendi econòmic.
SENYOR ALCALDE: Un dels dos, més igual, el regidor de districte o el regidor de Via
Pública.
SENYOR GRACIA: El què li diré al senyor Sagués, senyor alcalde, li respondrem per escrit
totes les actuacions que tenim previstes allà i que estem duent a terme.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, més preguntes, segon, fem una cosa acabem per grups, com
que són tres.
SENYOR SAGUÉS: Ja que hem començat així, continuem amb aquest mecanisme. Bé,
nosaltres també ens ha arribat i em consta que és un tema que en d’altres grups municipals
també n’havíem parlat i que va sortir ahir en el Consell d’Entitats del Districte primer, que va
ser un malestar, una queixa de cara al govern també perquè el dia determinat que hi ha
previst fer una festa tradicional, que es fa aquí a la Plaça la Vila amb diverses entitats, que
és tradueix amb això que en diem la sopa de pedres, doncs aquest any sembla que no la
podran fer i bé com és que no s’ha previst, es veu que hi ha incompatibilitat, no sé si amb
la encesa de l’arbre i la il·luminació de la façana de l’Ajuntament, que sembla que genera
incompatibilitat amb aquest acte tradicional que ja fa anys que venen realitzant diverses
entitats de la ciutat i que, doncs bé , segurament suposo que és així, que no hi ha hagut
cap altre motiu per manca de previsió del govern s’ha fet coincidir les dues coses i ara se’ls
ha comunicat que aquest any no es podrà realitzar, és així realment, el govern ha pensat en
alguna solució alternativa o quina és la posició que té el govern davant d’aquest fet.
SENYOR ALCALDE: Això no és així, el govern és conscient que la Plaça de la Vila era
utilitzada de forma tradicional per una entitat, per un grup d’entitats per fer aquest sopar,
però dins de les programacions institucionals de l’Ajuntament de Badalona es va
contemplar perquè no hi havia més dates, perquè els dissabtes del mes de desembre són
els que són i no n’hi ha més. De què hi havia un acte institucional i desseguida ens varem
posar en contacte amb aquestes entitats, els varem oferir l’alternativa de poder anar a un
altre espai, bé partint del propi carrer Sant Anastasi o anar a la Plaça Pompeu Fabra amb
tot el suport logístic per poder-ho dur a terme. I el que sí que els puc dir, és que així ho hem
traslladat, jo he quedat aquesta mateixa setmana em sembla, aquesta setmana o la que ve
amb aquestes entitats per explicar-los personalment amb la regidora rosa Bertrán i així ho
farem, tota predisposició perquè aquesta molèstia de moure’ls d’un lloc per aquest motiu
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institucional, d’aquest acte institucional, doncs es pugui corregir i no hi hagi cap tipus de
problema.
SENYOR SAGUÉS: Molt bé, doncs si s’ha de reunir, ja veurem quina és la solució final. I
una tercera pregunta, bé és un prec, i és que li vaig enviar un escrit, em penso que fa més
d’un mes i no hem tingut resposta. Em sembla que el dirigia a vostè, diria que a Esports i
Via Pública, em fa l’efecte sobre la pista esportiva, coneguda com a pista Iris. Els
demanava que ens fessin arribar quin era l’acord existent entre l‘ajuntament, el
Departament que fos o l’Àrea que fos i l’entitat que el gestiona en aquests moments. Més
que res perquè sabem que hi ha una certa polèmica en aquests moments, i com a primer
pas, nosaltres el que volíem és saber qui era qui ho gestionava i en base a quin tipus
d’acord, de cessió, de col·laboració, quina entesa hi havia perquè això fos així i no m’han ni
contestat de dir, ho tenim o no ho tenim, ni molt menys m’han enviat la solució.
SENYOR ALCALDE: El regidor d’Esports.
SENYOR FERNÁNDEZ: Sí, hi ha un conflicte entre l’associació de veïns de la zona i
l’entitat esportiva, en tot cas, les cessions d’instal·lacions esportives en general deixen
bastant de desitjar, i per tant, això és un tema que s’està abordant i que s’està començant
a ordenar després de tants anys, i si vol li passarem la informació de les gestions que
s’estan portant a terme en aquest cas concret.
SENYOR SAGUÉS: Només un, entenc per tant, que no hi ha un document, no existeix
actualment, no té constància que existeixi aquest document.
SENYOR FERNÁNDEZ: De moment com la generalitat de totes aquestes instal·lacions, de
moment no s’ha trobat document.
SENYOR ALCALDE: Senyor Lara.
SENYOR LARA: Només una matisació. Respecte a aquesta pregunta l’únic que puc dir, és
que la secció esportiva que utilitzava aquesta pista és justament l’associació de veïns que
pertanyien a la mateixa associació de veïns. Aleshores no s’ha d’anar a buscar a
l’associació esportiva si nó a la pròpia associació de veïns.
SENYOR ALCALDE: Sí, el què passa que al fil del què pregunta el regidor d’Esports, amb
en Miguel Jurado també ho hem estat treballant. Jo he estat present amb la coordinadora
del districte i la regidora en algun cas en algunes reunions que hem tingut i sí que existeix
un cert desencontre, per dir-ho d’alguna manera amb la utilització d’aquell espai. Jo crec
que tots plegats, el districte i el govern estem intentant a veure com som capaços de
gestionar-ho, però és el què passa moltes vegades, no? que diferències que poden ser
tècniques s’acaben convertint per la impressió que tinc a vegades amb diferències en algun
cas puntual, personals i això acaba enquistant els problemes, Acaba enquistant-los des
d’un punt de vista que té difícil solució, quan moltes vegades no dic que sigui aquest, però
sí que moltes vegades s’apliquen criteris que van enllà del sentit comú. Bé a dir, que si un
utilitza un espai o una pista unes hores, doncs si hi ha una entitat que la necessita un dia
puntual, doncs no hi hauria d’haver cap tipus de problema, però això sembla que no acaba
de ser així. Però a veure si entre tots aconseguim resoldre aquestes diferències, jo ho
deixaria en diferències.
SENYOR ALCALDE: Senyor Serra.
SENYOR SAGUÉS: Perdoni jo és que com ara ha derivat amb això de les diferències, però
vull dir que jo, la meva pregunta...
SENYOR ALCALDE: És la tercera.
SENYOR SAGUÉS: Sí, sí, senzillament era si hi havia algun tipus de cessió feta o no. Tot
aquest tema de les diferències ja es resoldrà mes endavant, suposo, no hi entro, ni hi surto
en aquets moments.
SENYOR ALCALDE: Senyor Serra, sí, si li deixen el seu grup, que el senyor Lara se li ha
colat.
SENYOR SERRA: Bé, el senyor Lara i el senyor Sagués, és veritat, a veure, no demano,
avui que tenim temps i que és un Ple que, doncs fem preguntes i n’hi ha una, bé jo en volia
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fer una, a veure, encara queden deu minuts pel Barça, o sigui, que podem anar veure, el
Barça, els que el vulguin veure.
SENYOR ALCALDE: Per a mi, podem estar...
SENYOR SERRA: Bé, home, però el futbol a estones també va bé, encara que vostè sigui
de l’Espanyol, que avui se li ha mor el Re, que havia jugat amb el Badalona també.
Cayetano Re, que havia estat del Barça, de l’Espanyol i del Badalona curiosament i
diumenge ve l’Elx i diumenge juga l’ilicitano al camp del Badalona de manera que, mira no
deixa de ser curiós, que hagués jugat amb el Badalona, amb l’Espanyol i amb el Barça.
Feta aquesta salvetat i com que seré breu hi ha una qüestió, jo volia preguntar i a més el fil,
abans el senyor Falcó ho apuntava una mica per sobre, però jo aquesta setmana he rebut
al correu personal d’un veí del carrer Guifré, que em preguntava que com és que posant els
llums de Nadal del carrer Guifré, ho fa una empresa de Cadis i aquest veí em deia que com
és que altres empreses de Badalona no ho havien tingut i com era això. Per tant, jo ara els
volia fer una mica tres preguntes. Una, és cert el que diu el veí, és una empresa de Cadis la
que està muntant llums de Nadal per aquí, pel carrer Guifré. Dos, si això és cert, s’ha fet
per concurs, hi ha hagut un concurs, hi ha hagut un negociat, com s’ha adjudicat a una
empresa de Cadis i tercera, si aquesta és certa i hi ha hagut una empresa de Cadis, un
negociat, les empreses de Badalona han tingut opció a participar en aquest negociat o en
aquest concurs? Si vol em contesta per escrit.
SENYOR ALCALDE: Senyor Daniel Gracia. Em sembla que l’Ajuntament no ha instal·lat...
SENYOR GRACIA: Si bé, en aquest sentit jo li he de dir al regidor Serra, que no, que no, li
respondré aquí en el Ple i dir-li que no hi ha cap negociat, no h i ha cap concurs perquè
l’Ajuntament no ha instal·lat llums de Nadal, hi ha uns patrocinadors que han demanat un
permís per instal·lar llums de Nadal a la ciutat, com ho fan d’altres entitats i l’Ajuntament el
que ha fet, és procedir a autoritzar aquesta instal·lació.
SENYOR SERRA: Per tant, pregunto, per tant, aquestes deuen ser les que paga
Mercadona, i si són les que paga Mercadona i Mercadona ho ha donat a una empresa de
Cadiz, també és la mateixa empresa la que els està posant al Passeig de la Salut. I si és
Mercadona i és una empresa de Cadis i és el mateix que instal·la en el Passeig de la Salut,
per què estan posant lletreros al Passeig de la Salut dient, que per primera vegada
l’Ajuntament posa llums de Nadal en el Passeig de la Salut , si resulta que aquí les posa
Mercadona i no l’Ajuntament.
SENYOR ALCALDE: Aquí m’agradaria aclarir-li senyor Serra que Mercadona és un dels
patrocinadorsm dels molts, de diversos que n’hi ha, que han col·laborat a la campanya de
llums... perdona (algú parla de lluny però no es sent) aquí jo ja em perdo, això si vol ja li
contestem, ara escolti el que sí que li dic és que nosaltres no tenim constància que s’hagi
anat a buscar, bé, jo no en tinc ni idea...
SENYOR GRACIA: Alcalde és que no ho sabem, han demanat un permís, els hem
autoritzat i no entrem si són d’aquí, si són d’allà i vostè ha basat tota la seva exposició
senyor Serra en una premissa que és falsa, perquè no és Mercadona qui instal·la, ja una
sèrie de patrocinadors que no només és Mercadona, n’hi ha bastant i ja veurà els seus
logotips exposats exposat en els diferents actes i ho veurà, ho veurà representat i no és
només Mercadona, Mercadona és un d’ells.
SENYOR SERRA: Però no m’ha contestat a una qüestió, que de fet era la tercera derivada
de la primera pregunta, no m’ha contestat, la gent de Badalona ha tingut opció de ser
contractat per aquests patrocinadors diversos, perquè ara resulta que és només Mercadona
n’hi ha diversos, la gent de Badalona ha tingut opció de ser contractada? Això és del què es
queixava aquest veí. Simplement, jo aquí faig ressò d’alguna cosa que no he vist, perquè jo
no he vist la furgoneta, ni he vist el camió aquest, sé que sí que és veritat que fa anys hi
havia una empresa de Cadis, exactament de la província de Cadis, no sé de quin poble,
aquí a la Plaça de la Vila instal·lant coses de Nadal, el primer any que governaven vostès
eren de Cadis, però no sé perquè, si són els mateixos, si són uns altres, però la veritat és
que a Badalona, és el que deia aquest veí que es diu Alvaro...... escolta, a Badalona hi ha
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molta gent en atur, hi ha moltes empreses, hi ha molta gent que tindria necessitat de fer-lo i
que ho podria fer, llavors com ens han contractat..., per cert, també li dic que a aquest veí
també li he dit que li enviï un consensus a vostè perquè diu que truca a Via Pública a la una
i ningú li agafa el telèfon, li dic perquè li enviarà un consensus preguntant-li a vostè, ja li dic
jo, que a la una no agafin el telèfon a Via Pública no li puc respondre, i de l’altre ho
investigaré, i això és el que estic fent.
SENYOR ALCALDE: Val, jo si li sembla, senyor Serra, jo a l’Alvaro m’agradaria que li
traslladés un parell de qüestions que crec que són importants. La primera que, per primer
cop en aquesta ciutat, els comerciants de, per exemple, Passeig de la Salut, Pérez Galdós,
no tindran que pagar les llums, però, clar, és que llavors no posaven, literalment, no
posaven perquè s’han aconseguit patrocinadors en plural perquè ho puguin fer. Segona
qüestió, si il·luminen carrers, com per exemple també el carrer Guifré o el carrer d’en Prim,
a on també no s’havien il·luminat mai, em aconseguit patrocinadors que ho duguin a terme,
i al final, escolti’m, quan no n’hi ha diners, o no fas res o apliques imaginació, i en aquest
cas, el que nosaltres hem fet és aplicar.... no és que senyor Duran, li deu semblar a vostè
molt graciós això, però sap el que passa? que quan... escolti, el que nosaltres no farem és
agafar i dir, mira, del pressupost municipal quan costa quaranta, cinquanta, seixanta mil
euros... aquí estan. No, no, escolti, dic que això era el més fàcil i és el que vostès feien.
Escolti’m, els hi estic dient que organitzar actes pagant l’Ajuntament és molt fàcil, com es
feia a aquest Ajuntament i a cinquanta més. Jo el que li dic és que com que nosaltres no
tenim diners hem d’anar a buscar patrocinis i els patrocinis ens han portat aquest tipus
d’il·luminació.
SENYOR GRÀCIA: A mi m’agradaria afegir Alcalde que, per exemple, la decoració de la
façana de la Plaça de la Vila costava 8.000 euros a l’anterior mandat...
SENYOR ALCALDE: Al pressupost municipal.
SENYOR GRÀCIA: Sí senyor. I podríem mostrar la factura dels 8.000 euros anuals
d’aquesta decoració i aquest any, com ha passat els dos anys enrere, costa cero.
SENYOR SERRA: Que ha pagat VIALSER. Ja mirarem el contracte amb VIALSER a veure
quines obres de l’Ajuntament... ja ho mirarem.
SENYOR ALCALDE: Senyor Serra, anem a veure, jo crec que... si us plau, senyor Serra, jo
crec que hem d’estar satisfets de què la il·luminació de la ciutat a Badalona no li costa ni un
sol euro, que hem aconseguit els patrocinadors com hem fet altres anys, que els
patrocinadors els coneixeran vostès perquè es farà públic en el primer acte que fem....
escolti’m, anem a veure, escolti’m, ja li explicarem per escrit, no entraré ara en detalls, i el
que li dic és que a Badalona tindrà més il·luminació que mai a un cost zero per l’Ajuntament
de Badalona i això em sembla que és important. Alguna pregunta més? No? Bona nit.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint hores i quaranta minuts, de la qual
com secretari
general, dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
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