Secretaria General

NÚM.:
4
ÒRGAN:
Ple de l'Ajuntament
SESSIÓ:
ORDINÀRIA
DATA:
24 d'abril de 2012
HORA:
18:05
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en: 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS

SECRETARI GENERAL
INTERVENTOR

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

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2012/2289 PROPOSTA. Aprovar el nomenament de membres del Patronat de la
"Fundació privada Badalona Capital Europea del Bàsquet" .
3 AP-2012/2268 DICTAMEN. Nomenar el regidor Miguel Jurado Tejada com a representant de
l'Ajuntament en el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
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4 AP-2012/2271 DICTAMEN. Resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva
del Pressupost General per a 2012 i de la plantilla de l'ajuntament i els seus organismes
autònoms.
5 AP-2012/2273 DONAR COMPTE. Donar compte de la resolució d'alcaldia de data
20/03/2012, de l'aprovació de la renovació dels membres de Òrgan Intermedi de Verificació,
Gestió i Control dels projectes cofinançats amb fons comunitaris ('OIFC-BAD).
6 AP-2012/2275 DICTAMEN. Aprovar l'expedient de contractació relatiu al subministrament, a
títol d'arrendament sense opció de compra, de 27 fotocopiadores i 1 impressora d'alt rendiment
per a diversos departaments de l'Ajuntament.
7 AP-2012/2276 DICTAMEN. Aprovació de l'encàrrec de gestió al Patronat de la Música de
Badalona, de la realització de la "Campanya Música i Escola 2012" per un import total de 6.000
euros.
8 AP-2012/2277 DICTAMEN. Aprovació de l'encàrrec de gestió a Engestur, SA del control de
l'activitat d'estació base de telefonia mòbil en el terme municipal de Badalona.
9 AP-2012/2278 DICTAMEN. Aprovar l'acord entre la Representació de l'Ajuntament i els
Sindicats de 26/03/2012 (Annex 1) i modificar els criteris del complement de prolongació de
jornada i modificar transitòriament el complement de productivitat, especial rendiment.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
10 AP-2012/2279 DICTAMEN. Aprovar les bases de la XVII edició del premi "El Dimoni a
l'Escola".
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
11 AP-2012/2280 DICTAMEN. Aprovació provisional del Pla especial per a l'ampliació
d'aforament a la discoteca Carpa Titus al polígon de Can Ribó.
12 AP-2012/2281 DICTAMEN. Aprovar inicialment la Modificació puntual d'alguns articles
referents a aparcaments de les Normes Urbanístiques del PGM a l'àmbit del municipi de
Badalona.
13 AP-2012/2282 DONAR COMPTE. Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern, de
data 16 de març, de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del PERI de
Morera, canvi d'ús i titularitat d'una zona 7b - Turó de l'Enric-.
14 AP-2012/2283 DICTAMEN. Ratificar la resolució de l'Alcalde de 22/03/2012 per la qual
s'adhereix a la xarxa de municipis medievals
15 Proposicions urgents.
16 Torn obert de paraules
AP-2012/2290 Senyor Francesc Durán Vilalta, en rep. de la CUP. Assumpte: Pressupost
municipal i explicacions de les al·legacions presentades
AP-2012/2291 Senyora Carme Martínez Ruzafa, en rep. de la Junta Rectora d'escoles
públiques i FAMPAs. Assumpte: Expressar l'opinió de la comunitat educativa referent a la
gratuïtat dels llibres de text.
AP-2012/2292 Senyor Antonio Garcia Leyva, en rep. d'Amnistia Internacional. Assumpte: Moció
sobre el tractat de comerç d'armes
AP-2012/2293 Senyora Emília Ruiz Fernández, en rep. de Estafabanca Badalona. Assumpte:
Moció en defensa dels afectats per les participacions preferents.
AP-2012/2294 Senyora Tamara Guillen Garcia. en rep. de l'A.VV. Front Marítim. Assumpte:
Freqüència de pas línia autobusos B7
17 Mocions dels grups municipals
AP-2012/2284 MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals del PSC i d'ICV-EUiA, sobre el
model Vadejoves i el moviment associatiu juvenil.
AP-2012/2285 MOCIÓ. Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, a instàncies
d'Amnistia Internacional, relativa al tractat de comerç d'armes.
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Sessió nº 4/ 24 /04/12

pag. 2

Secretaria General

AP-2012/2287 MOCIÓ. Moció presentada per tots els grups municipals relativa al servei
d'autobús als barris del Progrés, la Façana Marítima i la Mora.
AP-2012/2288 MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals del PSC i ICV-EUiA, en
defensa dels afectats per l'adquisició de "participacions preferents" emeses per diverses
entitats financeres.
AP-2012/2295 ESMENA a la totalitat presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUIA i
CiU, en defensa dels afectats per l'adquisició de "participacions preferents" emeses per
diverses entitats financeres, a la moció presentada inicialment pels grups PSC i ICV-EU
22 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYOR ALCALDE: Si els sembla aniríem començat en Ple i com cada Ple ordinari
guardaríem un minut de silenci d’homenatge a les dones que han estat víctimes de la violència.
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió anterior que va tenir
lloc el passat dia 27 de març d’enguany, la qual és aprovada per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2012/2289 PROPOSTA. Aprovar el nomenament de membres del Patronat de la
"Fundació privada Badalona Capital Europea del Bàsquet" .
L’Ajuntament de Badalona forma part integrant de la “Fundació privada Badalona Capital
Europea del Bàsquet”. Constituïda la Corporació municipal, en data 11 de juny de 2011,
resultat de les passades eleccions celebrades el 22 de maig de 2011, esdevé necessari
renovar la representació d’aquesta Corporació en la referida entitat.
Vistos els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de 26 de febrer i 25 de juny de 2008 i de 27
d’octubre de 2009 relatius al nomenament dels membres del Patronat de la referida Fundació.
Vist l’informe jurídic emès per la lletrada cap del departament de Secretaria General en relació
a aquest expedient.
Atès que les entitats locals poden constituir-se en associacions per la protecció de llurs
interessos comuns i es regiran pels seus estatuts, segons estableixen la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, disposició addicional 5ª i Decret legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
articles 133 a 136.
Atès que els estatuts d’aquesta Fundació en el seu article 20, redacció introduïda per acord
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 27 de febrer de 2007, estableixen que el
Patronat estarà constituït per un mínim de 3 membres i un màxim de 13.
Atesa la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, Decret legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la
Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques.
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d'organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’alcalde proposi al Ple de
l’Ajuntament, a l’empara dels articles l’art. 82.3 i 126 del mateix text legal, l’adopció de la
següent proposta, prèvia declaració d’urgència i que resolgui conformement :
PRIMER.- Cessar als senyors Jordi Serra i Isern, Jordi Villacampa i Amorós, Albert Tomàs i
Canalis, Xavier Garcia Albiol, Francesc Cairó i Ricart, Màxim Peregrina i Peréz, Xavier Padrós i
Cuyás, Joaquim Padrós i Simó, David Manzanares i Garcia, Jordi Subirana Ortells, Ferran
Falcó i Isern i Miquel Estruch Traité com a patrons de la “Fundació privada Badalona Capital
Europea del Bàsquet.
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SEGON.- Nomenar els membres del Patronat de la “Fundació privada Badalona Capital
Europea del Bàsquet” que a continuació es relacionen:
President:
1 L’ajuntament de Badalona representat per l’alcalde de la Corporació, senyor
Xavier García Albiol
Patrons:
2 President del Club Joventut Badalona, senyor Jordi Villacampa i Amorós
3 Francesc Cairó Ricart
4 Joaquim Padrós Simón
5 Màxim Peregrina i Pérez
6 Xavier Padrós i Cuyàs
7 Ramon Riera Macia
8 Juan Fernández Benítez
9 Ma. Jesús Hervás Mínguez
10 Francesc Serrano Villarroya
11 Daniel Sanchez Arranz
12 Ferran Falcó i Isern
13 Jordi Subirana i Ortells
TERCER.- Els patrons nomenats exerciran els seus càrrecs gratuïtament per un període
màxim de 4 anys a partir de la seva acceptació, de conformitat amb el previst als corresponents
Estatuts.
QUART.- L’Ajuntament de Badalona accepta de forma expressa el càrrec de president del
patronat als efectes previstos a l’article 332.5 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde tant àmpliament com calgui per la realització i formalització de
totes les actuacions que de conformitat amb l’ordenament jurídic s’hagin de dur a terme per a
l’executivitat del present acord.
SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.
.../...
Vista la precedent proposta d’acord i als efectes de l’article 123 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposo a la Comissió d’estudi, informe i consulta que
dictamini favorablement aquesta proposta i proposo a l’Ajuntament en Ple que resolgui de
conformitat, si escau.
.../...
Votació de la urgència de la proposta.
La urgència de la proposta s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
Votació de la proposta.
La proposta d'acord precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 17, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Abstencions: 9, del grup municipal Socialista.
3 AP-2012/2268 DICTAMEN. Nomenar el regidor Miguel Jurado Tejada com a
representant de l'Ajuntament en el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona.
En sessió de data 12 de juliol de 2011, el Ple de l’Ajuntament va acordar nomenar com a
representants de l’Ajuntament de Badalona en el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, per designació del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, les regidores
Maria Jesús Hervàs Mínguez i Sònia Egea Pérez.
Vista la sol·licitud del Grup Municipal Partit Popular de Catalunya, de data 12 d’abril de 2012,
per tal que sigui nomenat el regidor Miguel Jurado Tejada, com a representants de l’Ajuntament
de Badalona en el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en substitució de
la regidora Sònia Egea Pérez.
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Atès que l’article 5 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
estableix que el Consell Metropolità és integrat per tots els alcaldes de cada municipi de l’àmbit
metropolità i els regidors elegits pels municipis. Aquestes persones reben la denominació de
consellers metropolitans.
Atès el que s’estableix als articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que regulen els
grups polítics de les corporacions locals.
Per tot això, proposo al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord:
PRIMER.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Badalona en el Consell Metropolità de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, designat per part del Grup Municipal del Partit Popular de
Catalunya, el regidor Miguel Jurado Tejada, en substitució de la regidora Sònia Egea Pérez.
SEGON.- Notificar aquesta resolució als interessats i a la Secretaria de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de resolució
precedent, conforme a les previsions del decret de delegació efectuada per l’alcalde mitjançant
resolució de data 5 de juliol de 2011, i als efectes de l’article 123 del Reial decret legislatiu
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals (ROF), proposo a l’Alcaldia la inclusió d’aquest acord a l’ordre del
dia de l’Ajuntament Ple, per tal que resolgui de conformitat.
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.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
A les divuit hores i vint minuts el regidor Jordi Subirana i Ortells entra al Saló de Plens i passa a
ocupar el seu escó.
4 AP-2012/2271 DICTAMEN. Resolució de les reclamacions presentades i aprovació
definitiva del Pressupost General per a 2012 i de la plantilla de l'ajuntament i els seus
organismes autònoms.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del
Pressupost General per a l’exercici de 2012 i de la plantilla del personal al servei de l’ajuntament
i els seus organismes autònoms.
Òrgan que resol: L’Ajuntament Ple.
Caràcter de resolució: Exhaureix la via administrativa.
Núm. d’expedient: 211/GEF-8/12
Fets
1. El pressupost General per a l’exercici 2012 va ser aprovat inicialment pel Ple de l’ajuntament
en data 28 de febrer de 2012.
De conformitat amb el que es preveu a l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLHL), aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’esmentat
acord d’aprovació inicial va romandre en exposició pública per tal que les persones interessades
el poguessin examinar i presentar-hi, en el seu cas, reclamacions.
L’anunci d’aprovació inicial va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 de
març de 2012.
2. Dins del període d’exposició pública, s’han presentat nou escrits de reclamació respecte al
Pressupost General per a l’exercici 2012 inicialment aprovat:
1.1 Al·legacions presentades per la Secció Sindical d’UGT de l’ajuntament de Badalona (Registre
general núm. 9169, de 14 de març) que en síntesi son les següents:
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I. Referència a una reunió amb el regidor responsable de l’Àrea d’Hisenda i Recursos interns, en
relació a la situació econòmica de l’Ajuntament en les que es manifesta als representants dels
treballadors la pretensió de deixar sense efectes la prolongació de jornada , sense que s’hi
adjunti cap estudi previ de com i quina afectació al servei al ciutadà produirà, assenyalant-se
únicament una afectació econòmica xifrada en 940.000 EUR.
II. Referència a una comunicació del propi regidor responsable de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Interns per deixar sense efectes el Fons Social, la qual cosa suposa la desaparició de
prestacions per a treballadors amb fills i pares discapacitats i les ajudes a escoles bressol.
III. Manca d’una comparativa d’anàlisis entre les previsions del Pla Econòmic Financer aprovat
per l’ajuntament amb les previsions del pressupost, que reflexa un empitjorament de les
previsions del Pla que ja es xifraven en 2.200.000 EUR.
IV. El pressupost aprovat no té en compte l’increment del 10% en l’IBI per a l’exercici 2012, la
qual cosa representa uns ingressos addicionals de 4.000.000 EUR.
V. Tampoc no preveu que la devolució dels 23.000.000 € que se li deuen a l'Estat, es poden
tornar en 10 anys en lloc de 5anys inicials, la qual cosa representa una reducció anual de
2.300.000 € en el capítol de despeses.
VI. Tampoc no contempla l' increment previst per al 2012, com a conseqüència de l’augment d'
IRPF per l’augment d’impostos.
VII. No té en compte la bestreta de 3.000.000 €, per la cessió a la Diputació de Barcelona de la
gestió de tributs.
VIII. No contempla una reducció encara major del nombre de càrrecs eventuals anunciada per
l’equip de govern, així com de les seves retribucions, eliminant la duplicitat de moltes funcions i
suprimint càrrecs totalment innecessaris, atès que les seves funcions poden ser desenvolupades
de forma fins i tot més qualificada per funcionaris o empleats municipals.
IX. Associat amb el punt anterior, la eliminació de les aportacions als grups municipals, revisant
aquesta situació en el pressupost que es va a executar suposaria un estalvi anual de 120.000 €.
X. Associat amb el punt anterior, eliminació de les percepcions als representants polítics en
concepte d’assistència als plens, 1.300 € per polític i ple.
XI. Associat amb el punt anterior, eliminació de les percepcions als representants polítics en
concepte d’assistència a les comissions informatives, 650 € per polític i ple.
XII. L’article 14 del Reial Decret Llei 8/2010, de 24 maig declara afectats els recursos derivats de
l’aplicació de les mesures de reducció de costos salarials en els exercicis 2010 i 2011. Per
l’exercici 2012 s’ha de preveure l’estalvi produït en l’exercici 2011. No és admissible l’excusa que
el citat RD Llei preveu en primer lloc, el finançament de romanent líquid de tresoreria negatiu. No
s’inclou en aquest expedient de pressupost, en l’annex de personal la quantitat global que resulta
d’aquest ajustament salarial per a complir l’obligació legal recollida en l' esmentada disposició.
S’han de corregir tots dos documents, annex i capítol esmentat de despeses a fi que aquesta
reducció no vagi a finançar un altre tipus de despesa.
XIII. Sense perjudici del manifestat en el paràgraf anterior, d’altra banda s’ha de manifestar que
l’amortització de places per jubilacions, suposaria una quantitat anual de 1.182.000 €.
XIV. D’acord amb això, no s’inclou en aquest expedient de pressupost, en l’annex de personal la
quantitat global que resulta de places dotades pressupostàriament i no ocupes que s’hauria
d’entendre que s’amortitzen, a fi que aquesta reducció no vagi a finançar un altre tipus de
despesa.
1.2. Al·legacions de la secció sindical de CCOO de l’Ajuntament de Badalona (Registre general
núm. 9343, de 15 de març), que en síntesi són les següents:
Al·legacions en el capítol d’ingressos.
I. La partida pressupostaria referent al capítol 1 del pressupost de 2012 no s’ajusta a la previsió
del Pla Econòmic i Financer (PEF) aprovat per acord del ple de l’ajuntament de data 29 de
novembre de 2011.
II. La previsió d’ingressos que estableix el PEF per impostos no recull l’increment del 10% de l’IBI
aprovat pel Consell de Ministres, quantitat que representa aproximadament uns 4 milions d’euros
d’ingressos addicionals anuals.
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III. El PEF preveu el retorn a l’Estat espanyol de 23 milions d’euros per l’excés que va avançar
corresponents als anys 2008 i 2009, sobre la previsió de recaptació per IRPF, IVA, etc. Aquesta
quantitat ara en comptes de retornar-la amb 5 anys es pot retornar amb 10, la qual cosa
suposaria reduir anualment 2,3 milions d’euros les despeses financeres.
IV. El PEF tampoc contempla l’increment econòmic en l’avançament de les aportacions de l’Estat
per recaptació d’impostos previst pel 2012, com a conseqüència de la pujada de l’IRPF.
V. El PEF no comptabilitza l’avançament de 3 milions d’euros per la cessió a la DIBA de la gestió
de tributs, etc. a banda d’una possible millora en la recaptació, deguda a la capacitat recaptatòria
de la Diputació.
Al·legacions en el capítol de despeses.
I. Reducció d’un 5% aproximadament del sostre de despesa corrent previst en el PEF per l’any
2012, la qual cosa podria representar fins a 2 milions d’euros.
II.-Reducció dels càrrecs eventuals fins un màxim equiparable a altres municipis amb
característiques similars a Badalona.
III. Eliminació de les aportacions als grups municipals (120.000 euros).
IV. Adequació de les retribucions per assistència a comissions i plens municipals dels càrrecs
polítics, al preu hora extraordinària recollit en el Decret d’actualització de retribucions de la
corporació per a l’any 2011.
V. L’aplicació del nou organigrama hauria de generar una simplificació de l’organització i
conseqüentment l’armotització de diversos llocs, la qual cosa comportaria una reducció de les
despeses del capítol 1.
VI. Amortització de places per jubilacions pel període 2012-2012 (150.000 euros per any).
VII. Procés d’incentivació de jubilacions anticipades.
VIII. Promoció de les jubilacions dels treballadors majors de 65 anys que encara no s’hagin
jubilat.
Procés de funcionarització voluntari (200.000 euros).
I. Eliminació del complement prolongació jornada dels llocs de treball que tinguin contemplada la
dedicació exclusiva en la seva valoració (100.000 euros).
II. Eliminació del factor multiplicador de comandament del complement d’especial rendiment.
1.3 Al·legacions de la secció sindical de CCOO al Patronat de la Música de Badalona (Registre
general núm. 10654, de data 26 de març) i que, en síntesi, són les següents:
I. El Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Badalona és d’aplicació al
personal adscrit al Patronat de la Música, tota vegada que aquest es va adherir al conveni laboral
i pacte de condicions de l’Ajuntament, als seus annexes i posteriors modificacions.
II. Consta en la memòria del Pressupost del Patronat de la Música, exercici 2012 que es
suprimeixen al capítol 1 (despeses de personal) els complements d’especial rendiment i
d’assistència, productivitat i prolongació de jornada. Fet que demostra que els tres complements
es cobraven al Patronat de la Música.
III. La comissió executiva de la secció sindical de CCOO al Patronat va presentar demanda de
reconeixement de dret i quantitat contra el Patronat de la Música, amb la finalitat de reclamar el
pagament del complement d’assistència i del complement de productivitat des de l’any 2007,
regulats a la norma convencional. El passat 20 de març es va celebrar el judici que està vist per
Sentència.
IV. Els treballadors de l’Ajuntament deixaran de cobrar les pagues d’assistència i prolongació de
jornada però seguiran cobrant la de productivitat, sobre la que encara es negocia la fórmula
d’aplicació. Per tant, també s’hauria de pagar als treballadors del Patronat.
V. D’acord amb la memòria dels Pressupost del Patronat 2012 “Es mantenen les retribucions del
personal del Patronat sense cap mena d’increment”. Tanmateix, aquesta Comissió executiva
constata i posa de manifest que hi ha quatre places que tenen un increment al complement
específic (increment total de les quatre places: 1.974,94 €) en relació amb el pressupost 2011
sense que s’hagi dut a terme la corresponent valoració de llocs de treball.
V. Segons consta a la memòria del Pressupost del Patronat 2012 “Es redueix la plantilla en una
plaça d’oficial d’oficis, grup C2 nivell 13 per jubilació”.
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De l’anàlisi de les plantilles 2011 i 2012 aquesta Comissió executiva fa les següents
consideracions:
• Del total de la plantilla 2011: 93 places (92 vacants i 1 ocupada).
Del total de la plantilla 2012: 92 places ocupades.
• Al 2011 hi havia 40 professors (A1) i al 2012 hi ha 43 professors (A1). Apareixen 3 noves
places de professor sense cap esment a la memòria 2012 ni cap concurs convocat per
proveir-les. Mitjançant decret de 15 de maig de 2011 del vicepresident del Patronat, es va
aprovar la convocatòria d’un procés de selecció de personal laboral no permanent per a
constituir una borsa de treball a fi i efecte d’establir un ordre de preferència per proveir
necessitats d’ocupació de caràcter temporal per a 3 llocs de treball de professor. Així,
s’entén que aquesta convocatòria no es pot computar com a places de nova creació.
• Al 2011 hi havia 23 professors a l’escola de música i al 2012 n’hi ha 24. A pareix una plaça
sense cap menció a la memòria 2012 ni cap concurs convocat per proveir-la. Cal afegir que
hi ha dos professors d’excedència que implicaran dues places més.
• Al 2011 hi havia 13 educadors musicals i al 2012 n’hi ha 9. Desapareixen places sense cap
esment a la memòria 2012.
• Al 2011 no hi havia cap plaça de conserge i al 2012 n’hi ha una. Apareix una plaça de
conserge sense cap esment a la memòria 2012 ni cap concurs per proveir-la.
• Al 2011 hi ha 2 places de neteja i al 2012 n’hi ha una. Desapareix una plaça de neteja sense
cap esment a la memòria 2012.
• En relació a les modificacions de la plantilla 2012 ni el comitè d’empresa ni la secció sindical
de CCOO han rebut cap notificació ni còpia de la resolució o decret de cada una d’elles. Cal
tenir present que el cens de l’empresa a novembre 2011 era de 88 treballadors i el gerent.
VI. La plaça EM8 no ha estat transformada de C1 a A1 com la resta de places de l’EMMB que
van cursar la convocatòria única de l’ESMUC per obtenir la titulació superior de música
especialitat jazz i música moderna, en un greu incompliment del decret de l’alcalde i president del
Patronat de data 26 d’octubre de 2011 i sense que l’afectat hagi rebut cap tipus de notificació al
respecte.
VII. Les quantitats consignades en el Pressupost del Patronat 2012 a les vint places que es
relacionen tot seguit: PCF, PC2, PC9, PC10, PC26, PC32, PC37, PE1, PE2 i PE7, són inferiors a
les consignades al 2011. Les restants 72 places es mantenen igual o augmenten.
VIII. La plaça PC31 que no tenia prolongació de jornada al Pressupost de 2011, cobrarà la
previsió econòmica de gener/febrer de 2012: 509,88 €. Per contra, la plaça PE8 que tenia la
prolongació de jornada al pressupost de 2011 no cobrarà la previsió econòmica de gener/febrer
2012.
1.4 Al·legacions formulades per la Sra. Olga Gascón Maña, en representació de les entitats
“Associació La Mussara”, “Associació Kaja-Gripau blau”, Associació el Lokal” i “Associació La
Rotllana” (Registre general núm. 10730, de 26 de març) i que, en síntesi, són les següents:
I. Sobre la reducció del pressupost de la regidoria de Joventut en l’exercici 2012. Es sol·licita que
durant l’any 2012 es tingui, com a mínim, el mateix pressupost que en l’any 2011.
II. La partida destinada en el pressupost aprovat inicialment al servei dels Casals Joves,
VADEJOVES es preveu sensiblement inferior a la de l’any 2011, per això es demana que durant
l’any 2012 es tingui, com a mínim, el mateix pressupost per al projecte VADEJOVES que durant
l’any 2012.
1.5 Al·legació formulada pel Sr. Benjamí Moliné Fusalba, en representació d’ “AGERMANAMENT
AMPA ESCOLA JUNGFRAU”; per la Sra. Estrella Gil Velárdez, en representació de l’entitat “LA
ROTLLANA”; per la Sra. Margarida Maldonado Rubio, en representació de l’entitat “ACSUR-LAS
SEVOVIAS”; per la Sra. Maria Gallardo Borrega, en representació de l’entitat “FUNDACIÓ PAU I
SOLIDARITAT DE CCOO”; per la Sra. Carmen Reboreda Jiménez, en representació de l’entitat
“ASSOCIACIÓ DE BRIGADISTES A NICARAGUA” i per la Sra. Ana Ruiz Alonso, en
representació de l’entitat “CASAL D’AMISTAT AMB CUBA DE BADALONA” (Registre general
núm. 10677, de 26 de març) i que, en síntesi, és la següent:
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I. Es posa de manifest el seu desacord amb la retallada del 60% del pressupost de cooperació
que comporta l’aprovació inicial del Pressupost 2012 de l’Ajuntament i es proposa destinar en el
Pressupost 2012, 245.770 €, a la partida que mitjançant el Fons Català de Cooperació al
desenvolupament es dedica per als projectes de cooperació internacional de les entitats
badalonines.
1.6 Al·legacions formulades pel Sr. Francesc Duran Vilalta, en representació de la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) i el Sr. Miquel Estruch Traité, en representació d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) i que, en síntesi, són les següents:
I. El procés participatiu per l’aprovació del Pressupost General de la plantilla de personal al
servei de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms es fonamenta en la celebració d’una
audiència pública, uns dies abans de l’aprovació inicial al Ple Municipal. Aquesta sessió
d’audiència pública es va celebrar el passat 13 de febrer de 2012 a l’edifici del Viver i només hi
van poder assistir 50 persones, per problemes d’aforament, segons manifesten els responsables
de la sessió.
Per tot això, es demana que les dues audiències públiques sobre el Pressupost municipal i les
Ordenances fiscals es celebrin en espais apropiats al volum de gent interessada propi d’una
ciutat de 220.000 habitants.
II. Que es publiqui a la web de l’ajuntament set dies abans de l’audiència pública el conjunt
d’informacions, de manera objectiva, a tractar a les mateixes.
III. Que durant el procés d’exposició pública es puguin facilitar els documents en format digital o
paper, i que això no depengui del volum de documents sol·licitats.
IV. Que es publiqui trimestralment l’estat d’execució pressupostària.
V. Que la informació facilitada i publicada a la pàgina web de l’Ajuntament estigui en format
OpenData per tal que la ciutadania hi pugi tenir accés lliure.
VI. Que es publiqui el detall de les modificacions pressupostàries aprovades als Plens
municipals.
VII. Que s’iniciï un procés en el qual l’ajuntament obri la possibilitat a la participació ciutadana en
algunes partides del pressupost.
VIII. Que l’ajuntament passi a ingressar, tant aviat com sigui possible, els pagaments
corresponents a l’Impost sobre les persones físiques (IRPF) i, també, si escau, els corresponents
a l’Impost sobre el valor afegit (IVA), a l’Agència Tributària Catalana enlloc de a l’Agència
Tributària Espanyola.
IX. Que es faci efectiu el cobrament del recàrrec del 50% de l’IBI sobre els pisos buits, mesura
aprovada l’any 2003.
X. Que es realitzi una auditoria interna per tal d’engegar un procés de remunicipalització de
serveis que, actualment, l’ajuntament externalitza, suposant un sobrecost per la ciutat.
XI. Que es revisi l’actual organigrama de càrrecs de confiança de l’ajuntament. Tenint en compte
que el nombre d’aquests hauria de ser el mínim indispensable per garantir la direcció política.
Per tant, s’entén que el nombre de càrrecs i altes retribucions caldria rebaixar-les.
XII. Que s’eliminin els complements per assistència al Plens, Juntes i Comissions de l’ajuntament
per aquells càrrecs electes que ja tinguin responsabilitats de govern i cobrin elevats sous d’altres
administracions. I que es revisi a la baixa els complements per assistència dels altres càrrecs.
XIII. Que s’elimini la partida 321-3201-48972 subvencions fins educatius, valorada en 3,000.000
d’Euros i que es recuperi la partida de l’any anterior 032-3201-48972 socialització de llibres, per
un valor de 30.000 Euros.
XIV. Que les reduccions plantejades als punts 10, 11 i 12 repercuteixin en augmentar les partides
malmeses llistades a l’apartat 3.3 de l’exposició de l’escrit d’al·legacions.
1.6 Al·legacions presentades pel regidor Francesc Serrano Villarroya portantveu del Grup
municipal Socialista (Registre general núm. 10998, de data 28 de març) i que, en síntesi, són les
següents:
I. El pressupost redueix la despesa social prioritària. És per això que es proposa:
•
Un increment de l’aportació a l’Institut Municipal de Serveis Personals de 1.218.375 €.
•
Un increment de la partida destinada a Escoles Bressol de 144.017,89 €.
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Un increment de la partida destinada a Teleassistència de 7.690 €.
Un increment de la partida destinada a Assistència Domicili de 59.000 €.
La Creació d’una nova partida per Atenció a les famílies en situació de risc amb una
consignació de 150.000 €.
II.
El pressupost crea atur i no combat la desocupació. És per això que es proposa:
•
Un Increment de l’aportació a l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació per tal de
promoure Plans d’Ocupació de 704.239,07 €.
•
La creació d’una partida específica per a Plans d’Ocupació, amb una consignació de
192.878,04 €.
III. El pressupost contribueix a l’empobriment del teixit social de Badalona. És per això que es
proposa:
•
Un increment dels ajuts a les entitats socials de 30.000 €.
•
Un increment dels ajuts a les entitats culturals de 19.000 i 3.800 €, respectivament.
•
Un increment dels ajuts a les entitats juvenils de 17.000 €.
•
La creació d’una nova partida “Casal Pares i Mares de Badalona” amb una consignació de
54.000 €.
III.
El pressupost no garanteix el dret de la ciutadania a un servei públic de comunicació
local. És pera aquest motiu que es proposa:
•
Un increment de l’aportació a Badalona Comunicació, de 200.000 €.
V. El pressupost consagra la injustícia que significa en matèria social apostar per polítiques
lineals i no progressives. És per aquest motiu que es proposa:
•
La reducció de la partida destinada a subvencions fins educatius de 3.000.000 € a 200.000
€.
2.8 Reclamació de Rafael Mendoza Navas, advocat, en representació de FELIX MARTINEZ
NAVARRO, (Registre general núm. 10699, de data 26 de març) i que, en síntesis, son les
següents:
I. Consideracions sobre la relació de la plantilla corresponent a la Guàrdia Urbana de Badalona,
que considera totalment errònia i que mantén places no ocupades des de fa molt de temps.
II. Amortització irregular d’una plaça d’intendent major, que detalla en relació a una sèrie
d’antecedents sobre la oferta publica de la plaça per l’exercici 2010, l’aprovació de la
convocatòria i les bases per proveir-la, del desenvolupament del concurs oposició conseqüent,
la seva revocació, la utilització d’arguments de caràcter econòmic per sustentar aquesta
revocació, la manca de negociació amb les organitzacions sindicals representatives, i la fallida
dels criteris fixats pel Reial decret llei 20/2011.
2.9. Al·legacions presentades pel regidor Carles Sagues i Baixeras en representació del Grup
Municipal d’ICV-EUIA (Registre general núm. 12078, de data 10 d’abril, presentat a l’oficina de
Correus de Badalona en data 28 de març) i que, en síntesis, son les següents:
I. Proposta de dotació de la partida de prestacions econòmiques de serveis socials de 600.000
EUR per fer front a les necessitats de les famílies badalonines en temps de crisi.
II. Proposta per destinar una partida en el pressupost municipal de 250.000 EUR per posar en
marxa un servei de mediació i negociació davant les entitats financeres i les famílies
badalonines amb impossibilitat de satisfer les quotes de la seva hipoteca.
III. Proposta per destinar en el pressupost de 2012, 245.770 EUR a la partida que, mitjançant el
Fons Català de Cooperació al desenvolupament, es dedica pels projectes de cooperació
internacional de les entitats badalonines.
IV. Proposta per destinar els mateixos recursos a les politiques de joventut que durant l’any
2011. Concretament, 338.000 EUR destinats a Casals de Joves, i 53.000 EUR destinats a les
entitats juvenils.
V. Proposta per incrementar el pressupost del servei de neteja de les escoles i edificis
municipals en la quantitat de 505.679,43 EUR, per tal de mantenir el nivell dels serveis públics
de neteja municipals.
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VI. Proposta de mantenir l’aportació municipal a Badalona Comunicació, incrementant aquesta
partida en 698.000 EUR respecte l’acord entre el Govern i el Grup Municipal de CiU de data 28
de febrer de 2012.
VII. Proposta per crear una partida al Departament de Politiques d’Igualtat, a la regidoria de
Cultura i Ciutadania, dins el pressupost municipal de 2012, dotada de 75.000 EUR en concepte
de subvencions per a projectes d’igualtat de gènere a les associacions de dones de la nostra
ciutat.
VIII. Proposta de constituir una oficina d’atenció, informació, orientació i assessorament, que
faciliti els tràmits i les gestions necessàries a les persones afectades per productes “financers
tòxics” (participacions preferents i altres). Dotar aquesta oficina amb una partida de 100.000
EUR.
IX. Proposta per mantenir per aquest any 2012 la mateixa dotació al Consorci Badalona Sud
que a l’any anterior. Es a dir, una partida total de 500.000 EUR.
X. Proposta per destinar 100.000 EUR més a la partida de “Subvencions de Impost sobre Bens
Immobles”, per aplicar una bonificació del 90% a la quota liquida de l’impost a tots els subjectes
passius i/o les entitats familiars empadronades a Badalona, que tinguin pis , o bé estiguin
pagant un lloguer, i se’ls repercuteixi l’impost en el preu, tenint tots els seus membres en
situació d’atur.
XI. Proposta per destinar la quantitat de 400.000 EUR al programa de socialització i reutilització
dels llibres de text, provinent de la partida “subvencions fins educatius” que inclou inicialment
3.000.000 EUR per una suposada gratuïtat d’aquests llibres. Així doncs, aquesta mesura
suposa un estalvi de 2.600.000 EUR en el pressupost del 2012.
XII. Proposta per rebaixar en 200.000 EUR la partida destinada a despeses de personal, en el
ben entès que d’acord amb la Representació Legal dels Treballadors, es procedirà a la
funcionarització voluntària d’una part del personal “indefinit laboral”.
XIII. Proposta per incrementar la partida destinada a Badalona Serveis Assistencials en 60.000
EUR, per situar-la als nivells similars a l’exercici 2010.
XIV. Proposta per incrementar la partida de manteniment i inversions en 250.000 EUR, i la de
suplències en 500.000 EUR, deixant-les al mateix nivell que en el pressupost del 2011.
XV. Proposta per incrementar la partida destinada a beques de menjador escolar en 100.000
EUR.
XVI. Proposta per recuperar el programa de “musica a l’escola” i dotar-lo d’una partida de
100.000 EUR.
XVII. Proposta per recuperar la partida pressupostaria del Casal de Pares i Mares a 54.000
EUR, tal i com estava dotada l’any 2011.
XVIII. Proposta per dotar dels recursos humans i materials al programa “Escola Treball” per
poder realitzar aquesta tasca, incrementant la partida destinada en 40.000 EUR.
XIX. Proposta per iniciar un programa de suport als estudis universitaris, dotant una partida de
200.000 EUR de beques per a persones que compleixin amb uns determinats requisits, a
concretar, en quant a nivell econòmic i expedient acadèmic.
La reclamació incorpora unes consideracions finals en les que indica que les propostes
exposades poden ser assumides per l’equip de govern municipal ja que no suposen cap
amenaça a l’equilibri pressupostari, ja que suposen un estalvi total de 3.731.583,09 EUR , front
a unes despeses proposades totals de 3.264.353,00 EUR, i expressen la voluntat del Grup
Municipal d’IC-EUiA de prioritzar els serveis sa les persones sense malgastar recursos
municipals.
Fonaments de Dret
1. L’article 170.2 TRLRHL estableix els “únics” motius de reclamació que es poden presentar
contra el pressupost inicialment aprovat:
a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que estableix la pròpia Llei
reguladora de les hisendes locals.
b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut
d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Sessió nº 4/ 24 /04/12

pag. 11

Secretaria General

c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són manifestament
insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les quals estigui previst.
En aquest sentit, l’estudi de les reclamacions presentades al Pressupost General per a
l’exercici 2012 inicialment aprovat haurà de referir-se a aquests motius de reclamació.
2. Pel que fa a les al·legacions III a VII formulades per la secció sindical d’UGT de l’Ajuntament
de Badalona i I a V formulades per la secció sindical de CCOO de l’Ajuntament, el document a
què es refereixen – el Pla Econòmic Financer (PEF)- no està previst entre la documentació que
ha d’unir-se al pressupost d’acord amb l’article 168.1 del TRLRHL i, per tant, no es s’ha de
prendre coma a referència en el procediment d’elaboració i aprovació inicial dels pressupostos.
És per això que cal desestimar les al·legacions I a V referides més amunt.
3. En segon lloc, cal tenir present que l’aprovació del pressupost és un “acte polític” per
excel·lència, en quant que mitjançant la redistribució dels ingressos previstos es satisfan les
despeses derivades de les prioritats polítiques de la Corporació.
Per aquest motiu, en tant en quant constitueixen apreciacions subjectives sobre la valoració de
la conveniència i oportunitat de determinades despeses (que pertanyen a l’esfera de
competència del govern municipal i, per tant, al seu àmbit d’actuació discrecional) i, que no
s’ajusten a cap dels motius de reclamació contra el pressupost contemplats a l’article 170.2
TRLRHL, cal desestimar les al·legacions que es relacionen a continuació:
• Al·legacions I, II, i VII a XIV de la secció sindical d’UGT de l’Ajuntament
• Al·legacions VI a XVI de la secció sindical de CCOO de l’Ajuntament.
• Al·legacions I i II formulades per Sra. Olga Gascón Maña, en representació de les entitats
“Associació La Mussara”, “Associació Kaja-Gripau blau”, Associació el Lokal” i “Associació
La Rotllana”.
• Al·legació I formulada pel Sr. Benjamí Moliné Fusalba, en representació d’
“AGERMANAMENT AMPA ESCOLA JUNGFRAU”; per la Sra. Estrella Gil Velárdez, en
representació de l’entitat “LA ROTLLANA”; per la Sra. Margarida Maldonado Rubio, en
representació de l’entitat “ACSUR-LAS SEVOVIAS”; per la Sra. Maria Gallardo Borrega, en
representació de l’entitat “FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT DE CCOO”; per la Sra.
Carmen Reboreda Jiménez, en representació de l’entitat “ASSOCIACIÓ DE BRIGADISTES
A NICARAGUA” i per la Sra. Ana Ruiz Alonso, en representació de l’entitat “CASAL
D’AMISTAT AMB CUBA DE BADALONA”.
• Al·legacions III a XIV formulades pel Sr. Francesc Duran Vilalta, en representació de la
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i el Sr. Miquel Estruch Traité, en representació
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
• Al·legacions I a V formulades pel Grup municipal Socialista.
• Al·legacions I a la XIX formulades pel Grup municipal d’IC-EUiA
Seguidament, en relació a les al·legacions I a IX formulades per la secció sindical de CCOO al
Patronat de la Música de Badalona, convé també deixar constància que la reclamació no
s’ajusta a cap dels motius de reclamació contra el pressupost contemplats a l’article 170.2
TRLRHL, per la qual cosa cal desestimar-la.
4. Pel que fa a les al·legacions I i II formulades per les representacions respectives de la CUP i
ERC, convé destacar que la celebració de l’audiència pública a què es fa referència l’escrit
d’al·legacions no forma part del procés d’elaboració i aprovació inicial dels pressupostos, que
està regulat de forma exclusiva al TRLRHL i, en cap cas, al Reglament de participació
ciutadana aprovat pel Ple en data 16 de juliol de 2001 i, en qualsevol cas, aquesta Corporació
va celebrar dins del termini reglamentari previst la corresponent sessió d’audiència pública a
què es refereix l’interessat, essent les seves demandes valoracions subjectives que no
s’ajusten a cap dels motius de reclamació contra el pressupost contemplats a l’article 170.2
TRLRHL i, per tant, no pot prosperar.
5. Finalment, quan a la reclamació formulada per Felix Martinez Navarro, tot reiterant que les
al·legacions formulades no s’inscriuen en cap dels supòsits taxats a l’article 170.2 del TRLRHL,
reiterat, cal afegir, fent una interpretació analògica extensa de les previsions de l’apartat 2.a,
d’aquest mateix article, i d’acord amb l’informe de la cap del Servei de Recursos Humans
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incorporat a aquest expedient que l’article 90 apartat 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, (en endavant LRBRL), també amb caràcter bàsic,
disposa que correspon a cada corporació local aprovar anualment a través del Pressupost, la
plantilla que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual. Així mateix, estableix que les plantilles hauran de respondre als principis de
racionalitat, economia i eficiència i establir-se d’acord amb l’ordenació general de l’economia
sense que la despesa pugui ultrapassar els límits que es fixin amb caràcter general.
En aquest sentit, l’article 126 apartat 1 del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril (en endavant
TRRL), estableix que la plantilla del personal haurà de comprendre tots els llocs de treball
degudament reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, i s’aprovaran anualment amb
ocasió de l’aprovació del Pressupost. S’ajustaran als principis enunciats en l’esmentat article
90.1 de la LBRL amb motius dels quals s’adjuntarà els antecedents, estudis i documents
acreditatius.
Addicionalment, en ús de la potestat d’autoorganització prevista a l’art. 4.1-a) LRBRL es
proposen en la plantilla i quadre laboral confeccionat per a l’exercici 2012 es troben dins els
límits legals previstos tant en la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de
l’estat per a l’any 2011 que es troba prorrogat, i conforme els principis assenyalats i
contemplats en l’article 90 de la LBRL i també en allò que establia amb caràcter bàsic el RDLlei
20/2011, de 30 de desembre
En conseqüència, caldrà desestimar, també aquesta reclamació, ja que la plantilla de personal
funcionari s’ajusta a les necessitats organitzatives plantejades pels òrgans de govern a partir del
12 de juliol de 2011 i que la supressió de la plaça d’intendent Major es produeix en el sí del procés
de reordenació del servei de Guàrdia Urbana d’acord amb les potestats d’autoorganització
d’aquesta administració i la resta de fonaments anteriorment transcrits.
1. L’òrgan competent per resoldre les reclamacions és el Ple de la Corporació, d’acord amb
l’article 169.1 TRLRHL.
2. El procediment d’aprovació i entrada en vigor dels pressupostos municipals, està regulat en
els articles 112.3 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LRBRL), i 169 i 171 del TRLRHL.
3. Un cop aprovats inicialment els pressupostos, hauran de sotmetre’s a informació pública i
audiència als interessats per un termini de quinze dies, mitjançant exposició pública al Tauler
d’Anuncis de la Corporació i publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per tal que els interessats/des puguin examinar-los i formular reclamacions, que de
produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació, dintre del termini d’un mes comptat
a partir de l’acabament de l’últim dels terminis d’audiència atorgat als interessats, de
conformitat amb l’últim incís de l’article 169.1 del TRLRHL, esmentat més amunt.
4. El pressupost general, definitivament aprovat, haurà de publicar-se en la forma prevista a
l’article 169.3 del TRLRHL, notificant als interessats l’acord definitiu adoptat en la forma
legalment prevista i entrarà en vigor un cop publicat en la forma indicada. Una còpia del
pressupost i de les seves modificacions haurà d’estar a disposició del públic, a efectes
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a l’acabament de l’exercici.
5. L’òrgan competent per adoptar l’acord d’aprovació definitiva del pressupost general de la
Corporació, és l’Ajuntament ple, en virtut de les atribucions que té assignades per l’article
22.2.e de la LRBRL i l’article 169.1 del TRLRHL, esmentat.
6. Per a l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre
de membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d’acord amb l’article 47.1
de la LRBRL i l’article 169.1 del TRLRHL, esmentat.
7. La proposta haurà de ser informada per la Comissió d’Estudi, Informe o Consulta
corresponent, d’acord amb el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals (ROFRJEL), previ informe de la Intervenció municipal conforme a les
previsions de l’article 214 del TRLRHL.
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8. D’acord amb els articles 172 i 175 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, el responsable
del departament o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar dels expedients que
els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns que elevi a l’alcalde, per tal que aquest l’inclogui
en l’ordre del dia de l’Ajuntament Ple, per la seva ulterior resolució, si s’escau, la següent
proposta:
PRIMER.- DESESTIMAR les reclamacions formulades per la secció sindical d’UGT de
l’Ajuntament, la secció sindical de CCOO de l’Ajuntament; per la secció sindical de CCOO al
Patronat de la Música; per la Sra. Olga Gascón Maña, en representació de les entitats
“Associació La Mussara”, “Associació Kaja-Gripau blau”, Associació el Lokal” i “Associació La
Rotllana”; pel Sr. Benjamí Moliné Fusalba, en representació d’ “AGERMANAMENT AMPA
ESCOLA JUNGFRAU”; per la Sra. Estrella Gil Velárdez, en representació de l’entitat “LA
ROTLLANA”; per la Sra. Margarida Maldonado Rubio, en representació de l’entitat “ACSURLAS SEVOVIAS”; per la Sra. Maria Gallardo Borrega, en representació de l’entitat “FUNDACIÓ
PAU I SOLIDARITAT DE CCOO”; per la Sra. Carmen Reboreda Jiménez, en representació de
l’entitat “ASSOCIACIÓ DE BRIGADISTES A NICARAGUA” i per la Sra. Ana Ruiz Alonso, en
representació de l’entitat “CASAL D’AMISTAT AMB CUBA DE BADALONA”; pel Sr. Francesc
Duran Vilalta, en representació de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i el Sr. Miquel Estruch
Traité, en representació d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pel regidor Francesc
Serrano Villarroya com a portantveu del Grup municipal Socialista, pel senyor Rafael Mendoza
Navas, advocat, en representació del senyor FELIX MARTINEZ NAVARRO, i pel regidor
Carles Sagues i Baixeras en representació del Grup Municipal d’IC-EUiA.
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pressupost municipal per a l’exercici 2012 i la
plantilla del personal al servei de l’ajuntament, el dels seus organismes autònoms i societats
mercantils que d’ells depenen segons el següent detall:
“PRESSUPOST DE L’ENTITAT
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

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

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

150.132.921,35

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

150.132.921,35

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

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

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

2.984.656,73

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

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

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

2.984.656,73

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

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

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

20.331.658,67

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

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

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

20.331.658,67

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

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

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

1.143.581,00

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

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

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

1.143.581,00

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

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

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

2.378.253,73

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

1.749.072,25

Sessió nº 4/ 24 /04/12

pag. 16

Secretaria General

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

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

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

2.378.253,73

ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE
LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL

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

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

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

70.688.382,84

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

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

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

69.891.155,02

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

0,00
0,00

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

2.467.236,00

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

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

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

2.427.881,00

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

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

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

1.096.697,55

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

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

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

1.076.697,55

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

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

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

12.675.826,52

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

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

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

12.675.825,65

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

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

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

1.255.106,22

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

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

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

1.180.106,22

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

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

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

265.154.320,61

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

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

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

264.222.737,52

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

17.207.701,07

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

17.207.701,07

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

17.207.701,07

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

17.207.701,07

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

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

Sessió nº 4/ 24 /04/12

pag. 20

Secretaria General

Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
202.482,00
0,00

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

247.946.619,54

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

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

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

247.015.036,45”

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT
Grup Places

PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb habilitació de caràcter
estatal
Secretari/ària
Interventor/a
Tresorer/a
Escala d’administració general
Subescala tècnica
Subescala administrativa
Subescala auxiliar
Subescala subalterna
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Arquitecte
Enginyer/a
Tècnic/a Administració Especial
Classe tècnica diplomada
Arquitecte/a tècnic/a
Assistent/a social
Enginyer/a tècnic/a
Infermer/a
Professor/a conservatori música
Tècnic/a grau mitjà sanitari/ària
Tècnic/a grau mig
Classe tècnics/ques auxiliars
Agent de rendes i exaccions

Vacants

Vacants
funcionaritzar

Places a
amortitzar

A1
A1
A1

1
1
1

1
0
0

A1
C1
C2
GP

16
48
63
2

5
21
61
1

19
124

2
4
1
1

A1
A1
A1

10
2
1

7
1
1

8
1
5

2

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

4
1
3
1
2
3
7

0
1
1
0
0
3
1

20

C1
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Deliniant/a
Monitor/a cultura física
Subescala serveis especials
Classe comeses especials
Tècnic/a superior
Mestre/ssa electricista
Oficial/a comeses especials
Xofer mecànic/a
Operari/ària
Classe policia local
Superintendent/a
Intendent/a
Inspector/a
Sotsinspector/a
Sergent/a
Caporal/a
Agent/a
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Deliniant/a projectista
Dissenyador/a gràfic
Tècnic/a de gestió sense titulació
Tècnic/a grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/a rendes i exaccions
Deliniant/a
Monitor/a
Oficial/a administratiu/va
Tècnic/a auxiliar
Tècnic/a auxiliar biblioteca
Tècnic/a auxiliar recaptació
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
Conserge
Encarregat/a mercat
Jardiner/a
Oficial/a d’oficis
Oficial/a de 1ª
Auxiliar tècnic/ca
Xofer mecànic/a
Personal d’oficis
Operari/ària
Ordenança

C1
C1

3
1

1
0

A1
C2
C2
C2
GP

18
1
12
4
4

18
0
3
2
2

A1
A1
A2
C1
C1
C2
C2

2
1
3
14
4
271
21

1
0
0
3
2
28
3

A1

73

10

33

4

A2
A2
A2
A2

1
1
9
170

0
0
0
62

25

3

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

7
7
20
125
21
23
2

0
0
0
6
11
5
0

6

1

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

27
6
1
1
116
7
1
8

4
2
0
0
50
0
0
3

AP
AP

30
11

18
8

-

PLACES
1
1
1

3
3
1

18
106

2

5

1
2

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

-

1
1
1

1
0
0

-

1
11
2
1

0
1
0
0

-

7
4
7

0
0
0

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DEL PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA
Grup Places Vacants
PERSONAL FUNCIONARI
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Professor/a
A1
1
0
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Cap de serveis generals
A1
1
0
Professor/a Conservatori
A1
43
0
Professor/a Escola Música
A1
24
0
Tècnics/ques de grau mitjà
Professor/a adjunt/a Conservatori
A2
6
0
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
C1
4
0
Educador/a musical
C1
9
0
Auxiliars tècnics/ques
Oficial/a d’oficis
C2
1
0
Conserge
AP
1
0
Personal d’oficis
Netejador/a
AP
1
0
PERSONAL EVENTUAL
Gerent/a
A1
1
0
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS
PERSONALS
Grup Places Vacants
PERSONAL FUNCIONARI
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Psicòleg/a
A1
1
1
Psiquiatre/a
A1
3
3
Tècnic/a superior
A1
2
2
Classe tècnics/ques auxiliars
Auxiliar tècnic/a especialista en sanitat
C1
3
3
Auxiliar de clínica
C2
0
0
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PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superior
Metge/ssa especialista
Metge/ssa generalista
Pedagog/a
Psicòleg/a
Psicopedagog/a
Psiquiatre/a
Tècnic/a superior llicenciat en Dret
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Arquitecte/a tècnic
Educador/a social
Insertor sociolaboral
Fisioterapeuta
Logopeda
Mestre/ssa
Tècnic/a de gestió
Tècnic/a de grau mitjà Educació
Tècnic/a de grau mitjà Infermeria
Tècnic/a de grau mitjà Informàtica
Terapeuta ocupacional
Treballador/a social
Tècnic/a de grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
Animador/a sociocultural
Deliniant/a
Educador/a d’escoles
Monitor/a
Tècnic/a de gestió atenció domiciliària
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
Auxiliar de clínica
Cuidador/a
Oficial/a d’oficis
Personal d’oficis
Auxiliar serveis generals
Conserge
PERSONAL EVENTUAL
Gerent/a

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

11
1
5
32
3
10
2
10

2
1
1
12
0
4
0
10

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

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

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

C1
C1
C1
C1
C1
C1

12
0
1
15
4
2

2
0
1
5
2
0

C2
C2
C2
C2

30
3
47
6

9
1
21
1

AP
AP

5
0

2
0

A1

1

1

Grup

Places

Vacants

A1

7

2

A2

2

1

C1

2

1

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

C1
C1

1
1

0
0

C2
C2
C2

1
1
1

1
0
0

AP
AP

1
1

0
1

A1

1

0

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE
L’OCUPACIÓ
Grup Places Vacants
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
A1
2
1
Tècnics/ques de grau mitjà
Tècnic/a de grau mitjà
A2
19
13
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
C1
1
1
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
C2
12
12
Personal d’oficis
Ordenança
AP
3
3
PERSONAL EVENTUAL
Gerent/a
1
1
TERCER. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el resum per capítols de
cadascun dels pressupostos que l’integren i de les seves plantilles, entrant en vigor en l’exercici
corresponent una vegada s’hagi publicat.
SENYOR ALCALDE: En aquest tema hi hauria unes paraules. Aleshores si us sembla abans
de passar als posicionaments donaríem les paraules, jo crec que millor donar les paraules,
l’explicació del pressupost es fer en el seu dia, aleshores en el tema del pressupost jo el que
proposo és que comencem amb el senyor Francesc Duran, en representació de la CUP, que té
la paraula durant deu minut, perdó, cinc minuts.
16 Torn obert de paraules
AP-2012/2290 Senyor Francesc Durán Vilalta, en rep. de la CUP. Assumpte: Pressupost
municipal i explicacions de les al·legacions presentades
SENYOR FRANCESC DURAN: Intentaré ser breu amb els cinc minuts que tinc de temps de fer
la intervenció. Bàsicament el motiu de la meva intervenció és explicar les al·legacions al
pressupost elaborades conjuntament per la Candidatura d’Unitat Popular i per Esquerra
Republicana de Catalunya, a través d’una sessió oberta, participativa que vam fer fa unes
setmanes, on hi van participar prop d’una trentena de persones, moltes d’elles vinculades al
teixit associatiu d’aquesta ciutat. Anirem per ferina, començaré en primer lloc parlant de com ha
estat aquest procés d’elaboració del pressupost municipal i començarem per l’audiència
pública. Aquesta es va fer el passat 13 de febrer, el que anomenem l’audiència pública, va
deixar fora a més de cent persones, i només una cinquantena de persones van poder explicar
el que explicava el govern local. Aquest dia entenem que va ser la culminació d’un procés
d’elaboració inicial d’aquest pressupost, que pot ser qualificat de moltes maneres, però que en
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cap cas podem parlar d’un pressupost dialogat, participatiu o consensuat. Una altra vegada ens
trobem amb un pressupost que s’ha elaborat des de dintre dels despatxos, per primera vegada
això sí, amb la diferència que aquest l’ha fet el nou govern local del Partit Popular, sempre amb
la complicitat dels socis de Convergència i Unió. En cap moment de l’elaboració d’aquest
pressupost s’ha comptat amb la veu de la ciutadania, amb les entitats, amb les coordinadores,
amb els Consells de districte, entenem que això espatllaria potser el bon pressupost que
aquest govern presenta i presumptament aprovarà avui, i com es va dir a l’audiència pública,
tenim el pressupost més progressista que s’ha fet els darrers anys. Per tant, entenem que més
que una audiència pública aquest acte es transforma en un acte de propaganda política sense
cap mena d’utilitat per a la ciutadania que hi assisteix. Davant d’això, quines són les nostres
propostes? Insistim, engegar un procés participatiu real i vinculant que compti amb l’opinió de
tots els agents de la ciutat, la ciutadania, evidentment, les entitats, les coordinadores, els
consells de districte, el personal tècnic i que pugui incidir directament sobre certes partides del
pressupost. Altres poblacions ho estan fent i funciona, no estem inventant ni proposant
d’inventar la roda, ni molt menys. S’obre l’audiència pública, evidentment s’hauria de fer en un
espai amb un aforament suficient i poder disposar amb anterioritat de totes les dades que allà
s’hi comenten. Sobre el tema de les dades, hem avançat, abans no teníem ni el pdf, ara tenim
el pdf, però fa falta més, hi ha formats com l’open data que facilitarien poder treballar molt més
amb aquestes dades, doncs demanem que es proporcionin les dades en aquest format.
Finalment, pel que es refereix al procés de seguiment del pressupost, sabem que Ple rere Ple
s’anirà modificant aquest pressupost i per tant, també demanem que es publiqui, és a dir, que
es faci públic totes aquestes modificacions i també l’estat d’execució pressupostària que és un
tema que fins ara roman amagat, no és públic. Entrant i passant breument pel tema dels
ingressos tenim dues propostes, bàsicament, la primera és que l’Ajuntament passi a ingressar
els pagaments corresponents a l’IRPF i en cas d’haver-n’hi, també a l’IBA, directament a
l’Agència Tributària Catalana enlloc de fer-ho a l’Agència Tributària Espanyola. I en segon lloc,
proposem una mesura per augmentar els ingressos a l’hora que es promou la baixada del preu
del lloguer. Aquesta mesura seria fer efectiu el cobrament del recàrrec del 50 % de l’IBI sobre
els pisos buits, això no és una mesura que ens traiem de la màniga, sinó que està aprovat des
del 2003, però sembla que cap govern troba el moment de portar-ho a terme, 50 % de recàrrec
de l’IBI en els pisos buits. En tercer lloc, i és el tema del qual més s’ha parlat, parlarem de la
partida de despeses. Tenint en compte que actualment patim la contractació a empreses
privades de determinats serveis municipals, fet que suposa un cost extra del 18 % d’IVA més el
marge empresarial de la pròpia empresa privada, i entenem que el sector públic podria assumir
perfectament la gestió d’aquests serveis, la nostra proposta és que es realitzi una auditoria
interna per tal d’engegar un procés de remunicipalització d’aquests serveis que actualment
estan externalitzats, hem d’invertir la direcció d’aquest procés. Per altra banda, sabem com ha
anat el procés de contractació de personal eventual i de direcció d’algunes àrees. En principi
eren uns concursos suposadament públics i a la pràctica el que hem vist és que han acabant
sent designades a dir per Alcaldia, persones que casualment són familiars, amistats, militants
del partit que tenim al govern local. Això no s’ha de fer així, és òbvia la nostra proposta. Seguim
també amb la constatació d’un nou incompliment d’aquestes promeses electorals que el PP
ens regalava, avui farà aviat un any, no s’han reduït un 35 % els càrrecs de confiança, com es
va prometre. Enllaçant amb el tema dels càrrecs de confiança i tenint en compte que al nostre
país el salari mínim interprofessional amb prou feines arriba als 650 euros i el salari mig brut a
Catalunya no arriba als 2000 euros, la nostra proposta és clara, hem de reduir, hem de reduir
els sous dels nostres representants electes, tant dels representants electes com dels càrrecs
de confiança, som molt pesats, sempre ho diem, però és que no hi ha manera que s’apliqui. No
només el sou base, sinó tota una sèrie de complements per assistència que també es
segueixen cobrant. Perquè veieu un exemple, per assistència als plens es cobren més de
1.300 euros per persona, per assistència a les juntes de govern més de 720 euros, sessions de
comissions informatives, 670 euros per persona, i la junta de portaveus i altres comissions prop
d’uns 600 euros per persona. Al final, això no és només que un sobre sou per aquells càrrecs
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que ja cobren elevats sous d’altres administracions, com poden ser la Generalitat o la
Diputació. Per tant, està clar, la nostra proposta és: per una banda, que es revisi l’actual
organigrama de càrrecs de confiança d’aquest ajuntament...
SENYOR RIERA: Senyor Duran, vagi concloent sisplau.
SENYOR DURAN: ... sí, vaig acabant, quedem-nos amb el mínim necessari, i per altra banda,
l’eliminació de complement per assistència als càrrecs electes que ja tinguin responsabilitats de
govern en d’altres administracions. Vaig acabant. No vull deixar de parlar, del tema estrella dels
que tots parlen que és, les retallades, al final és una manera eufemística de dir que estem
desmantellant el sector públic. No entraré en detall perquè els números del pressupost són
coneguts per tothom, però nosaltres entenem que retallant en educació, en cultura, en joventut,
en serveis a les persones i en plans d’entorn, és contrari als interessos dels badalonins i
badalonines, entenem també que deixar Badalona Comunicació, acomiadant a 21 persones, no
és en cap cas, com és l’alcalde que volia fer, mirar pels interessos de la ciutadania. Entenem
que aquesta no és la manera de donar importància al dret a la informació. Moltes d’aquestes
retallades, ho estem veient cada dia que hi ha Ple a la plaça de la Vila, compten amb l’oposició
frontal d’aquells col·lectius més afectats directament, i a la nostra ciutat tenim la sort de comptar
amb moltes entitats, amb molt teixit associatiu. No entenem perquè no es consensuen, per
exemple, les polítiques de joventut amb el Consell Local de Joventut, o perquè no parlem de
polítiques culturals amb la Taula de Cultura, amb la Coordinadora de Colles de Cultura
Tradicional...
SENYOR RIERA: Senyor Durant, vagi acabant perquè és que ja he sigut generós amb el seu
temps, i per tant, lamentaré molt haver-li de retirar la paraula.
SENYOR DURAN: Vint segons. No entenem tampoc perquè no es parla amb les entitats com
es poden fer millors polítiques de cooperació i desenvolupament. Per què no parlem
d’urbanisme amb la FAVB amb les associacions de veïns. No entenem, i ara en parlaran altres
intervencions, per què seguim entestats en assignar tres milions d’euros a la partida de llibres
gratis per a tothom. I acabo, crec hem exposat prou arguments com per entendre que aquest
pressupost que avui ens presenta el PP, amb el més que probable vot a favor de
Convergència, no dóna respostes a les necessitats de la gent de la nostra ciutat, al contrari,
perjudicarà als que ja estan perjudicats i afavorirà als que sempre han gaudit de privilegis, i
aquesta definitivament, no és la Badalona que volem. Gràcies.
SENYOR RIERA: Gràcies senyor Duran. Té la paraula la senyora Carme Martínez Ruzafa.
endavant sisplau, té cinc minuts per exposar el que ens vulgui dir.
AP-2012/2291
Senyora Carme Martínez Ruzafa, en rep. de la Junta Rectora d'escoles públiques i
FAMPAs. Assumpte: Expressar l'opinió de la comunitat educativa referent a la gratuïtat
dels llibres de text.
SENYORA LLUCIÀ: D’entrada no sóc la Carme Martínez, sóc Eulàlia Llucià. Bona tarda senyor
alcalde, senyors regidors, senyores regidores, ciutadans i ciutadanes. Jo us parlo en nom dels
directors i directores de Badalona de la Federació d’Associacions de Pares i Mares, i de la
Plataforma Badalona es mou. També, com hem sabut a última hora, amb el suport dels casals
de joves, dels que fem nostres les seves reivindicacions. Fa més de deu anys que motes
escoles públiques de la ciutat va iniciar uns projectes de socialització i reutilització de llibres de
text. Aquets projectes neixen com a conseqüència de les reivindicacions de la comunitat
educativa dels anys 90 sobre la gratuïtat de l’ensenyament públic, i tots ells recullen el treball
amb valors com el de la solidaritat, el respecte, el compartir, el reduir, el reutilitzar, etc., etc., a
la vegada que fomenta el treball conjunt de tota la comunitat educativa del centre, pares,
mares, professorat, alumnat, per garantir l’èxit del projecte. Aquest treball iniciat fa tant temps,
ara és seguit en aquest moment per 27 centres de la ciutat, i en tots aquests anys s’ha posat
de manifest que la socialització és l’únic camí sostenible per a la veritable equitat davant de
l’educació. Però avui ens trobem davant d’una proposta per part del govern actual, que és una
proposta que és per un temps limitat, pel que se’ns ha dit, és una gratuïtat dels llibres de text
que posa en perill el treball de tants anys d’ampes i mestres. Aquesta proposta arriba tard i ens
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sembla que malament, i només pot ser fruit del desconeixement, i portarà, ens sembla també, a
la destrucció d’allò que s’ha construït amb tant esforç i treball per part de molta gent. El govern
municipal vol destinar tres milions d’euros a la suposada gratuïtat dels llibres de text, tres
milions d’euros dels ciutadans i ciutadanes de Badalona que suposen un empobriment de
l’ensenyament públic i la pèrdua de projectes que han acompanyat als infants i joves en la seva
educació. En primer lloc, uns 5.000 escolars d’entre primària i secundària, els més necessitats
econòmicament, deixaran de rebre 86 euros del Ministerio d’Educación, en concepte d’ajut per
l’adquisició pels llibres de text i material escolar. És a dir, mentre que aquests alumnes rebran
la diferència de vint a vint-i-cinc euros més respecte a d’altres cursos perquè se’ns ha dit que
els nens de primària rebran entre cent i cent deu euros, i els de secundària entre cent deu i
cent vint. Per tant, la diferència només és de vint o vint-i-cinc euros, la resta que no tenen l’ajut,
per tant en principi són persones que no tenen una necessitat imperiosa, cobraran l’aportació
municipal, aquesta quantitat que us deia entre cent i cent quinze euros. Al nostre entendre
aquesta distribució és totalment injusta. En segon lloc, tal i com es concreta en el pressupost
actual, aquests tres milions d’euros ens suposen una reducció en el manteniment i en la neteja
dels centres de primària, aquesta setmana tenim les escoles molt brutes ja. La desaparició de
les audicions musicals per complementar les classes de música i de les funcions teatrals.
L’eliminació de les corals escolars a primària, la reducció o supressió de les activitats als casals
de joves, l’eliminació de programes de suport a l’estudi, la reducció de les activitats dels plans
d’entorn i del Consorci Badalona Sud, la supressió de l’accés al Badasport. L’abstensime
escolar en determinades zones de la ciutat ha començat a augmentar, no hi ha els recursos
suficients per fer-ne el seguiment d’aquests alumnes. Tots aquests projectes que he anomenat
abans han ajudat a la cohesió social i a la integració de l’alumnat amb més necessitats, i han
contribuït a oferir la igualtat d’oportunitats per als més desfavorits. Ara es planteja un bonollibre
per a tothom, sense compromís per part de ningú, sense diferenciar les necessitats socials,
sense tenir present el treball realitzat, ni el camí recorregut. Per tot això, els centres públics de
Badalona no podem estar d’acord en aquesta proposta, perquè no va a favor de la socialització
de llibres de text, ni respecte els diferents models organitzatius del centre, més aviat al contrari.
Les escoles públiques ja tenim un model de socialització reeixit i no volem canviar-lo, i per tot
això proposem que l’escola o l’ampa rebi els diners directament, i no pas el bonollibre nominal
a cada una de les famílies. La gestió per part de l’escola del diner públic és la màxima garantia
d’equitat. L’escola pública no necessita cap empresa per gestionar els bonollibres, en aquests
moments les amples i les escoles ho estem gestionant perfectament amb les editorials. S’ha de
tenir en compte també la gestió de les escoles que tenen matrícula viva, en aquesta línia, i
sempre que es mantenen els terminis per portar a terme el projecte, està el curs acabant-se
maig junt d’aquest curs, estem disposats a continuar treballant conjuntament. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, començaríem amb el torn d’intervencions dels grups
polítics. Senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Abans ha dit que faria una exposició el ponent, potser ara seria el moment
no?
SENYOR ALCALDE: Jo no sé si el senyor Riera vol comentar alguna cosa, jo crec que el tema
pressupost està explicat.
SENYOR SAGUÉS: És que avui discutim les al·legacions, si les estimen o les desestimen,
aleshores ens agradaria sentir els arguments.
SENYOR ALCALDE: Llavors, en relació a aquesta última intervenció, intervindria el regidor
d’Ensenyament per donar una explicació.
SENYOR FERNÁNDEZ: Gràcies alcalde. De forma molt breu, jo primer de tot vull aclarir que
avui aprovem una partida pressupostària, només estem aprovant una partida, no estem
aprovant en cap cas un programa, potser qui ha vingut aquí a parlar, els representant de
l’escola pública s’ha precipitat una mica, però jo crec que avui no toca debatre aquest tema,
avui només és un tràmit que hem de passar i és una partida que s’ha d’aprovar, i després, més
endavant, ja es concretarà i es detallarà quin és el desenvolupament d’aquest programa. Un
programa que s’ha elaborat i que abans d’elaborar-se nosaltres hem garantit que de la
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recopilació de totes les dades possibles, sabeu que hem recopilat el preu dels llibres, el preu de
les famílies que socialitzen, les que no ho fan, s’han recopilat i estudiat les dades dels projectes
de reutilització de tots els centres que actualment estan aplicant processos de reutilització. S’ha
comptat amb la participació de la Federació d’ampes, la Junta de Directors d’Escoles
Públiques, els directors dels instituts públics, de col·legis concertats. Tot això per mirar de
traçar unes línies bàsiques que han de seguir el programa de llibres de text i on s’han recollit
totes les aportacions possibles. Jo crec que això ho compartim i aquesta comunicació ha estat
contínua durant molts mesos. Nosaltres, des del govern municipal teníem una proposta inicial
que ha anat evolucionant, s’ha anat perfeccionant, s’ha anat polint amb l’ajut de tota la
comunitat educativa i amb la col·laboració de tots, i hem intentat fer del programa del govern un
programa de tots. A ningú se li escapa que aquí a Badalona existeixen dues realitats diferents i
totalment oposades, que són l’escola pública i l’escola concertada, i davant d’aquesta situació,
el govern municipal a dissenyat o a mirat de dissenyar un esborrany de programa que reuneix
aportacions de les dues parts i on l’objectiu principal és garantir la gratuïtat dels llibres de text a
llarg termini, mitjançant la reutilització de llibres de text que moltes escoles ja porten aplicant
molts anys. Hem dissenyat un programa pilot de reutilització que passa clarament per la
reutilització de llibres de text. Jo vull transmetre que aquest govern municipal està decidit a
engegar un programa pioner i innovador on la participació dels centres i les associacions de
pares i mares és de vital importància, és indispensable, i a l’hora de redactar aquestes bases,
aquestes bases que han de traçar, com he dit abans, les línies bàsiques s’ha tingut en compte
totes les aportacions com és, el tipus de material subvencionable, llibres de text, material
didàctic complementari, la incorporació de l’alumnat repetidor, la valoració si hem d’incloure o
no l’alumnat que no està empadronat a la ciutat però que està matriculat als centres de la
ciutat, els projectes de 2.0 que s’apliquen a diferents instituts de la ciutat, la incorporació de la
matrícula viva dels diferents centres. Ha de quedar molt clar que l’únic objectiu d’aquest govern
municipal és ajudar a les famílies, i aquest projecte no tindria cap sentit si aquest projecte no
tindria cap sentit si les famílies no veiessin un decrement important en la despesa de llibres de
text. I ha de quedar també molt clar que el programa serà en base a un procés que garanteixi la
continuïtat de la inversió amb la introducció de programes de reutilització de llibres que
permetin el seu aprofitament en cursos acadèmics superiors, i garantirem que el programa
tindrà durabilitat i continuïtat en els següents curos escolars i com a conseqüència la inversió
municipal es reduirà considerablement a exercicis pressupostaris posteriors als d’aquest any.
És evident que les circumstàncies econòmiques són difícils però aquest projecte està basat
únicament i exclusivament en l’ajuda a les famílies, i aquest programa pretén ser un suport
econòmic a l’hora de comprar els llibres, sense aquesta premissa aquest programa no tindria
cap sentit, i és per això que considerem que ara és el millor moment per avançar en aquest
sentit, en l’ajuda a les famílies, mitjançant un projecte de reutilització de llibres de text amb
llarga durada i continuïtat, que garanteixi la sostenibilitat econòmica del programa en el seu
conjunt i que tingui un indispensable component pedagògic. Per tant, jo crec que està molt clar i
que ha de quedar bastant clar que avui només aprovem una partida pressupostària que més
endavant es detallarà i es concretarà el programa.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Ara sí que passaríem al torn dels grups municipals. Senyor
Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bé, jo tot i que el tema dels llibres de text, de la gratuïtat dels llibres de text
i el que vostès hi destinin tres milions a això, és molt important i és una bona part de la
intervenció que hauré de fer, però avui el punt en el que estem és el punt de estimació o
desestimació d’una sèrie d’al·legacions que alguna, per la nostra part una era sobre els llibres
de text, però n’hi havia divuit més. No hi ha intervenció sobre el per què s’estimen o es
desestimen les al·legacions?
SENYOR RIERA: Gràcies senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Bé senyor Sagués, en general i
en termes generals, les al·legacions que hem rebut al pressupost han sigut contestades i en
qualsevol cas, en la línia de les que hem presentat i altres que s’han presentat. El pressupost
presentat ha rebut una sèrie d’al·legacions que segons l’article 170.2 del text refós de la Llei
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d’Hisendes Locals, estableix que els únics motius de reclamació que es poden presentar contra
el pressupost inicialment aprovat, perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als
tràmits que estableix la pròpia llei reguladora de les hisendes locals. Perquè ometi el crèdit
necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat local en virtut d’un precepte legal o de
qualsevol altre títol legítim, perquè els ingressos en relació a les despeses pressupostades són
manifestament insuficients o bé aquesta respecta a les necessitats per les quals estigui previst.
I en aquest sentit, cap de les al·legacions presentades van en aquesta línia i van totes
destinades a incrementar la despesa d’aquest ajuntament i han sigut rebutjades. Nosaltres per
tant, en termes molt generals, els grups han rebut l’explicació i jo li doncs, ja que vostè me la
demana, jo li dono l’explicació del perquè s’han rebutjat les al·legacions i a partir d’aquí pot
vostè fer la seva exposició.
SENYOR SAGUÉS: Bé doncs, ara sí, bona tarda a tothom. També a les explicacions que se’ns
han donat per escrit a la preacta i a en la comissió informativa on s’argumentava sobre les
al·legacions presentades, també hi ha un apartat que diu així “l’aprovació del pressupost és un
acte polític per excel·lència mitjançant la redistribució dels ingressos es satisfan les despeses
de les prioritats polítiques del govern”. Per tant, tractant-se com ens diuen que es tracta d’un
acte polític per excel·lència, que significa què és el que prioritza determinat govern, és amb
aquesta base que nosaltres ho entenem i és en aquesta base que nosaltres hem fet les
al·legacions, una base política, una base a on hem manifestat el que creiem que s’hauria de
prioritzar en aquests moments a qualsevol ciutat, però sobretot a la nostra Badalona, què és el
que s’hauria de prioritzar per tenir en compte les situacions que s’estan vivint en aquests
moments de forces necessitats socials, un moment en què la crisi està afectant molt durament
a moltíssimes famílies i un moment en què per part de qualsevol govern la seva prioritat, la
seva principal obligació hauria de ser aplicar mesures, invertir, prioritzar aquelles accions que
realment van a combatre la crisi amb una major o menor mesura, però decididament que
tinguin aquest objectiu. I en aquest cas no ens diguin que no hi ha diners, i no ens diguin com
ha dit i que m’ho he apuntat, que totes les propostes que fèiem anaven destinades a
incrementar la despesa, perquè no és veritat, no és veritat, les nostres al·legacions no
incrementaven la despesa, vam ser absolutament curosos en no fer això, i el que vam fer va
ser redistribuir els diners d’una altra manera per poder cobrir les necessitats que per a
nosaltres són fonamentals en aquests moments. Recordar també que en el seu moment vostès
van tenir ja una gran mancança, que va ser no aprovar les ordenances fiscals, no aprovar els
preus públics i les taxes, no fer cap esforç per tenir algun enginy, per intentar fer alguna
proposta renovadora d’un altre tipus de fiscalitat, nosaltres sempre els hem parlat aquí de la
tarifació social, és un model important, i d’aquesta manera es podrien modificar moltes
d’aquestes taxes. En aquests moments, en el temps en què estem, encara no coneixem quines
seran les taxes previstes per a les escoles bressol per al proper curs, nosaltres els fem des
d’aquí ja una crida a què apostin per la tarifació social. Sense model de fiscalitat, sense
propostes de més ingressos o de bonificacions per a les persones que més ho necessitin, és
com ens presenten aquest pressupost que avui, esperem que no sigui així, però molt ens
temem que avui s’aprovarà de forma definitiva. Es tracta d’un moment en què les retallades
socials ens estan afectant moltíssim, com dèiem abans, i estan afectant en un moment
d’increment de l’atur, en un moment en què moltes persones o tenen salaris congelats o
reduccions salarials importants, i a més a més, per altra banda, ens estem trobant que hem
d’afrontar més pagaments en serveis socials, com estem parlant del repagament, com estem
parlant d’una T10 que es va augmentar d’una manera brutal, d’unes taxes universitàries que
està previst que tinguin pujades del 50 i el 60 %. És a dir, que ens trobem en un moment en
què si des de les diferents administracions no prenem mesures que vagin destinades a pal·liar
aquests efectes, les famílies, la gent que més malament ho està passant, encara ho passarà
pitjor. Vostès està clar que Partit Popular i fins ara Convergència i Unió com a aprovadors
inicialment, ja veurem avui com acabarà, doncs està clar que entre PP i Convergència i Unió no
prioritzen aquestes mesures anticrisi, per a vostès no sé què és el que pensen que és el més
important, però està clar que no tan sols amb aquest pressupost no augmenten polítiques
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socials imprescindibles, sinó que fins i tot en rebaixen o suprimeixen, o suprimeixen o rebaixen
serveis públics, serveis d’antenció a les persones que més ho necessiten. Tenen els diners,
està clar que hi són els diners, perquè nosaltres amb els mateixos diners que vostès
pressuposten les seves prioritats nosaltres els modifiquem, no incrementem aquests 150
milions rodons que estem parlant, amb aquests mateixos 150 milions nosaltres els fem altres
propostes, però vostès han renunciat a ampliar les beques menjador, aquestes beques
menjador que tantes dificultats tenim per cobrar de la Generalitat, i que tantes necessitats hi ha
que ja hem sentit constantment responsables d’escoles públiques dient que estan a punt
d’haver de tancar els serveis de menjador perquè no poden cobrir les necessitats. Doncs bé,
vostès han renunciat a ampliar les beques menjador, han renunciat a ampliar els ajuts socials
directes a moltes persones que necessiten, que tenen problemes per pagar el llum, el gas,
l’aigua, per pagar el lloguer, els desnonaments que s’estan produint per no poder fer front a les
hipoteques o lloguers, etc. Tot això vostès han renunciat a poder-ho fer, i perquè han volgut, no
obligats, no perquè no podien passar de determinada quantitat no, han decidit, han decidit
gastar els diners d’una altra manera, i no han decidit que seria una opció que podríem discutir,
apostar per la gratuïtat per sobre de tot dels llibres de text, per davant fins i tot d’aquestes
necessitats. No és això, vostès han decidit malbaratar tres milions d’euros per un determinat
model que és absolutament electoralista, no és el model que serveix per avançar amb la
gratuïtat, nosaltres els hem proposat ampliació, intensificació de la socialització de llibres de
text sense perdre ni un d’aquests serveis que esmentàvem i incrementant fins i tot aquest
serveis que estàvem dient. Han retallat diners per al Consorci Badalona Sud, per Badalona
Serveis Assistencials, pel manteniment de les escoles públiques, substitucions a les escoles
d’educació especial, el casal de pares i mares ha quedat suprimit, casals de joves, les entitats
de solidaritat, les entitats de dones, els plans d’entorn. Tot aquest conjunt, tot això, que ho
sàpiga, ho ha de saber la ciutadania, tot això és decisió d’aquest govern del Partit Popular amb
el suport de Convergència i Unió. Són absolutament mesures que podrien ser d’una altra
manera, els diners hi són, aquell argument que sentim tantes vegades quan ens defensen les
retallades que ens diuen “és que no hi ha més diners”, en aquest cas hi ha els diners, no val ni
aquest agrumen tòpic, els diners hi són...
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, perdoni, està fora ja de temps.
SENYOR SAGUÉS: ... l’únic que falta és la voluntat política per prioritzar el que s’ha de
prioritzar.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Sagués. Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Bona tarda, senyores i senyors, regidores i regidors. Bé, he escoltat les
intervencions que s’han fet fins al moment, jo puc disculpar i he de disculpar que hi pugui
haver, especialment entre els representants de les escoles públiques o de dues formacions
polítiques, que hi hagi un cert desconeixement del contingut real del que diu aquest pressupost.
I en tot cas, aquí sí que em sembla que el govern municipal hagués hagut de fer una cosa que
no ha fet, que és dialogar, parlar, jo crec que hem d’evitar el conflicte, nosaltres som gent que
mirem d’evitar els conflictes però no mirem d’evitar els debats i el diàleg, i en tot cas, la
contraposició d’idees. I em sembla que el govern municipal aquí, aquesta tarda i probablement
durant aquestes setmanes no ha fet el que a mi m’hagués agradat, que és que la gent que
havia presentat al·legacions tingués una resposta concreta i que sobretot hi hagués una
contraposició d’arguments entre alguns dels que hem escoltat aquesta tarda, que alguns són
certs, d’altres són incerts, d’altres són políticament esbiaixats, d’altres són políticament
raonables, i la realitat del pressupost que avui es porta a l’aprovació definitiva. També m’ha
sorprès que el govern no volgués defensar amb fermesa el pressupost que avui ens porta a
l’aprovació definitiva, perquè dóna la sensació que no es vol explicar amb claredat què és el
que diu aquest pressupost. I jo puc estar d’acord, a traços gruixuts, amb l’inici de la intervenció
del senyor Sagués i algun dels continguts que ell manifestava, però li he de dir que tot això
podria ser cert fins al punt en què Convergència i Unió va començar a negociar aquest
pressupost. Perquè tot això que vostès expliquen podia ser cert a l’inici, però ja amb l’aprovació
inicial, amb la negociació que vàrem fer i que nosaltres vam assumir que calia fer perquè
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Badalona necessita un pressupost, hi ha moltes de les coses que vostès estan dient que no
són certes, que en tot cas, són menys certes. I per tant, jo crec que el que correspon és
explicar una mica el que aquest pressupost té en el seu contingut. I té, per exemple coses que
val la pena dir, perquè jo en el Ple d’aprovació inicial vaig fer una expressió de dir, escolti,
aquest pressupost vist com està la situació d’austeritat, retallades, contenció pressupostària
etc., és un pressupost que a la inversa, amb altres partits governant la ciutat, els qui estem en
aquesta banda i el Partit Popular a l’oposició, probablement haguéssim tirat endavant, per què?
perquè es pot defensar, es pot defensar. Es pot defensar per exemple perquè manté les
partides de l’any 2011 dels plans educatius d’entorn, les subvencions a les entitats esportives,
les subvencions de l’IBI famílies nombroses i monoparentals, l’aportació al servei de taxi i
transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, les prestacions econòmiques dels
serveis socials, l’aportació al Consorci de Normalització Lingüística. Aquestes partides és cert
que patien unes retallades a l’inici quan el Partit Popular va presentar el seu pressupost d’entre
el 19 i el 35 %, però avui és veritat que es mantenen igual que l’any passat, per tant, que no es
redueixen. I ja sé que n’hi ha d’altres que sí que es redueixen, concretament aquestes, i algú
en alguna de les intervencions hi feia referència, aquestes no es toquen. I l’aportació al
Consorci Badalona Sud es rebaixa, però no és de 500.000 a 400.000 euros, es queda en
450.000 euros a la zona sud de Badalona es poden fer coses. I hi ha una reducció de la
retallada que es pretenia fer a les entitats culturals de la ciutat, i hi ha una reducció de la
retallada que es pretenia fer a les entitats comercials de la ciutat. I hi ha, doncs es pot veure de
dues maneres diferents, però hi ha un acord sobre la garantia del futur de Badalona
Comunicació, evidentment sí, passant per una reestructuració de la plantilla i per alguns
acomiadaments, però capgirant les xifres que al principi s’havien presentat d’intencions que en
el seu moment va manifestar el govern local. I a més a més, hi ha dues partides importants,
des del nostre punt de vista, no transcendents, no canviaran el signe de l’economia local, però
una partida de 200.000 euros per un programa d’emprenedors locals que espero que es posi
en marxa a través de la Diputació de Barcelona, o 100.000 euros per subvencionar els vehicles
dels autònoms que per exemple, reparteixen la premsa o qualsevol tipus de mercaderia per la
ciutat de Badalona, aquests petits vehicles d’autònoms, a mi em sembla que són passos
endavant que van en la bona direcció. Per tant, podem quedar-nos ancorats en el que va ser la
presentació d’aquest pressupost en audiència pública o podem mirar d’incorporar-hi allò que en
la negociació política s’ha anat fent possible, i això és el que ha avui tenim amb un acord,
signat en aquest cas entre el govern municipal del Partit Popular i nosaltres com a grup a
l’oposició, que deixa el blindatge de les partides que hem negociat, és a dir, que se sotmet no a
modificacions pressupostàries qualsevol de les partides que avui hem donat per tancades o
que avui es donen per tancades. Per tant, que en principi no hi ha d’haver sorpreses sobre tot
això que els he explicat, això existeix, i si les coses s’haguessin de modificar el pressupost que
tantes vegades es modifica durant l’any, en aquestes partides no es podria modificar, i s’acorda
que l’aportació per als mitjans públics de Badalona es mantindrà fins al 2015, amb una
aportació mínima de dos milions de dos milions d’euros, garantint una plantilla de 45
treballadors. I finalment, es fa un acord que jo no sé com ho defensarà el partit que governa
avui a Badalona perquè és evident que no és exactament la promesa electoral, no és la
promesa electoral que van fer abans de les eleccions, però del gratis total, s’ha passat, i a mi
em sembla que això és correcte i espero que això s’expliqui i s’expliqui bé, a un compromís de
socialització molt important que inclou les escoles públiques i les escoles concertades, els
models d’una escola i els models de l’altra i que respecta tots dos models i que respecta
l’autonomia de tots els centres, i que espero que quan el govern ho consideri i ho pugui
explicar, esvaeixin molts dels dubtes, que són lògics, però que porten a engany, i que porten a
dir coses que no són certes i que sembla que no passaran. En tot cas, aquest tiquet per llibres
establert en principi, en 105 euros per a la primària, 140 per la secundària i 70 euros per
l’educació especial, no cobreix evidentment el 100 del cost dels llibres que una família ha
d’afrontar a principi de curs, no ho cobreix. Per tant, de gratis total res, en tot cas, entre el 30,
35 i el 40 45 % del cost global del que es gasta una família. I aquí es pot dir que això no és una
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política social, que és una mala política social, no sé què opinaran les famílies de Badalona
quan tinguin aquesta oportunitat, amb compromís, signant un paper conforme es compromet a
final de curs, al mes de juny, a portar aquells llibres a l’escola, perquè comenci el procés de
socialització a l’escola en el cas que l’escola no socialitzi. Per tant, amb un compromís ferm
d’iniciar un programa que a nosaltres ens sembla que és ambiciós, es pot fer bé o es pot fer
malament, i això ja depèn del govern municipal, ho pot gestionar bé o ho pot gestionar
malament, això ja ho veurem i ja tindrem temps de parlar-ne. El senyor Sagués es posa nerviós
i demana que em treguin la paraula, però de moment no me l’han tret, jo a vostè l’he escoltat
amb tota l’atenció i amb tot el respecte...
SENYOR SAGUÉS: No, no, jo volia parlar tant com qualsevol altra, sí, però a mi m’hagués
agradat que m’hagués pogut escoltar més minuts.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, l’alcalde està cronometrant al senyor Falcó com l’estava
cronometrant a vostè, i el senyor Falcó porta en aquests moments 7:27 segons i li queden dos
minuts i mig. Escolti senyor Mañas, els he avisat als nou minuts i mig.
SENYOR FALCÓ: Ja acabo, en tot cas breument i no crec ni que acabi amb aquest dos minuts.
Avui es porta a aprovació, lògicament, definitiva un pressupost que inicialment ja vàrem
aprovar, jo tinc ganes que el govern expliqui realment en què consisteix realment aquest
projecte de socialització, perquè em sembla que no és el que s’ha estat explicant per part dels
grups que comparteixen oposició amb nosaltres. Em sembla que és una mesura que no
s’escau criticar-la, almenys com a plantejament de sortida, en podrem criticar la gestió
posterior, en podrem criticar si se’n surten o no, però com a element de sortida no em sembla
que sigui dolent, i nosaltres hi donarem suport perquè Badalona necessita un pressupost per
tirar endavant i perquè aquest no és el pressupost que el Partit Popular va presentar a
l’audiència pública al seu dia, és un pressupost ben diferent que recull moltíssimes partides que
nosaltres hem pogut i hem volgut negociar, i en tot cas, ja veurem, ja veurem en l’execució
d’aquest pressupost si es compleix o no. Que aquesta és l’altra, i aquest és el gran repte que té
el govern, jo de vegades em miro el Ramón Riera i pateixo per ell, perquè li cau una molt
important ferina, perquè ara hi ha de l’execució pressupostària d’aquest pressupost, que casin
els ingressos i les despeses, no només ho vigilaran els grups de l’oposició, el vigilarà el
Ministeri d’Hisenda, és a dir, els seus companys de partit, ens vigila Europa i per tant, no ens
podem desviar dels objectius que tenim marcats com a col·lectiu. Per tant, jo els desitjo sort,
especialment al senyor Riera, que tindrà dificultats per fer complir aquest pressupost, amb el
benentès que en farem un seguiment de la seva execució a fi que el que hem pactat, que és el
que a nosaltres ens motiva a votar-hi a favor, que el que hem pactat, es compleixi.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Falcó, ha intervingut durant 9 minuts 40 segons, ho dic
pels dubtes. Té la paraula el senyor Serrano del grup Socialista.
SENYOR SERRANO: En primer de tot voldríem agrair des del grup municipal Socialista el
treball i la dedicació de tantes entitats i persones que han dedicat el seu temps a estudiar i
presentar propostes i al·legacions per millorar uns pressupostos municipals ostensiblement
millorables. Segon, dit això, constatar que és la primera vegada que uns pressupostos
municipals reben un rebuig tan generalitzat per part del teixit social de Badalona. Aquí hi ha
nou al·legacions de sindicats, d’entitats juvenils, de les associacions de cooperació, de grups
municipals i partits polítics, de fins i tot, persones a títol individual. Mai s’havien presentat tantes
al·legacions i mai uns pressupostos havien estat tan contestats. Els pressupostos de
Convergència i el PP tenen el trist honor de ser els més contestats de la història de Badalona.
Són un exemple més de la incapacitat absoluta i de la voluntat que té el govern del PP de
negociar més enllà del seu soci de Convergència, amb els sectors socials de Badalona. I
senyor Riera, no és veritat que nosaltres presentem al·legacions incrementant el pressupost,
nosaltres parlem del sostre de despesa que vostès van aprovar inicialment. Aquests no són uns
pressupostos ni neutres ni neutrals, al contrari del que es pensa el tinent d’alcalde d’Hisenda, el
diner sí que té ideologia, i la ideologia que hi ha darrera d’aquests pressupostos és obvia, és la
dreta pura i dura, són uns pressupostos de la retallada generalitzada, de la pèrdua de drets i
serveis, són uns pressupostos que tenen i tindran víctimes. Avui són els nens i nenes, els pares
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i mares del casal, que tot i el vot contrari de la majoria d’aquest Plenari, ja ha tancat. És la
primera vegada en la història de Badalona que una moció aprovada pel Ple el govern no
l’executa. Són els treballadors i treballadores de Badalona Comunicació que ja han estat
acomiadats o en paraules del senyor Falcó, ja han alliberat el seu lloc de treball. No repetirem
ara el debat que vam tenir en motiu de l’aprovació inicial. Constatar que més enllà de les raons
tècniques que edueixen per rebutjar la totalitat de les al·legacions, hi ha una nul·la voluntat
política per tractar d’incorporar cap de les propostes que avui estan sobre la taula, ho podrien
fer comprometent-se a portar al Plenari en un futur immediat una modificació de parties que
recollís algunes de les propostes presentades, però sabem que no ho faran, escoltar, dialogar i
fer seves les propostes de la societat civil, no és ni el seu estil ni la seva manera de fer. Per
això, constatar que gràcies a l’aclor del senyor Falcó i el senyor Garcia Albiol, Badalona tindrà
els pressupostos socials més regressius, políticament més sectaris i econòmicament molt
millorables. En el Plenari anterior el president del grup municipal de Convergència i Unió va dir,
i cito textualment “el govern en aquest punt, es compromet a presentar abans de l’aprovació
definitiva del pressupost, un programa de socialització de llibres de text que compti amb l’aval
de la comunitat educativa. Si aquestes condicions es donen, un programa clarament de
socialització de llibres avalat per la majoria d’escoles, aquest punt rebrà també el nostre suport
de l’aprovació definitiva, i sinó no.” Doncs bé, ja hem sentit el que opina la comunitat educativa
d’aquest projecte, perquè segons el govern ha parlat només aproven una partida, aquí ni hem
sentit com anirà el desenvolupament ni l’acord amb la comunitat educativa. Per això li demano
al grup de Convergència i Unió que sigui coherent amb el que va dir només fa trenta dies i
manifestar aquí, i no doni suport a aquest pressupost. Un pressupost esclau d’una injusta i
equivocada promesa electoral, en la situació actual, dedicar tres milions d’euros a llibres de
text, és un error i una irresponsabilitat. Un error perquè es lliuraran diners a qui no els necessita
i una irresponsabilitat perquè aquests diners es trauran a gent que de debò els fa falta, aquests
diners signifiquen minvar les partides d’escoles bressol, de la teleassistència, de l’ajut a
domicili, significa no ajudar a les famílies en situació de risc, significa no desenvolupar
programes d’ocupació, son diners que es treuen a les entitats socials, a les entitats culturals, a
les entitats educatives, dedicar aquest diners a llibres de text significa tancar el casal de pares i
mares, significa acomiadar a una vintena de persones de Badalona Comunicació. Les nostres
al·legacions han anat en aquest sentit, en palesar tot això, que es podria haver fet si no
estiguessin obcecats en no enviar un taló que anirà acompanyat d’una carta i segurament una
fotografia del senyor alcalde, a les famílies de Badalona, i potser també enviaran la foto el
senyor Falcó després de la seva intervenció d’avui defensant una proposta en la que no han
explicant com ho faran i que vostè es va comprometre que si no explicaven i aconseguien
l’acord de la comunitat educativa vostè ho rebutjaria. Però segur que tindrem ocasió de parlar
més endavant del tema dels llibres, abastament, i esperem que vostès ens diguin com, quan, a
qui, quan, qui i sobretot, la gestió qui la farà i quina entitat supramunicipal els donarà els diners,
això encara està per esbrinar, senyor Falcó, i vostè li dóna el suport sense conèixer totes
aquetes preguntes. Com ho faran? Quan ho faran? A qui li donaran? Qui ho farà? I, qui posarà
els diners? Tal i com vam dir al debat inicial des que vostès van accedir al govern hi ha una
sensació generalitzada a tota la ciutat que aquest ha estat un temps perdut per a Badalona,
una sensació que nosaltres també compartim. Amb els pressupostos que avui s’aproven
només fan que conformar que el 2012 també serà un any perdut per a la ciutat, i enmig d’una
terrible crisi econòmica aquesta és una frivolitat que els badalonins i badalonines no ens podem
permetre. Per això, i molt més que els podria dir, nosaltres votarem en contra.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Serrano, aleshores donaria la paraula una altra vegada
als representants que han presentat al·legacions. El senyor Duran començaria.
SENYOR DURAN: Bona tarda de nou, sembla que ara tinc més quòrum que en l’anterior
intervenció, intentaré no repetir arguments en tot cas. Només reprendre a través del diàleg i de
les intervencions que hem anat sentit, i reinsistir en la manca de diàleg, en per què costa tant
parlar amb la gent, parlar amb qui dius que representes, i això ho hem vist clarament en el
procés d’elaboració del pressupost. Diàleg abans, evidentment el pressupost s’hauria d’aprovar
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a principi d’any, però tens tot un any per anar parlant amb els diferents agents, amb les entitats,
amb les coordinadores, utilitzant els consells de districte i veure el que necessita realment la
ciutat. És una feina que es pot fer i jo crec que els resultats serien bastant positius, aquest
diàleg amb anterioritat no l’hem trobat. Diàleg durant, quan s’elabora el pressupost, abans de
l’aprovació inicial, entenem que seria positiu, els diferents grups municipals consultar-los,
sobretot quan és el primer cop que s’està en el govern tampoc hem vist que existeixi aquest
diàleg durant. I diàleg després, ens comentava el senyor Serrano que hi ha hagut nou conjunts
d’al·legacions, cada un d’aquest conjunt, per exemple nosaltres en vam presentar unes quinze
o setze, entenem que és nombrós. No em sorprèn que es desestimin les al·legacions de la
Candidatura d’Unitat Popular i d’Esquerra Republicana, estem a les antípodes polítiques del
PP, però clar, que es desestimin també les de les entitats de cooperació, les de les entitats
juvenils, els sindicats, creiem que aquest govern té un clar problema d’escoltar, de dialogar,
d’escoltar i de representar realment a qui diu que representa. Per tant, la nostra insistència en
què hi hagi més diàleg, a part de més informació i més transparència, més diàleg, perquè sinó
no avançarem, entenem que no n’hi ha prou amb guanyar unes eleccions cada quatre anys per
ser el legítim representant de qui es diu que representa. En segon lloc, agafant les paraules del
senyor Falcó, ho citaré textualment, espero no equivocar-me, “acord amb les retallades”, què
vol dir això d’acord amb les retallades? Doncs molt breument uns tants per cents, perquè
potser la gent que ens està veient per internet o aquí no sap molt bé de què estem parlant
potser? Dons mireu: solidaritat i cooperació, un 60 % de retallada; acció social, polítiques
d’igualtat, plans d’entorn, entre un 20 i un 46 % de retallada; joventut un 23 %; Institut Municipal
de Serveis Personals, i l’IMPO, el de promoció de l’ocupació, un 25 % tots dos; equipaments
escolars, retallem un 19%; serveis generals de cultura, equipaments culturals, Museu de
Badalona, entre un 17 i un 21 %, depèn del cas; el Consorci de Normalització Lingüística, un 10
%; Consorci Badalona Sud, un 15 %; Badalona Comunicació té el trist honor de ser de les més
altres, un 37 %. Llavors jo recordo les paraules de l’alcalde Albiol quan al discurs de presa de
possessió va dir que governaria ni des de la dreta ni des de l’esquerra, nosaltres entenem que
retallar en educació, en cultura, en joventut, en serveis a les persones i en plans d’entorn, és,
evidentment, governar des de la dreta. Ja per acabar, reinsistir en el tema de Badalona
Comunicació, un govern que va dir que una de les seves prioritats era lluitar contra l’atur i
precisament els llocs de feina que depenen directament o quasi directament d’ell, retallem 21
persones, 21 persones que van al carrer, aquesta és la importància que li donem a la
informació de proximitat. No em voldria allargar, només insistir en què un pressupost que ha
tingut l’oposició frontal de tants col·lectius, i ho estem veient a la Plaça de la Vila Ple rere Ple,
estem veient a les entitats convocades, als sindicats, als professionals dels mitjans de
comunicació i a la gent de la comunitat educativa, un pressupost que té l’oposició de tanta i
tanta gent no pot ser positiu, no ens pot servir per construir una Badalona més democràtica,
més participativa i amb més qualitat de vida per a tothom.
SENYOR ALCALDE: Té la paraula, si vol, la representant de la Junta Rectora de les escoles
públiques.
SENYORA LLUCIÀ: Senyor Juan Fernández, és cert que al llarg del curs vostè ens ha anat
demanat l’opinió, però els he de dir que no ens hem precipitat, ens ha semblat que en aquest
moment en què s’havia d’aprovar aquest pressupost s’havia de saber l’opinió nostra. Tots els
aspectes que hem anat anomenant abans ens sembla que no s’han de perdre i penso que en
el moment de fer la votació és cert que s’ha de tenir en compte això. També s’ha de tenir en
compte que el nostre model amb el bono llibre a les famílies es perd, és a dir, que si algú
necessita més informació li podem donar la que necessiti, però s’ha de tenir en compte, és a
dir, al moment d’aprovar aquests pressupostos val la pena que ho tingueu en compte.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, tornaríem a iniciar una segona ronda, tindria la paraula el senyor
Riera.
SENYOR RIERA: Gràcies senyor alcalde. Jo en aquest plenari crec que el pressupost va ser
debatut en l’anterior plenari, que per cert va durar sis hores, prop de sis hores, i per tant, aquí el
tema és les al·legacions. Les al·legacions presentades és el que he comentat jo abans, el tema
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del per què hi havia unes al·legacions presentades i no acceptades. Hi ha una qüestió que és
veritat que aquest govern té menys representants que els que tenia abans, és veritat que abans
el govern era més ampli perquè eren tres partits, i ara està governant un sol partit. Però jo els
vaig dir l’última vegada que vaig intervenir en aquest plenari, que a mi no em busquessin per
crear un dèficit brutal i descomunal com el s’ha creat, no dic que per necessitats o perquè no hi
havia més remei, però nosaltres el que hem fet és adequar el pressupost a la realitat que tenim.
Jo amb el senyor Sagués i en fi, sobretot amb el senyor Sagués perquè el grup Socialista té
més responsabilitats amb això, li dono el benefici del dubte, però intentem gestionar els diners
que tenim, que en podríem tenir més, que podríem fer moltes més coses, doncs sí,
segurament, tots en voldríem fer moltes més de coses, però no en tenim més senyor Sagués,
hem d’administrat el que tenim. I sap què passa? Que amb el que tenim podem fer el que
podem fer, i nosaltres el que no farem, i li vaig dir en l’últim plenari, jo volia parlar només de les
al·legacions i em sembla que hagués sigut tot molt més breu però ja que insisteixen, li vaig dir
en l’últim plenari, no em busquin per crear un dèficit de 18 milions d’euros, perquè a mi no m’hi
trobaran, és a dir, jo no crearé un dèficit de 18 milions d’euros, perquè abans dimitiré, si jo em
veig incapaç d’afrontar la situació acceptaré la responsabilitat, diré que no en sé més i me
n’aniré a casa, però jo no faré un dèficit a Badalona de 18 milions d’euros. I jo no presentaré
unes al·legacions, amb la que està caient i tal com estan les coses, com hi ha aquí al·legacions
presentades pel senyor Serrano, que diuen, les al·legacions del senyor Serrano que estan aquí
diuen: incrementar l’aportació, incrementar la partida, incrementar la partida, incrementar la
partida, creació d’una nova partida, creació d’una partida específica, increment dels ajuts,
increment dels ajuts, creació d’una nova partida... això són les al·legacions que s’han presentat,
aquestes són les al·legacions. I les seves senyor Sagués, de destinar els mateixos recursos,
d’incrementar el pressupost, de mantenir l’aportació, de crear una partida, de destinar diners,
de destinar quantitats. No hi ha diners, senyor Sagués, no hi ha diners per poder fer les coses
que vostès volen fer, hem d’administrar el pressupost que tenim, i el pressupost que tenim
l’hem d’administrar de la millor manera possible. I aquí, el que no es pot fer com allò de “soplar
y sorber dice mi tía que no puede ser”, i aquesta és la realitat. Llavors nosaltres, vam heretar
un pressupost que al mes de maig ja no es podia fer front als pagaments, home, i això s’ha de
saber. I per tant, nosaltres, el grup del Partit Popular, presenta uns pressupostos o va presentar
uns pressupostos i ha atès unes al·legacions, les ha desestimat, en què es tracta de gestionar
el que tenim, i s’han acceptat aquelles propostes que eren canvis, que eren ajustar, que eren
canviar, que eren dir: posem més aquí i traiem una mica d’allà, premem aquí. És a dir, tot el
que han sigut aportacions per millor, per rendibilitzar i per treure del que tenim la distribució
podia ser diferent, però el que no podem és acceptar unes al·legacions, que és el debat
d’aquest pressupost, perquè el debat del pressupost el vam fer el més passat i va durar gairebé
sis hores, no podem acceptar unes al·legacions que només parlen d’incrementar. I vostè em
diu, no no, que no és incrementar, i escolti, que les tinc aquí, que tot és incrementar, que
només és incrementar, mantenir, incrementar, destinar, i clar, nom pot ser, perquè si vostès no
se n’han adonat que la situació és que tenim molts menys diners, que la situació és que hem
d’administrar una quantitat de recursos que són escassos, que la situació és que ens estan
fiscalitzant de tot arreu, com també estan fiscalitzant els que ens fiscalitzen a nosaltres, si no
s’entén tot això i no ens posem en una situació de quasi emergència municipal, és que estem
entenent el que ha passat o és que les úniques ganes que hi ha o l’únic interès que hi ha no
són els ciutadans sinó fer caure el govern del Partit Popular. Si l’únic que els interessa és fer
caure el govern del Partit Popular entenc els seus plantejaments, si el que els interessa és el
benestar i la prosperitat de Badalona i sortir, treure Badalona de la situació que està. Home, jo
crec que estaria bé que “arrimaran el hombro” com es deia abans, com ens deien fa un any que
“se arrimara el hombro” i que col·laboressin i ajudessin a treure la situació econòmica que
estem patint. Nosaltres tenim molt poca capacitat de legislar, molt poqueta capacitat de legislar
i nosaltres ens hem d’adequar al que tenim i hem de prescindir de coses que ens fan molt de
mal, perquè ens saben greu. Els ho vaig dir a l’últim Ple i no vull ser reiteratiu, que nosaltres no
hem vingut a sanejar una empresa per vendre-la, ni per donar més dividends als accionistes,
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home. Nosaltres hem vingut aquí per gestionar els ingressos que tenim, i si vostès no ho volen
entendre és per dos motius, o perquè alguns no en saben més i d’altres és perquè l’interès
només és de fer caure el Partit Popular. Doncs, molt bé, nosaltres continuarem en la nostra
línia, que és la de l’austeritat, utilitzar els diners que ens donen els ciutadans i que venen via
impostos de la millor manera possible. Estabilitzar, intentar estabilitzar pressupostàriament
aquesta ciutat i evidentment quan es pugui, tan aviat com es pugui remuntar la cresta de
l’onada, tornar a aquells nivells que igual no tornaran, però doncs si que intentar resoldre
aquelles qüestions més prioritàries i que realment a tots plegats ens fan mal i que ens volen,
perquè voldríem poder arribar a tot arreu. Nosaltres no podem fer front als desnonaments
perquè no podem pagar els lloguers de les persones que estan desnonades, no els poden fer
senyor Sagués. Nosaltres podem donar-los suport moral que ja ho hem fet, nosaltres podem
tenir el nostre alcalde al front d’una situació de desnonament i solucionar-la, això sí que ho
podem fer, pe`ro no podem pagar-los els lloguers, que més voldríem que poder-ho fer, no
podem fer-ho. Per tant, presentàvem un pressupost a aprovació definitiva en base a unes
al·legacions i no tornar a iniciar, i em pensava que no tornàvem a iniciar un debat sobre
pressupostos, em pensava. Si hagués estat així m’hagués preparat el debat de cara a un nou
debat de pressupostos, però no és així. Per tant, jo vaig oferir a tots els grups la possibilitat
d’aportacions, la possibilitat de diàleg i de dir, si semblava o tenien una idea de dir d’on traiem,
d’on posem, com ho fem i com ho canviem. La nostra porta es va obrir i varem fer cas i agraïm
als grups en aquest cas a Convergència i Unió, que va fer les seves aportacions i a partir d’aquí
aquesta és la situació del debat d’avui, que és sobre al·legacions al pressupost. Jo les he
cantat totes, les que vostès han fet i les del Partit Socialista i totes diuen el mateix, aquí estan,
les tenen tots vostès sobre la taula, no cal que ho digui jo, perquè les tenen tots vostès. És així,
almenys diguin vostès que el que pretenen és posar-nos en una situació límit d’incrementar la
despesa d’uns diners que no tenim, doncs no els tenim, que més voldríem que poder-los tenir.
Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Riera, senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Deu minuts tinc, oi.
SENYOR ALCALDE: No en té cinc ara , el segon torn són cinc minuts senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: I abans set i ara cinc, avui, que és que vol que no parlem.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués abans tenia deu minuts...
SENYOR SAGUÉS: I me n’ha deixat set.
SENYOR ALCALDE: Escolti jo, i ara en té cinc com tothom.
SENYOR SAGUÉS: Intentarem ser més telegràfics. Un parell de coses només de les que ha
dit el senyor Juan Fernández, que de veritat m’han preocupat. Una és que quan diu aquí, tan
sols el que estem fent ara és aprovar una simple partida, una simple partida de tres milions
d’euros, això és poca cosa la que estem fent avui aquí, tres milions d’euros que podrien
permetre fer moltes coses a la ciutat i que s’ha obviat fer-les. I la segona cosa, quan ha parlat
d’unes realitats absolutament oposades a Badalona, entre l’escola pública i l’escola concertada.
Jo no sé a què es refereix amb aquestes realitats oposades, què és el que té en el cap quan
pensa en l’educació pública sostinguda amb fons públics, sigui d’una manera o d’una altra. Per
tant, ja anirem veient i ja en parlarem en algun altre moment. Després el senyor Riera, el
senyor Riera dir-li potser, que m’ha decebut, m’ha decebut molt perquè en tota l’argumentació
que ha fet aquí, l’explicació més lògica que li veig és que no s’ha llegit les al·legacions, perquè
si se les hagués llegit no diria tot el que ha dit en aquests moments. Ens acaba de dir que
només parlem d’incrementar, incrementar, i sí que és veritat tot el que ell ha dit, ha dit que
demanem crear una nova partida, demanem posar cent mil euros més a les beques menjador,
demanem que dos-cents cinquanta mil euros pel manteniment de l’escoles. Demanem cinccents mil euros per les substitucions a les escoles d’educació especial, demanem una partida
també per subvencionar l’IBI a aquelles famílies que s’han quedat en atur. Tot això és veritat,
clar que és veritat, però miri el total que no l’ha sumat el total, el total ens quedem amb un no
passem de la mateixa quantitat que tenien vostès pressupostada, que era amb números rodons
cent cinquanta milions d’euros, és el mateix, la diferència on està, i ho he dit abans, està en
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distribuir diferent, polítiques de dretes i polítiques d’esquerres. És diferent, només faltaria que
no fóssim diferents, la gent ho ha de veure això i ho ha de tenir clar en què prioritzem, vostès
han optat per destinar tres milions d’euros, a fer aquesta indecència, aquesta aberració que
estan a punt de perpetrar avui Convergència i Unió i Partit Popular. Perquè no es pot qualificar
d’una altra manera, en uns moments com estem a la ciutat de Badalona, amb un model de
socialització de llibres de text, que hi ha 27 escoles a la nostra ciutat, que venen aplicant des
de fa 10 anys, destinant quatre-cents mil euros d’aquests tres milions, destinant-ne quatrecents mil a impulsar aquesta socialització de llibres de text arribaríem al mateix percentatge o
més del que diu el senyor Falcó, que arribaran fent-ho d’aquesta manera, d’aquesta salvatjada
que estan fent vostès d’un 30 o un 40%. Arribaríem més lluny, ho faríem seguint un model
pedagògicament correcte, arribaríem més, serien de veritat les escoles que defensarien el seu
model de treball. Això és i amb això és amb el que es basen totes les al·legacions que hem
presentat nosaltres, ho hem de dir-ho, és que és molt senzill, és molt clar, aquí tenim uns
diners que els tenen pressupostats, no els diem que els afegeixin, els tenen pressupostats.
Nosaltres els diem, apostem clarament i nítidament i a per a totes per la gratuïtat dels llibres de
text, a per a totes, fem un bon model que ja existeix, no s’inventin la sopa d’all. No contractin
una empresa, que els representaria més despesa encara, com dedicaran els treballadors i
treballadores municipals, que els dedicaran a atendre tota aquesta atenció de les famílies que
hagin d’anar a venir, a buscar el teló i la fotografia o les fotografies. Tot el que se’ls hagi de
donar, perquè tot això no oblidem, que el que va no és a buscar la gratuïtat, si vostès
volguessin buscar la gratuïtat dels llibres de text i a la vegada volguessin mantenir la tensió
social a la ciutadania, ja ho tenen i és molt més econòmic, molt més senzill d’aplicar, molt més
efectiu i que arribarien de veritat a tothom. Quan una persona es matriculés a una escola sabria
que en aquell moment, amb aquella matrícula ja li va implícita la gratuïtat o la quasi gratuïtat
dels llibres de text, i l’any que ve una mica més i el curs vinent el 100%. Això és possible sense
haver de fer aquesta indecència, que és repartir els diners d’aquesta manera que ho estan fent,
llençant-los sense prioritzar les necessitats. Van a un cafè per a tothom, però d’una manera
absolutament perjudicial per qui necessitaria dues tasses de cafè, això no és una manera social
d’actuar. Per posar-los un exemple, amb tres milions d’euros, amb tres milions d’euros es
poden fer dues escoles bressol, aquell compromís que tenen de fer escoles bressol en aquest
mandat. Amb tres milions d’euros es podrien fer dues escoles bressol i vostès els llençaran per
donar llibres a gent que no ho necessita, ho faran per desequilibrar encara més l’equilibri social
i ho faran per perjudicar i desmuntar un procés de socialització, un model que Badalona n’és un
exemple. I acabo dient, perquè això que estan fent vostès amb aquests tres milions d’euros, no
sé si és una altra cosa, però com a mínim, és la campanya electoral més cara de la història de
Badalona, és un escàndol.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Sagués, té la paraula el senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Jo la veritat és que si fos el senyor Sagués no em preocuparia gaire perquè
seguint amb la seva actitud, com que el 21 de desembre el calendari Maya diu que ens anem
tots a can Pistraus. No es preocupi que tot això que diu, l’apocalipsi arriba el 21 de desembre,
arribi el 21 de desembre, no caldrà que el creï el govern municipal de Badalona, perquè és clar,
és que jo sento intervencions que la veritat és que cal una mica més de ponderació. Però hi ha
un moment en què s’escapen les veritables raons per les quals tot això és tan escandalós, i és
quan és té por de què no sé què passi, de què es reparteixi una foto o una carta o una
signatura, és això. És tan trist, que és això, és simplement a veure quin rèdit en podrà arribar
treure el qui governa, no fos cas que l’esquerra veritable no podés governar Badalona en el
futur. És això, els preocupa la foto i el que pugui passar, això és el que els preocupa perquè en
el fons si aquests és un projecte, si vostès ens estan dient que estan d’acord en la gratuïtat
dels llibres, que estan d’acord amb la socialització, ja veurem si el govern municipal ho fa bé o
ho fa malament. Ho pot fer malament, però com a projecte de socialització, aquest és un
projecte força ambiciós que respecta, l’escola concertada el que fa és que un pare d’escola
concertada recull el seu tiquet, firma un paper i es compromet a portar els llibres el mes de juny
a l’escola. Li dóna més feina a l’escola, és veritat, però hi ha escoles concertades que no volen
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socialitzar per raons x,y i que es veuran abocats a entrar en tot aquest procés de socialització
perquè és el que vol la ciutat, majoritàriament, tant els grups d’Iniciativa, com els Socialistes,
com el Partit Popular, com nosaltres. Estem d’acord que aquest és el model al qual hem d’anar
i que en el cas de la pública es podrà portar el tiquet fins a l’escola pública, perquè sigui
l’escola, la direcció del centre de l’escola la que decideixi com el gasta, si amb reposició de
llibres, si amb adquisició de material didàctic, sí en qualsevol altra cosa. Per tant, que respecta
els dos models, el de l’escola pública i el de l’escola concertada i que entra en un procés que ja
veurem si surt bé o no surt bé, però que en tot cas, canvia radicalment la idea del gratis total i
la passa a la idea d’aquest valor, que és el de comprometre’t tu a rebre una ajuda, però a canvi
a posar els llibres a disposició del conjunt de l’escola, perquè en els anys successius aquests
llibres puguin tenir un ús. Aquest és en resum la qüestió que afecta a la socialització de llibres,
que no em sembla pel que he explicat, no em sembla que sigui una mesura neoliberal, es pot
discutir, segurament podem discutir de l’execució, si es fa bé o es fa malament, però home,
neoliberal no veig que en sigui, francament. El senyor Serrano, clar escoltant-lo a vostè, jo com
que els darrers anys sempre he defensat diguem les posicions que venien en aquest Ple per
ser aprovades, ara des de l’oposició i abans en el govern que compartíem amb vostès, doncs
no canvio massa, més o menys sempre defenso el que toca quan s’arriba a un acord. Però
vostè li ha contestat, o sigui, vostè ha parlat amb els del Partit Popular igual que els del Partit
Popular parlaven amb vostès, quan vostès i nosaltres rebutjàvem totes les esmenes que es
presentaven del món mundial, perquè nosaltres com a govern rebutjàvem totes les esmenes de
tot quisqui, no fèiem cas a ningú i tiràvem pel dret, això és així. Per tant, sorprèn, bé sorprèn
no, però en tot cas, fer-li notar que ha fet aquest diguem de discurs que està bé, que demostra
que vostè té habilitat tant al govern com a l’oposició, però recordar-li que el mateix que vostè
avui critica, és el que vostè deia l’any passat al Juan Fernández com el tractava de “tineyger”
que es dedicava a la política per primera vegada. Després hi ha una qüestió, que jo crec que
també val la pena posar de manifest i acabo, en un moment en què no sé si els ciutadans de
Badalona han rebut el rebut de l’IBI a casa, quedaran glaçats, quedaran glaçats, el 10% que
ens imposa el govern de Madrid deu n’hi do, té un efecte important sobre el rebut respecte l’any
passat. IBI, aigua, llum, gas, telèfon i IRPF probablement IVA, no ho sabem encara. En aquest
moment és bo o és dolent que les famílies de Badalona amb fills a càrrec, escolaritzats rebin
una ajuda que cobrirà entre el 30 i el 40% del global que representa comprar llibres pels nanos
a inici de curs. Hi ha discussions per a tots, vostès creuen que això és injust, que no pot ser i
que hi ha gent que guanya molts diners i que això no s’ho mereixen, i nosaltres pensem que
aquesta és una mesura que és bona perquè té un efecte directe sobre cada una de les famílies
de la nostra ciutat, que a més a més, les compromet a posar-se al carro, a les escoles que no
ho han volgut fer tradicionalment, a les escoles que ja ho fan per continuar-ho i a les famílies
que agafen aquet tiquet les posa a l carro d’un projecte en què el valor a compartir, es posa per
damunt de la gratuïtat total.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Caram, senyor Falcó, si que sap vostè del projecte de socialització de
llibres, perquè els demés no en tenim ni idea, deu tenir vostè una informació privilegiada, com
la va tenir durant el pressupost. Nosaltres hem presentat les al·legacions que hem presentat
perquè no hem tingut cap altre mecanisme, ni cap altra conversa per intervenir en el pressupost
abans de la seva presentació en audiència pública i la seva elaboració com a dictamen. Vostè
deu tenir una informació en relació a com faran el tema aquest dels llibres, però nosaltres no.
Vaig a tornar a llegir-li:”El govern en aquest punt es compromet a presentar abans de
l’aprovació definitiva del pressupost un programa de socialització de llibres de text, que aquest
compti amb l’aval de la comunitat educativa. Si aquestes condicions es donen, votarem a favor
i si no es donen, votarem en contra, doncs, això no ha vingut abans del Ple. Per una altra part,
sembla que vostè doncs no té molta consideració al govern del Partit Popular, perquès s’ha
convertit vostè en un defensor del govern, per sobre de les pròpies intervencions que ha fet el
govern. Sembla que vostè està més interessat en què el govern en surti ben parat, que el
govern mateix, vostè sabrà perquè. Miri, senyor Riera, jo li he dir que crec que vostè ha
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plantejat, tenia ganes de dir sobre el dèficit, ho ha vingut a dir, perquè mira com diu vostè, amb
aquestes dites “como Pisuerga pasa por Valladolid” ho recullo. Vostè ha dit que les nostres
intervencions podien tenir o mala fe o ignorància, doncs jo li pregunto a vostè, vostè que ha
tingut mala fe o ignorància, quan ha parlat d’increment d’això, increment d’allò. Això puja
exactament dos milions vuit-cents mil euros i nosaltres proposem una rebaixa en una partida de
dos milions vuit-cents mil euros, no incrementem ni un cèntim el pressupost. Acceptem
absolutament la xifra límit de vostè, vostè ho ha tingut ignorància o vostè ha mentit en aquest
Ple. De tota manera, si vostè vol treure a Badalona de la seva problemàtica, doncs posi els
diners de l’IMPO que nosaltres li proposem, nosaltres diem que deixem dos-cents mil euros per
socialització de llibres i rebaixem dos-cents vuitanta mil per a programes socials. Em queden
fer-li dues, -si m’escolta li dic-, por fer dues coses, magnífic, tres? i a més quadrar el
pressupost, no?
SENYOR ALCALDE: A veure, no entrin en debat.
SENYOR SERRANO: Doncs senyor Riera, jo li faig la proposta que el límit del pressupost és el
que és i que en tot cas vostè comprometi’s a modificacions pressupostàries immediatament
que puguin portar a acceptar, allò que no varem poder proposar-li en el debat. De tota manera,
que recordi la ciutadania que ja no hi ha tres milions d’euros pels llibres, hi ha dos milions doscents noranta-quatre perquè ja se n’han gastat vostè sis mil en cartes als ciutadans per dir-los
no sé què dels llibres de text, fa uns mesos enrere.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, gràcies senyor Serrano. Em sembla que han quedat clars el
posicionament de tots els grups municipals. Sí que els he de dir que crec que no hem acabat
d’ajustar les intervencions tots plegats, segurament les intervencions, el que marcava l’Ordre
del Dia, el que marcava l’Ordre del Dia és no fer un debat sobre els pressupostos perquè com
ha dit el senyor Riera el varem fer en el darrer Ple i ens varem tirar gairebé sis hores, si no fer
un debat sobre les al·legacions que en aquest període s’han presentat i que el govern ha
desestimat. Jo aquí de les al·legacions n’he sentit parlar molt poquet, molt poquet i he sentit
parlar molt de llibres de text, molt, diria que ha monopolitzat gairebé tot el debat per part,
especialment dels grups d’Iniciativa per Catalunya i del Partit Socialista, home jo els diria que
no es preocupin tant, que no estiguin tan preocupats i que no estiguin tan preocupats per les
fotos, que estan obsessionats amb les fotos, que no pateixin, que no pateixin. Senyor Serrano
no hem enviat cap carta, segurament l’enviarem, però no n’hem enviat cap, no pateixi que no
n’hem enviat cap, de debò, que no pateixi, ni per les fotos, ni per les cartes. És més, els ho diré
senyor Serrano, jo és que dormiria la mar de tranquil i no aniria amb actituds d’estar enfadats
amb el món mundial. Constantment com em trobo per part de determinats membres del govern,
com vostè mateix ha dit, la sensació de la ciutadania de Badalona és que des que està
governant el Partit Popular s’està perdent el temps. Doncs com que vostès estan absolutament
convençuts que els ciutadans de Badalona tenen aquesta percepció que des que nosaltres
estem governant s’està perdent el temps, és que jo els diria que no pateixin, que no pateixin.
Anem a veure, jo quan vaig pel carrer em passa com vostè, o sigui tothom em reclama que
tornin vostès a governar perquè la ciutat ha patit un retrocés des d’un punt de vista de
seguretat, de neteja, de promoció de la ciutat, tothom, és una cosa espectacular. Per tant, jo els
diria, escolti’m asseguin-se i no pateixin, segueixin fent l’oposició de qualitat que vostè fan,
d’una palmera a Ca l’Arnús, d’un forat a no sé on, ara l’última no sé quina és, doncs,segueixin
en aquesta línia perquè no han de patir, no han de patir que els ciutadans estan reclamant que
vostès torni a governar perquè els troben a faltar. Mir, ara parlant una mica més seriosament i
més al concret. Senyor Sagués que vostè ha repetit, l’última que ha dit ha estat que el tema
dels llibres de text és una aberració, que és un disbarat, bé no ha utilitzat aquesta paraula, que
és inadmissible, que no sé què, no sé quantos, escolti’m serà una aberració, però jo el que els
demano és una mica de coherència, una mica. O sigui, jo els demano que quan votin que
l’alcalde pugui tenir la delegació de la fesa dels bous de LLefià, no me la votin a favor i després
facin campanya en contra d’aquesta delegació i no li demano, una mica de coherència, és que
em digui que el tema dels llibres és una aberració i vostè no fa ni un mes fa unes declaracions
en un diari dient i llegeixo textualment: “Sagués afirma que es poden tenir llibres gratuïts i a
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sobre ajudar en les qüestions, anem a veure o hi estan a favor, escolti’m, o hi estan a favor o hi
estan en contra, però a veure sereni’s centrin una mica la seva intervenció. El grup Socialista,
senyor Saugés, el grup Socialista que si estem retallant a les entitats, que si no sé què que si
no sé quantos. A veure, diari el Punt del dia 26 de setembre de l’any 2008, Badalona presenta
a l’any 2008, jo no governava, governava el Partit Socialista, Badalona presenta un Pla de
contenció per fer front a la crisi i d’entre altres qüestions el Pla preveu a més la reducció de les
subvencions atorgades a les entitats i ara m’estan donant lliçons que no podem reduir les
aportacions a les entitats. Aquí tenen al diari El Punt on vostès parlen de reduccions a les
aportacions de les entitats, escolti’m, anem a veure, ho ha dit el senyor Riera i em sembla que
s’ha explicat força bé. Aquí tenim dues opcions ingressem 10 i ens en gastem 25 com fèiem
fins ara i creem un dèficit com varen fer vostès de l’any 2010 de 18 milions d’euros a l’any 2011
de 14 milions d’euros, és un model, gastar, gastar per sobre del què tu pots ingressar, això ho
entén qualsevol pare de família que no pot ser així, o intentar donar serveis i equilibrar el que
ingresses i el que gastes. Són aquestes dues opcions, perquè si no acaba passant el que ens
ha passat a nosaltres i és que hem de girar el Govern de l’Estat factures a proveïdors per valor
de 36 milions d’euros, per valor de 36 milions d’euros sent el segon ajuntament de Catalunya,
que ha hagut de girar més factures, més quantitat. Per tant, escolti, 36 milions d’euros, per tant,
jo els demanaria que, -estic parlant jo-. Una altra qüestió que han plantejat els socialistes, dient
no és que el govern del Partit Popular no dialoga, que si mai havíem tingut tantes al·legacions,
que si és un govern que no dialoga i això també ho ha dit Iniciativa per Catalunya que
Badalona Comunicació, que estem fent fora no sé a quanta gent. Miri els vaig a dir una cosa
per si no la saben i si la saben se l’han callat, la proposta que s’ha presentat amb el govern,
que es va parlar amb Convergència i Unió que es va acordar amb Convergència i Unió. La
proposta que vostès estan criticant i que avui mateix han dit que és una proposta que o dialoga,
s’ha portat a votació de l’assemblea dels treballadors de Badalona Comunicació i aquí tinc les
actes firmades pels representants dels sindicats i la proposta del govern que no dialoga ha
estat aprovada amb només tres vots en contra dels treballadors, 48 vots a favor de la proposta
del govern que no dialoga, 9 abstencions i 3 vots en contra. El govern que no dialoga amb la
proposta que varem presentar conjuntament amb Convergència i Unió, avui, no dialoguem,
escolti no dialoguem però dintre de cinc minuts portarem a aprovació l’acord que ha arribat el
govern de Badalona amb els treballadors d’aquest Ajuntament, amb els sindicats d’aquest
Ajuntament. I no dialoguem, no dialoguem però portem acords amb els treballadors de
Badalona Comunicació i acord amb els treballadors de l’Ajuntament de Badalona, home, per no
dialogar, em sembla que no està malament, em sembla a mi que no està malament. Escolti és
el pressupost que nosaltres voldríem, no, no, és el pressupost que poden tenir i el millor
pressupost, creiem que sí. És un pressupost que dóna resposta a tots els problemes socials
que té Badalona, no, és un pressupost que intenta donar resposta a la majoria de problemes i
està a l’alçada de les circumstàncies, sí. És un pressupost que fa una especial incidència amb
els temes socials, sí, és un pressupost que intentarà ajudar les persones que ho estan passant
malament,sí. És un pressupost que intentarà amb el tema dels llibres d’anar a buscar un model
de reutilització o el millor model per ajudar a les persones que pitjor ho estan passant, sí. És
l’ideal en general, no, però escolti’m és el que tenim i a mi em sembla que dins de les
circumstàncies podem estar prou orgullosos. Escolti’m a vostès se’ls ha escapat, als
socialistes, li demano als senyor de Convergència i Unió, que no votin a favor dels
pressupostos, això és el seu sentit de la responsabilitat, que no tinguem pressupostos, el que
vostès volen és que no tinguem pressupostos. Que la ciutat quedi bloquejada, que no es
puguin donar els serveis que demanen els ciutadans, això és responsable, sobretot quan ve
repeteixo d’uns senyors que porten 30, que s’han tirat 32 anys governant l’Ajuntament e
Badalona, i que en els dos darrers anys han creat un dèficit a l’any 2010 de divuit milions
d’euros a part deute de cent i escaig de milions, de divuit milions d’euros i a l’any passat de 14
milions d’euros. Home, una mica de responsabilitat, una mica de responsabilitat tots plegats, és
el que jo estic demanant i escolti’m i en ocasions doncs, si no es vol donar suport, el millor que
es pot fer és doncs, bé, no dir res i ja estar callat, però si que m’agradaria que tots plegats
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tinguéssim una mica de coherència i una mica sobretot de responsabilitat i alhora de fer
determinats tipus de discurs. Per tant, com que els posicionaments han quedat prou clars, com
que els arguments a favor i en contra del pressupost van quedar clars en el mes passat i jo
crec que hem aprofundit, com que el tema dels llibres, doncs bé, ha quedat el posicionament
que ha fet el regidor, a mi em sembla que ho tenim bastant ben enfocat, falta concretar alguns
detalls, doncs és el que faríem. Jo vull agrair especialment al grup de Convergència i Unió,
escolti’m i que se m’oblidava, diu, és que vostès han rebutjat tot les al·legacions que han
presentat els grups de l’oposició, no és cert, no és cert, el Grup de Convergència i Unió ens va
presentar vuit o nou al·legacions, escolti es van presentar vuit o nou propostes i les varem
haver d’encaixar, escolti’m, no, propostes i les varem haver d’encaixar. Per tant, escolti’m, els
que volen tirar endavant, ajudar a tirar endavant no el govern sinó la ciutat, se’ls escolta,
aquells que estan en una altra actitud o entenem que estan en una altra actitud doncs, actuem
com creiem oportú i defensant els projectes que creiem millor per a Badalona. Per tant, ho
portaríem a votació, quedarien rebutjades les al·legacions que s’han presentat, i per tant,
quedaria aprovat definitivament el pressupost.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular i de Convergència i Unió.
Vots en contra: 12, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
5 AP-2012/2273 DONAR COMPTE. Donar compte de la resolució d'alcaldia de data
20/03/2012, de l'aprovació de la renovació dels membres de Òrgan Intermedi de
Verificació, Gestió i Control dels projectes cofinançats amb fons comunitaris ('OIFCBAD).
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la resolució d’Alcaldia de la renovació dels membres de
l’OIFC-BAD (Òrgan Intermedi de Verificació Gestió i Control dels projectes cofinançats amb
fons comunitaris).
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa.
Òrgan al qual s’adreça: Ajuntament Ple.
Núm. expedient: 571/EUR-4/11
Fets
L’Alcalde va dictar una resolució, en data 20 de març de 2012, de Renovació dels membres de
l’OIFC-BAD (Òrgan Intermedi de Verificació Gestió i Control dels projectes cofinançats amb
fons comunitaris), la part dispositiva de la qual es transcriu a continuació:
“PRIMER.- APROVAR la modificació de la composició dels membres de l’OIFC-BAF en el
sentit següent:
President: L’alcalde, o en la seva representació el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Promoció Econòmica
Secretari: El cap del Servei jurídic i Administració Generel de l’Àrea d’Hisenda, Recursos i
Promoció Econòmica
Vocals:
- El director de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Promoció Econòmica
- L’adjunt a la Direcció de l’Àrea d’Urbanisme i Territori ( per Decret d’Alcaldia de 28/09/07)
- El cap de Servei de Projectes i Control d’Obres de l’Àrea d’Urbanisme i Territori
- Un lletrat/da del Departament Central de Contractació de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Promoció Econòmica o a l’Assessoria Jurídica Municipal
- Un tècnic mig del Servei Jurídic i Administració General de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns
i Promoció Econòmica.
Podran assistir a les reunions de l’OIFC-BAD a més a més dels seus membres fixos, els
electes, directors i tècnics directament concernits en els punts de l’ordre del dia de cada sessió,
a requeriment del seu president i/o proposta del tinent d’alcalde de l’Àmbit relacionat amb la
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matèria que s’hagi de tractar.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i efectes i donar-ne
compte al Ple municipal en la primera sessió que dugui a terme”.
Fonaments de dret
L’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
preveu que l’Alcaldia ha de donar compte al Ple de les resolucions adoptades, per tal que els
regidors les coneguin als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern que preveu
l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. Tot i que, l’apartat quart de l’acord plenari de 5 de
juliol de 2011, de
delegacions del Ple a la Junta de Govern Local permet substituir, amb caràcter general
l’esmentada obligació pel reconeixement explícit del dret de tots els regidors i regidores de
l’Ajuntament per poder consultar, directa i personalment, els llibres de resolucions de l’Alcaldia,
custodiats a la Secretaria general de l’Ajuntament, en aquest cas, en constar la voluntat
explicita del titular de l’òrgan que va dictar la resolució de 20 de març de 2012, relacionada, no
hi ha cap tipus d’inconvenient legal per tal que, en atenció als seus propis fonaments, se’n doni
compte a l’Ajuntament ple en la primera sessió que dugui a terme.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveuen les resolucions de delegació general
d’atribucions de gestió i resolució d’assumptes de 22/07/2011 i de delegació de signatura en
matèries atribuïdes a l’Àmbit d’Hisenda i Recursos Interns, considero que no hi ha cap
inconvenient legal ni reglamentari per tal de donar compte de la resolució relacionada al ple de
la corporació prèvia comunicació a la Comissió d’estudi, informe i/o consulta de l’Àmbit de
Govern, Economia i Hisenda als efectes previstos a l’article 123 del Reial decret 2568/1986.
6 AP-2012/2275 DICTAMEN. Aprovar l'expedient de contractació relatiu al
subministrament, a títol d'arrendament sense opció de compra, de 27 fotocopiadores i 1
impressora d'alt rendiment per a diversos departaments de l'Ajuntament.
Identificació de l’expedient
Assumpte: Aprovació de l’expedient de contractació, licitació i obertura del procediment obert
d’adjudicació referent al contracte de subministrament, a títol d’ arrendament sense opció de
compra, de 27 fotocopiadores (equips multifunció) i 1 impressora digital làser d’ alt rendiment,
per a diversos departaments municipals de l’ Ajuntament de Badalona.
Òrgan que resol: L’ Ajuntament Ple
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 18/OBR- 3/12
Antecedents
1. En data 27 de febrer de 2012 el cap del Departament de Compres va emetre un informe de
motivació en què proposava la tramitació de l’ expedient per a dur a terme la contractació
relativa al subministrament, a títol d’ arrendament sense opció de compra, de 27 fotocopiadores
i una impressora d’ alt rendiment, per a diversos departaments municipals de l’ Ajuntament de
Badalona atenent que els contractes que actualment regulaven aquest tipus de
subministrament estaven a punt de finalitzar. Aquest informe s’ acompanyava del Plec de
prescripcions tècniques particulars que el cap del Departament de Compres proposava per
regular dita contractació.
2. L’objecte d’ aquest contracte és el subministrament, a títol d’ arrendament sense opció de
compra, de 27 fotocopiadores (equips multifunció) i 1 impressora, per a dotar d’ aquesta
maquinària diversos departaments municipals. Atenent la diversitat de característiques
tècniques de cadascuna de les màquines a subministrar, s’ha dividit l’objecte d’aquest
contracte en tres lots, essent la seva composició la que es detalla a continuació:
- Lot 1, format per 17 fotocopiadores (equips multifunció) digitals làser en blanc i negre.
- Lot 2, format per 10 fotocopiadores (equips multifunció) digitals làser en blanc i negre.
- Lot 3, format per 1 impressora digital làser d’ alt rendiment, en blanc i negre.
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3. El valor estimat d’ aquest contracte és de 146.915,12 euros i comprèn l’ arrendament, el
manteniment, el cost dels consums, el transport de les màquines objecte d’ aquest contracte al
Departament municipal que correspongui, la seva instal·lació i posada en marxa així com les
assegurances i la remuneració compensatòria establerta per la legislació vigent de la propietat
intel·lectual, relativa al cànon de reproduccions (LPI), de conformitat amb el calendari d’
execució (lloc i dates de lliurament de les màquines) que hi consta a continuació:
lot
núm.

Lloc d’instal·lació

Adreça

data instal·lació

1

S.A.C.

Eduard Flò 6, planta baixa

15/05/2012

1

Biblioteca Llefià

Planeta Mart 2 – 10

15/05/2012

1

Comptabilitat

Francesc Layret

15/05/2012

1

Comunicació

Eduard Flò 6, planta baixa.

15/05/2012

1

Estadística

Eduard Flò 6, planta baixa

15/05/2012

1

S.A.C

Eduard Flò 6, planta baixa

1

Gestió Tributaria

Carrer Mar 2 – 4, planta baixa

15/05/2012

1

Regidoria de la Dona

Baldomer Solà 15º

15/05/2012

1

O.M.D. 3

Bac de Roda 42 - 48

15/05/2012

1

O.M.D. 4

Av. Marques de Sant Mori 191-195

15/05/2012

1

O.M.D. 5

Pl. Trafalgar s/n (Torre Mena).

15/05/2012

1

O.M.D. 8

Pl. Rafael de Campalans s/n. (La Colina

15/05/2012

1

Recursos Humans

Francesc Layret 65, 2 planta

15/05/2012

1

Tresoreria

Francesc Layret 42, 2ª planta

15/05/2012

1

S.A.C.

Eduard Flò 6, planta baixa

01/07/2012

1

Escola Natura

Pomar de Dalt 16.

01/07/2012

1

Oficina Escolarització (OME).

Eduard Flò 6, planta baixa

01/07/2012

2

Edifici El Viver

Eduard Flò 6, 1era. planta

15/05/2012

2

Edifici El Viver

Eduard Flò 6, 1era. planta

15/05/2012

2

Edifici El Viver

Eduard Flò 6, 2ona. planta

15/05/2012

2

Edifici El Viver

Eduard Flò 6, 3era. planta

15/05/2012

2

Edifici El Viver

Eduard Flò 6, 3era. planta

15/05/2012

2

Edifici El Viver

Eduard Flò 6, 4rta. planta

15/05/2012

2

Edifici El Viver

Eduard Flò 6, 4rta. planta

15/05/2012

2

Edifici El Viver

Eduard Flò 6, entresol

15/05/2012

2

Edifici El Viver

Eduard Flò 6, entresol

15/05/2012

2

Edifici El Viver

Eduard Flò 6, planta baixa

15/05/2012
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3

Intervenció General

Francesc Layret 86, 1er.

01/07/2012

4. El pressupost màxim de licitació d’ aquest contracte, per a la totalitat de lots en què s’ ha
dividit el seu objecte, és de 146.915,12 euros, al que addicionant-li l’IVA al tipus del 18%, per
un import de 26.444,72 euros, resulta un import total de 173.359,84 euros (IVA inclòs al
percentatge indicat) que es distribueix entre els lots objecte d’ aquest contracte de la següent
manera:
- Lot 1: 57.311,49 euros (IVA al 18% exclòs per import de 10.316,07 euros). Total: 67.627,56
euros.
- Lot 2: 86.137,50 euros (IVA al 18% exclòs per import de 15.504,75 euros). Total: 101.642,25
euros.
- Lot 3: 3.466,13 euros (IVA al 18% exclòs per import de 623,90 euros). Total: 4.090,03 euros.
5. Atenent que els contractes que actualment regulen aquest tipus de subministrament
finalitzen en diferents moments, s’ ha establert per al contracte objecte d’ aquest document una
durada de 58 mesos i mig o de 60 mesos a comptar de la data en què s’ aixequi l’ acta de
lliurament i posada en marxa de les màquines per part del responsable del contracte atenent el
calendari a què s’ ha fet referència en l’ antecedent tercer d’ aquest document, als efectes de
fer coincidir la seva finalització per promoure una nova licitació de totes les màquines objecte d’
aquest contracte, de manera que d’ acomplir-se el calendari d’instal·lació a què s’ha fet
referència, la finalització d’ aquest contracte esdevindria el dia 14 de maig de 2017 per a totes
les màquines.
6. La despesa que se’ n deriva de l’ execució d’ aquest contracte per a l’ exercici 2012, que
s’ha estimat en un import de 21.126,28 euros (IVA inclòs al tipus del 18%), s’ atendrà amb
càrrec a la partida pressupostària número 000-9220-21501 del pressupost municipal vigent.
Quant a la despesa que se’ n derivi d’ aquest contracte per a les futures anualitats que
comprengui la seva execució, restarà sotmesa a l’ existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals corresponents a aquells exercicis per atendre el seu pagament.
7.En data 6 de març de 2012 la cap del Departament Central de Contractació, per delegació de
signatura del regidor d’ Hisenda i Recursos Interns (R. 14/07/2011) va dictar una resolució
d’incoació de l’expedient per a la contractació del subministrament esmentat i la tècnica que
subscriu la fonamentació d’ aquest dictamen va elaborar el plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir la contractació consistent en el subministrament de 27
fotocopiadores i 1 impressora, a títol d’ arrendament sense opció de compra, per a diversos
departaments municipals de l’ Ajuntament de Badalona.
8.En data 28 de març de 2012 s’ ultima la darrera versió del Plec de clàusules administratives
particulars que es proposa per regular aquest contracte atenent les observacions posades de
manifest per part de la Secretaria General en el decurs del període comprès entre el dia 6 de
març de 2012 i el 28 de març de 2012.
9.En compliment amb el que preveu l’article 275.1 apartat c) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i l’apartat setè de la disposició addicional segona del RDL 3/2011,
de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic,
en data 29 de març de 2012 es va sotmetre aquest expedient administratiu als preceptius
informes previs de la Secretaria General i l’ Intervenció Municipal.
Fonaments jurídics
1.Aquest contracte es tipifica com un contracte administratiu de subministrament, d’acord amb
la definició de l’article 9 i 19.1 a) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP).
2.El tipus de licitació del contracte és el que s’assenyala al Plec de clàusules administratives
particulars.
3.Ateses les característiques de la present contractació, s’ha optat pel procediment obert, de
manera que qualsevol empresari interessat hi podrà concórrer presentant-hi una proposició, ja
que el valor estimat del contracte és d’import superior a 100.000 euros. Tot això de conformitat
amb els articles 157 en relació amb l’article 173 del TRLCSP.
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4.La convocatòria de la licitació es farà mitjançant publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de
la província de Barcelona i en el perfil de contractant de l’Ajuntament, d’acord amb el que
preveu l’article 142 del TRLCSP.
5. Aquest expedient de contractació seguirà la tramitació ordinària prevista al TRLCSP.
6. Tenint en compte les característiques d’ aquest procediment (a què s’ ha fet referència en els
fonaments anteriors) i el calendari d’ execució a què fa referència l’ antecedent tercer d’aquest
document, que s’ ha fixat en funció de les dates de finalització dels contractes que actualment
regulen aquest tipus de subministrament, per analogia amb les previsions de l’article 235
apartat a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’ aprovà el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, tot i tractar-se d’ un subministrament
(mitjançant arrendament sense opció de compra), el contractista que realitza aquest tipus de
subministrament actualment haurà de continuar amb l’ arrendament de les màquines que hagi
subministrat mentrestant no es formalitzi/n el/s contracte/s que se’ n derivi/n arran la tramitació
del procediment de contractació que ara s’ endega, amb les mateixes condicions de cobertura i
preu del contracte vigent i per l’import proporcional que correspongui al termini prorrogat.
7. L’ expedient de contractació objecte del present informe s’està elaborant segons el que
preveuen els articles 109 i 110 del TRLCSP.
8. D’acord amb l’article 88 del TRLCSP, el valor estimat del contracte és de 146.915,12 euros i
comprèn tots els conceptes a què s’ ha fet referència en l’ antecedent tercer d’ aquest
document, IVA exclòs al tipus del 18%.
9.De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el cartipàs
municipal vigent, l’ òrgan competent en aquest cas per resoldre és l’ Ajuntament Ple atenent la
durada establerta per aquest contracte.
10.Per l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre
de membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d’acord amb l’article 47.1
de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.
11. La proposta haurà de ser informada per la Comissió Informativa corresponent, d’acord amb
el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprovà el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(ROFRJEL).
12.A l’ expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars, elaborat per la
sotasignada, que es proposa per regir aquest contracte. El seu contingut s’ajusta a les
necessitats de gestió i a les exigències de procediment, en particular, al previst a l’article 115
del TRLCSP i 67 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, així com al plec de clàusules administratives generals vigents, en tot allò que no
s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública.
13.D’ acord amb el que preveu la disposició addicional segona, punt setè del TRLCSP, que
conté normes específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació del Plec de
clàusules administratives particulars ha d’anar precedida dels informes del secretari general i
de l’ interventor municipal, que han estat emesos i consten en l’ expedient administratiu de
referència.
14. L’ article 110 del TRLCSP preveu que un cop completat l’expedient de contractació, es
dictarà resolució motivada per part de l’ òrgan de contractació, aprovant el mateix i disposant
l’obertura del procediment d’ adjudicació i l’ aprovació de la despesa corresponent, en el seu
cas.
15.D’ acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
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d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor d’Hisenda i Recursos Interns que inclogui a l’ordre del dia de l’ Ajuntament Ple, per la
seva ulterior resolució, si s’escau, la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars
que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 18/OBR-3/12 corresponent
al contracte de subministrament, a títol d’ arrendament sense opció de compra, de 27
fotocopiadores (equips multifunció) i 1 impressora digital làser d’ alt rendiment, per a diversos
departaments municipals de l’ Ajuntament de Badalona per un termini de 58 mesos i mig o de
60 mesos a comptar de la data en què s’ aixequi, per part del responsable del contracte, l’ acta
de lliurament i posada en marxa de les màquines objecte d’ aquest contracte atenent el
calendari a què s’ ha fet referència en l’antecedent tercer d’ aquest document, amb un
pressupost màxim de licitació per a la totalitat de lots en què s’ ha dividit el seu objecte, de
146.915,12 euros, al que addicionant-li l’IVA al tipus del 18%, per un import de 26.444,72
euros, resulta un import total de 173.359,84 euros (IVA inclòs al percentatge indicat) que es
distribueix entre els lots objecte d’ aquest contracte de la següent manera:
- Lot 1: 57.311,49 euros (IVA al 18% exclòs per import de 10.316,07 euros). Total: 67.627,56
euros.
- Lot 2: 86.137,50 euros (IVA al 18% exclòs per import de 15.504,75 euros). Total: 101.642,25
euros.
- Lot 3: 3.466,13 euros (IVA al 18% exclòs per import de 623,90 euros). Total: 4.090,03 euros.
SEGON.- Procedir a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació ordinària, segons allò previst als articles 110, 150 i 157 del RDL 3/2011,
de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
TERCER.- Requerir als contractistes que actualment realitzen aquest tipus de subministrament
perquè continuïn realitzant-lo amb les mateixes condicions de cobertura i preus dels contractes
vigents i per l’ import proporcional que correspongui al termini prorrogat cas que no fos possible
la formalització del/s contracte/s sorgit/s arran aquesta licitació abans de la data de venciment
dels contractes que actualment regulen el subministrament d’ aquest tipus de màquines, per
aplicació analògica del que preveu l’article 235 apartat a) del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel que s’aprovà el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, tot i
tractar-se d’ un contracte de subministrament.
QUART.- Autoritzar i disposar la despesa que se’ n derivarà de la formalització del contracte de
referència imputable a l’exercici econòmic 2012, que s’ha estimat en un import de 21.126,28
euros (IVA inclòs al tipus del 18%), amb càrrec a la partida pressupostària número 000-922021501 del pressupost municipal vigent.
Sotmetre la despesa que se’ n derivi d’ aquest contracte per a les futures anualitats que
comprengui la seva execució, a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquells exercicis per atendre el seu
pagament.
CINQUÈ.- Procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el perfil de contractant de l’ Ajuntament de Badalona, d’acord amb les previsions
de l’article 142 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei
de contractes del sector públic.
SISÈ.- Notificar aquesta resolució a RICOH ESPAÑA SL (CIF B82080177) i BASSO SA (CIF
A08716854), actuals contractistes, als efectes indicats en l’ acord tercer abans transcrit i amb
indicació dels recursos que poden interposar i comunicar-la al cap del Departament de
Compres i a l’ Intervenció municipal.
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Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
7 AP-2012/2276 DICTAMEN. Aprovació de l'encàrrec de gestió al Patronat de la Música de
Badalona, de la realització de la "Campanya Música i Escola 2012" per un import total de
6.000 euros.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació de l’ encàrrec de gestió al Patronat de la Música de Badalona de
la realització de la “Campanya Música i Escola 2012”, per un import total de 6.000,00 euros.
Òrgan que resol: L’ Ajuntament Ple
Carácter: Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient: 26/EGT-2/12
Antecedents
1. En data 10 d’ abril de 2012, la cap del Servei d’ Educació de l’ Àrea d’ Educació, Esports i
Joventut, basant-se en la manca de mitjans propis i, bàsicament, per raons d’eficàcia, ha emès
un informe tècnic en què sol·licita per a la realització de la “Campanya Música i Escola 2012 “,
la formalització d’un encàrrec de gestió a l’organisme autònom del Patronat de la Música de
Badalona, institució quina finalitat s’adequa a la realització de les activitats artístiques i
musicals que comporta aquesta Campanya.
2. De conformitat amb l’ informe tècnic esmentat, la “Campanya Música i Escola 2012” objecte
d’ aquest encàrrec es concreta en la realització de la següent actuació:
- Coordinació pedagògica i musical de 12 corals escolars de centres públics d’ infantil i primària
(activitat extraescolar) amb una cantata conjunta que tindrà lloc quan finalitzi el curs escolar.
3. En data 11 d’ abril de 2012 la cap del Servei Jurídic i d’Administració General de l’Àrea
d’Educació, Esports i Joventut ha tramès la documentació antecedent a aquest Departament
perquè es duguin a terme les actuacions necessàries per tramitar l'expedient corresponent.
4. De conformitat amb el que preveu l’ article 214 i següents del RDLEG 2/2004, de 5 de març,
pel que s´aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en data 12 d’ abril
de 2012 s’ ha sotmès aquest expedient a la seva fiscalització per part de l’ Intervenció
Municipal.
Fonaments jurídics
1. D’acord amb l’article 1r i 5è dels Estatuts del Patronat de la Música de Badalona, aquesta
institució, com a organisme autònom municipal de caràcter administratiu, amb personalitat
jurídica pròpia i pública, és l’organisme adequat per dur a terme l’ actuació en què es
materialitza aquest encàrrec de gestió ja que les seves finalitats són, entre d’altres, acollir i
potenciar les tasques de creació, investigació, renovació i professionalització musical, estendre
l’ensenyament de la música a Badalona, en especial a les escoles, centres d’infants i de
joventut així com qualsevol altre comesa que, en l’àmbit musical, li sigui conferida per
l’Ajuntament.
Els propis Estatuts del Patronat de la Música de Badalona, en el seu article 4, parlen d’aquest
organisme com a “administració pública institucional”, per la qual cosa és una institució de
l’Ajuntament de Badalona creada per aquest exercint les seves potestats d’autoorganització, en
règim de descentralització, de caràcter administratiu i amb personalitat jurídica pròpia i pública,
per al compliment dels fins institucionals indicats en el seu objecte.
2. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC), en el seu article 15, regula l’encàrrec de gestió,
indicant que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la
competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic, pot ser encarregada a
altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra Administració, per raons d’eficàcia i quan no
es disposi de mitjans tècnics idonis per executar-ho.
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En aquest àmbit d’actuacions, l’encàrrec de gestió no suposa cessió de titularitat de la
competència ni dels elements substantius del seu exercici, mantenint-se la responsabilitat de
l’òrgan o entitat que encarrega de dictar els actes o resolucions de caràcter jurídic que li donin
suport o que integrin la concreta activitat material objecte de l’encàrrec.
3. L’encàrrec de gestió entre òrgans administratius o ens de dret públic pertanyents a la
mateixa administració, com el present cas, ha de formalitzar-se en els termes que estableixi la
seva normativa pròpia i, en el seu defecte, per acord exprés dels òrgans o ens que intervinguin.
En tot cas, l’ instrument de formalització i la seva resolució haurà de ser publicat per a la seva
eficàcia en el butlletí oficial corresponent.
En aquest sentit, i atenent al que disposa l’apartat 3, darrer paràgraf, d’aquest article 15, cada
Administració regularà els requisits necessaris per a la validesa dels acords a adoptar que
inclouran, com a mínim, l’expressa menció a l’activitat que s’ha de satisfer, el termini de
vigència i la naturalesa i abast de l’encàrrec. En aquest cas concret, els requisits seran els
següents:
L’encàrrec de gestió haurà de ser acceptat expressament pel Patronat de la Música de
Badalona.
En qualsevol cas, les funcions de vigilància, direcció i control del compliment de la gestió
encarregada correspondran a l’Ajuntament, a través del Servei Jurídic i d’Administració General
de l’Àrea d’ Educació, Esports i Joventut, promotor d’aquest encàrrec, com a ens que les té
atribuïdes, d’acord amb les previsions de l’article 85 bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del regim local (LRBRL), d’acord amb la redacció aprovada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local.
Les actuacions que el Patronat de la Música de Badalona hagi de contractar amb tercers
s’hauran de subjectar al RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós
de la Llei de contractes del sector públic i normativa concordant.
4. Conforme el que preveu l’article 4.1.n del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP),
s’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, els negocis jurídics en virtut dels quals
s’encarregui a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i mitjà tècnic la
realització d’una determinada prestació, sens perjudici que els siguin aplicables els seus
principis informadors per resoldre els dubtes o llacunes que puguin sorgir (article 3.2). No
obstant això, resultarà íntegrament d’aplicació als serveis i demés negocis jurídics que el
Patronat de la Música de Badalona hagi de contractar amb tercers de resultes dels treballs
encarregats.
5. De conformitat amb la conclusió tercera de l’ informe tècnic a què s’ ha fet referència als
antecedents d’ aquest document, el finançament d’ aquest encàrrec de gestió, per un import
total de 6.000,00 euros, s’ haurà d’ atendre amb càrrec a la partida pressupostària número 0323241-41106 del pressupost municipal vigent, en pròrroga des del 2011.
Pel que fa als aspectes de cobertura pressupostària i de fiscalització de la despesa derivada
d’aquest encàrrec de gestió, de conformitat amb el que disposa l’ article 214 i següents del Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març),
aquest expedient s’ ha sotmès en data 12 d’ abril de 2012 a l’ informe preceptiu de l’ interventor
municipal.
6. La competència per establir els sistemes de gestió dels serveis locals, així com les potestats
de direcció i gestió dels mateixos, correspon a l’ Ajuntament Ple, segons disposen els articles
22.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 52.2 g) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 189.2 i 211.3 del ROAS. L’aprovació dels actes o resolucions de caràcter
jurídic i d’execució material de la concreta activitat material objecte de l’encàrrec (llevat que es
refereixin a facultats enumerades a l’article 22.4 de la Llei 7/1985 com a no delegables) es
poden delegar en l’alcalde o la Junta de Govern Local sempre i quan així s’indiqui
expressament.
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7. Essent l’ Ajuntament Ple l’òrgan competent per aprovar l’encàrrec de gestió, la proposta
haurà de ser informada per la comissió d’estudi, informe o consulta corresponent, d' acord amb
el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre), amb caràcter previ
als acords plenaris o posteriorment en els termes dels articles 83 i 126.2 del mateix reglament.
8. De sotmetre’s la proposta de resolució directament al Ple sense el dictamen previ de la
comissió informativa, atesa la urgència de l’actuació, aquesta haurà de ser apreciada per la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb l’article 83
del Reial decret 2568/1986 esmentat, en relació amb el 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
9. Per a l’aprovació d’aquest encàrrec de gestió és necessari el vot favorable de la majoria
simple dels membres presents a la sessió plenària, d' acord amb l’article 47.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
10. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor d’ Hisenda i Recursos Interns per tal que proposi previ informe de la
Comissió Informativa de l’ Àmbit de Govern, Hisenda i Recursos Interns, a l' Ajuntament Ple
l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’encàrrec de gestió a l’organisme autònom Patronat de la Música de
Badalona de l’ actuació en què consisteix la “ Campanya Música i Escola 2012”, per un import
global de 6.000,00 € que es detalla a continuació:

Coordinació pedagògica i musical de 12 corals escolars de centres públics d’ infantil i
primària (activitat extraescolar) amb una cantata conjunta que tindrà lloc quan finalitzi
el curs escolar.
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa que se’ n deriva d’ aquest encàrrec de gestió amb
càrrec a la partida pressupostària número 032-3241-41106 del pressupost municipal vigent, en
pròrroga des del 2011, restant condicionat aquest finançament a l’ aprovació definitiva del
pressupost municipal corresponent a l’ exercici 2012 i a l’existència de crèdit adequat i suficient
en aquest per atendre la despesa que se’n derivi atenent que, de conformitat amb l’ exposat als
antecedents i fonaments d’ aquest document, aquest encàrrec de gestió s’ ha d’executar dins
l’any natural 2012, fins a la finalització del curs escolar.
TERCER.- Aquest encàrrec de gestió haurà de ser acceptat mitjançant acord exprés del
Patronat de la Música de Badalona i per a la seva eficàcia s’haurà de publicar en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb el que es disposa a l’article 15 de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
QUART.- Sens perjudici que aquest encàrrec de gestió quedi fora de l’àmbit d’aplicació del Text
Refòs de la Llei de contractes del sector públic, li’n resultaran d’aplicació els principis
informadors per resoldre els dubtes o llacunes que puguin sorgir. Això no obstant, els negocis
jurídics i serveis que el Patronat de la Música de Badalona hagi de formalitzar amb tercers de
les resultes dels treballs encarregats se subjectaran a les normes de contractació pública
d’aquella llei i a la normativa concordant i sectorial que resulti d’aplicació, d’acord amb la
condició d’Administració pública que té l’organisme autònom a aquests efectes.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’organisme autònom Patronat de la Música de Badalona,
publicar-los en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i comunicar-los a la cap del
Servei Jurídic i Administració General de l’ Àrea d’ Educació, Esports i Joventut i a la
Intervenció municipal.
Votació.
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El dictamen precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 24, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista i Convergència i Unió.
Abstencions: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa.
8 AP-2012/2277 DICTAMEN. Aprovació de l'encàrrec de gestió a Engestur, SA del control
de l'activitat d'estació base de telefonia mòbil en el terme municipal de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació de l’ encàrrec de gestió a l’empresa municipal Ens de Gestió
Urbanística SA (en endavant, ENGESTUR SA) de la realització del control de l’ activitat d’
estació base de telefonia mòbil en el terme municipal de Badalona.
Òrgan que resol: L’ Ajuntament Ple
Carácter: Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient: 28/EGT-3/12
Fets
1.En data 20 de març de 2012 el gerent de l’ Àmbit de Territori i el cap del Servei Jurídic i
General de l’Àmbit esmentat van emetre un informe en què posaven de manifest la necessitat
d’encarregar a la societat municipal Ens de Gestió Urbanística SA (en endavant, ENGESTUR)
la gestió del control de l’ activitat d’ estació base de telefonia mòbil en tot l’ àmbit del terme
municipal de Badalona, als efectes de garantir el compliment de la normativa reguladora d’
aquesta activitat, de vetllar pel pagament de les taxes i impostos que se’ n deriven de l’ exercici
d’ aquesta activitat així com també per poder executar les actuacions subsidiàries derivades de
les resolucions disciplinàries emeses com a conseqüència dels incompliments de la normativa
a què s’ ha fet referència, davant l’ absència a l’ Ajuntament dels mitjans tècnics idonis per
realitzar aquestes tasques amb eficàcia i continuïtat en el temps.
2. L’ objecte d’ aquest encàrrec de gestió es materialitza en la realització de les activitats
materials, tècniques o de serveis següents:
- Visualitzar i controlar les instal·lacions
- Mantenir un contacte directe amb les empreses de telefonia mòbil
- Regular les zones d’emplaçaments
- Gestionar els cobraments i les anomalies
- Mantenir actualitzat tot el sistema d’autoritzacions i permisos
- Executar actuacions subsidiàries derivades de les resolucions disciplinàries adoptades com a
conseqüència de l’incompliment de la normativa aplicable a aquest encàrrec com és l’
Ordenança Municipal d’ activitats i d’ Intervenció Ambiental de Badalona, el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost), el Reglament de la Llei
d’ Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), les Ordenances fiscals d’ aplicació i restant
normativa sectorial aplicable.
3. Aquest encàrrec de gestió es proposa a l’ empresa Ens de Gestió Urbanística SA, societat
de capital íntegrament públic, en tractar-se d’ una entitat urbanística especial, que pot realitzar
qualsevol activitat de caràcter urbanístic l’ exercici de la qual no tingui caràcter intransferible i
compta amb l’ estructura professional necessària per a confeccionar estudis d’ ocupació d’
espais públics i privats amb l’ objectiu de regular l’ activitat d’ estació base de telefonia mòbil i
realitzar el control de les empreses de telefonia mòbil que actualment no disposen d’
interlocutors amb l’Administració.
4. De conformitat amb allò disposat a l’ article 2.2 dels estatuts socials de la societat municipal
esmentada, dins de l’ objecte social d’ aquesta empresa hi figura, entre d’ altres, el
condicionalment i administració d’ espais destinats a activitats industrials o de serveis.
5. De conformitat amb el que preveu l’ article 214 i següents del RDLEG 2/2004, de 5 de març,
pel que s’ aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en data 12 d’ abril
de 2012 s’ ha sotmès aquest expedient a la seva fiscalització per part de l’ Intervenció
Municipal.
Fonaments jurídics
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1. ENGESTUR, SA, és una societat municipal que, d’acord amb l’expedient instruït per a la
seva creació, a l’empara dels articles 211 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, ROAS), i dels seus
Estatuts, es configura com una forma de gestió directa d’un servei públic local, que té per
objecte, entre d’altres, el condicionament i administració d’ espais destinats a activitats
industrials o de serveis (article 2, apartat 2 dels seus estatuts socials).
2. La Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en el seu article 15, en concordança amb l’ article 10 de la Llei 26/2010, de
3 d’ agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
regulen l’encàrrec de gestió, indicant que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o
de serveis, de competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic, pot ser
encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o distinta Administració, per raons
d’eficàcia i quan no es disposi de mitjans tècnics idonis per executar-ho. L’encàrrec de gestió
no suposa una cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu
exercici, mantenint-se la responsabilitat de l’òrgan o entitat que encarrega de dictar els actes o
resolucions de caràcter jurídic que li donin suport o que integrin la concreta activitat material
objecte de l’encàrrec.
3. L’encàrrec de gestió entre òrgans administratius o ens de dret públic que pertanyen a la
mateixa Administració ha de formalitzar-se en els termes que estableixi la seva normativa
pròpia i, en el seu defecte, per acord exprés dels òrgans o ens que hi intervinguin. En tot cas
l’instrument de formalització i la seva resolució haurà de ser publicat per a la seva eficàcia en el
Diari oficial corresponent. Cada Administració podrà regular els requisits necessaris per a la
validesa dels acords que inclouran, al menys, expressa menció de l’activitat o activitats a les
que afectin, el termini de vigència i la naturalesa i abast de la gestió encarregada.
4. Conforme el que preveu l’article 4.1 apartat n) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP),
s’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, els negocis jurídics en virtut dels quals
s’encarregui a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i mitjà tècnic la
realització d’una determinada prestació. De conformitat amb el que disposa l’ article 24.6 del
TRLCSP, les societats amb capital íntegrament públic es consideraran mitjans propis i serveis
tècnics d’aquells poders adjudicadors per als quals realitzin la part essencial de la seva activitat
quan aquests ostentin sobre els mateixos un control anàleg al que poden exercir sobre els seus
propis serveis. Això no obstant, si per executar l’ encàrrec necessita contractar obres, serveis o
subministraments, haurà de subjectar-se a les normes de contractació pública.
En qualsevol cas, corresponen a l’ Ajuntament, concretament, al Departament de Disciplina
Urbanística i d’ activitats de la Regidoria de Via Pública i Mobilitat adscrita a l’ Àmbit de Territori,
les funcions de vigilància, direcció i control atribuïdes a l’ens local (articles 211 i concordants,
217 i 225 del ROAS) i els controls específics establerts quant a la despesa, autorització de
contractes, control i eficàcia de la gestió encarregada, previstos a l’article 85 bis.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local (LRBRL), d’acord amb la redacció
aprovada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern
local. També corresponen a l’ Ajuntament els imports de la recaptació que s’ efectuï en
compliment de les actuacions materials objecte d’ aquest encàrrec de gestió a què s’ ha fet
referència en el fet segon d’ aquest document.
5. La realització de les actuacions objecte d’ aquest encàrrec de gestió a què s’ ha fet
referència en el fet segon d’ aquest document, de conformitat amb l’ informe emès pel
Departament promotor d’ aquest encàrrec, no comportarà cap despesa per a aquest
Ajuntament, sens perjudici de la despesa que se’ n pugui derivar de la realització de les
actuacions objecte d’ aquest encàrrec per a la societat Engestur, que, segons l’ informe a què
s’ ha fet referència, les assumirà amb la seva pròpia estructura.
6.De conformitat amb el que preveu l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en tractar-se aquest
encàrrec de gestió d’ un acte que, de conformitat amb allò exposat al fonament anterior, és
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susceptible de produir drets i obligacions de contingut econòmic per a la societat a qui
s’encarrega la realització de les actuacions objecte d’ aquest encàrrec, s’ ha sotmès aquest
expedient a l’ informe previ de l’ Interventor municipal amb caràcter previ a l’ emissió d’ aquest
dictamen.
7. La competència per establir els sistemes de gestió dels serveis locals, així com les seves
potestats de direcció i gestió dels mateixos és de l’Ajuntament Ple, segons disposen els articles
22.2.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 52.2.g del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya, i 189.2 i 211.3 del ROAS. L’aprovació dels actes o resolucions de caràcter
jurídic i d’execució material de la concreta activitat material objecte de l’encàrrec (llevat que es
refereixin a facultats enumerades a l’article 22.4 de la Llei 7/1985 com a no delegables) es
poden delegar en l’Alcaldia o la Junta de Govern Local sempre i quan així s’indiqui
expressament.
8. La proposta haurà de ser informada per la Comissió d’Estudi, Informe o Consulta
corresponent, d'acord amb el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals (ROFRJEL) previ informe de la Intervenció municipal conforme les
previsions de l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en tractar-se aquest encàrrec d’ un
acte que, de conformitat amb allò exposat al fonament anterior, és susceptible de produir drets i
obligacions de contingut econòmic per a la societat a qui s’ encarrega la realització de les
actuacions objecte d’aquest encàrrec. De sotmetre’s la proposta de resolució directament al ple
sense el dictamen previ de la comissió informativa, atesa la urgència de l’actuació, aquesta
haurà de ser apreciada per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
de conformitat amb l’article 83 del ROFRJEL en relació amb l’ article 47.2 de la LRBRL.
9. Per a l'adopció d'aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple
dels membres presents en el moment de la votació d'acord amb el que preveu
l’article 47.1 de la LRBRL.
10. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda i Recursos Interns per tal que proposi previ informe de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Hisenda i Recursos Interns, a l' Ajuntament Ple
l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’ encàrrec de gestió a la societat municipal Ens de Gestió Urbanística SA
(ENGESTUR SA) del control de l’ activitat d’ estació base de telefonia mobil al municipi de
Badalona, que es materialitza en la realització de les activitats materials, tècniques i de serveis
que es detallen a continuació:
- Visualitzar i controlar les instal·lacions
- Mantenir un contacte directe amb les empreses de telefonia mòbil
- Regular les zones d’emplaçaments
- Gestionar els cobraments i les anomalies
- Mantenir actualitzat tot el sistema d’autoritzacions i permisos
- Executar actuacions subsidiàries derivades de les resolucions disciplinàries adoptades com a
conseqüència de l’incompliment de la normativa aplicable a aquest encàrrec com és l’
Ordenança Municipal d’ activitats i d’ Intervenció Ambiental de Badalona, el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost), el Reglament de la Llei
d’ Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), les Ordenances fiscals d’ aplicació i restant
normativa sectorial aplicable.
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SEGON.- La despesa que se’ n pugui derivar de la realització de les actuacions objecte d’
aquest encàrrec les haurà d’ assumir la societat Engestur SA amb la seva pròpia estructura, de
conformitat amb l’ informe emès pel Departament promotor d’ aquest encàrrec a què s’ ha fet
referència en el fet primer d’ aquest document.
TERCER.- Aquest encàrrec de gestió haurà de ser acceptat per acord exprés de ENGESTUR,
SA i per a la seva eficàcia s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
d’acord amb el que es disposa a l’article 15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART.- L’aprovació dels actes o resolucions de caràcter jurídic d’execució material de la
concreta activitat material objecte de l’encàrrec (llevat que es refereixin a facultats enumerades
a l’article 22.4 de la Llei 7/1985, com a no delegables) es deleguen expressament en la Junta
de Govern Local, que queda expressament facultada per limitar l’abast de les actuacions
necessàries si tècnicament s’hagués de procedir a la segregació formal d’aquest encàrrec, si
escau.
CINQUÈ.- Sens perjudici que aquest encàrrec de gestió quedi fora de l’àmbit de la legislació de
contractes del sector públic, li’n resultaran d’aplicació els principis informadors per resoldre els
dubtes o llacunes que puguin sorgir, com també serà d’aplicació aquesta normativa als negocis
jurídics que ENGESTUR SA hagi de formalitzar amb tercers de les resultes dels treballs
encarregats.
SISÈ.- Notificar aquesta resolució a l’empresa municipal ENGESTUR, SA als efectes
interessats i amb la relació de recursos que correspongui, publicar-la en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en la forma reglamentàriament prevista, i comunicar-la a la regidoria de
Via Pública i Mobilitat de l’ Àmbit de Territori d’aquest Ajuntament i a la Intervenció Municipal,
als efectes legalment previstos.
SENYOR FALCÓ: Voldríem fer una intervenció en aquest punt. Si no ho he sentit malament és
el punt que li encarreguem a Engestur un estudi sobre les bases de telefonia mòbil, és veritat?
SENYOR ALCALDE: Més que un estudi, la gestió.
SENYOR FALCÓ: Volia fer una intervenció perquè avui havien demanat la paraula com en
l’anterior Ple unes persones que són veïnes, en aquest cas d’una antena de telefonia mòbil
que està causant un cert pànic, o una certa intranquil·litat a un conjunt de veïns del carrer
Guifré i o se’ls ha pogut donar la paraula, o no els corresponia, no ho sé exactament. En tot
cas, a mi em sembla que aquest era un punt de l’Ordre del dia en què es podia admetre
perfectament, que les persones que estan afectades per aquesta antena de telefonia mòbil,
l’Emilia Mauri, doncs pogués agafar la paraula. Com que ella no ho pot fer perquè en el còmput
de les paraules d’acord amb el Reglament Orgànic Municipal, doncs se li ha manifestat que no
podia ser, em semblava oportú fer una intervenció per demanar al govern municipal que vetlli
especialment per aquesta antena de telefonia mòbil veient com s’està produint a l’entorn del
veïnat una certa alarma, una alarma social important. Jo el que penso o el que pensem
nosaltres, és que aquest encàrrec que avui es fa a Engestur perquè gestioni aquesta capacitat
que diem, jo diria, em sembla si no ho recordo malament és de posar ordre en el conjunt de les
antenes de telefonia mòbil que hi ha a la ciutat, de mirar de posar d’acord els diferents
operadors, de mirar que hi hagi antenes de telefonia que es comparteixen per part de diversos
operadors i de mirar en definitiva de legalitzar aquelles que no estiguin legalitzades. Em sembla
que més o menys l’encàrrec que li fem a Engestur va en aquesta direcció, hauria d’ajudar a què
els veïns que avui venien al Ple per la qüestió de l’antena del carrer Guifré, i els veïns que
venien al Ple i que tantes vegades varem tenir aquí de l’antena de Lloreda, doncs no
vinguessin. Em sembla que és important avui lamentar que no hagin pogut parlar els veïns,
però en tot cas assenyalar que
aquesta aprovació, aquest dictamen pot tenir una
conseqüència, jo espero, nosaltres esperem que positiva sobre l’ordenament del conjunt de les
antenes de telefonia mòbil a la ciutat, i que espero que al final la qüestió que els afecta es
pugui resoldre favorablement.
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SENYOR ALCALDE: Gràcies, no sé si el regidor Daniel Gracia de forma molt breu vol dir
alguna cosa, perdó, abans el senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Sí, explicar el motiu de la nostra abstenció, no anava a intervenir, però ja
que ha intervingut el grup de Convergència i Unió, perquè és un tema que va generar doncs
també el nostre debat en el nostre grup municipal. Dir que avui fem una cosa que ens genera
confiança, nosaltres varem parlar amb el gerent d’Engestur, el senyor Tomás Vizcaíno i ens va
explicar l’objecte d’aquesta encomana de gestió. Nosaltres creiem que ja era hora que
l’Ajuntament de Badalona es prengués seriosament no només el control d’aquestes antenes,
no només la mesura de la potència d’aquestes antenes, si no que com a activitat comercial que
són de grans companyies, que generen grans ingressos paguin els impostos que han de pagar,
que per les dades que estaven manegant, potser estem parlant que hi ha més del 50% de les
antenes que hi ha a la ciutat, que no tenen cap tipus de llicència d’activitat. És un tema que ens
preocupa moltíssim pel que fa a la salut de les persones, no hi ha cap estudi conclòs , ni
aprovat per cap autoritat competent que digui que aquetes antenes de telefonia mòbil són
innòcues per a la salut de les persones, sí que hi ha molts estudis que indiquen els possibles
perills i els potencials perills que a l’estar pròxim a aquestes radiacions pot tenir. Però el motiu
de la nostra abstenció no és que estiguem en contra que es faci aqueta tasca de control i
inspecció, no és que desconfiem de la persona que ho portarà, que a més a més, pel que ens
va explicar, ens va generar molta confiança, perquè a més és un professional del tema. Si no
que el motiu de la nostra abstenció és perquè d’ofici creiem que no és bo, que encomanem a la
nostra empresa de Gestió Urbanística competències que haurien de ser capaços de gestionar
des de l’Ajuntament, des de l’Àrea corresponent. No veiem convenient i ho varem fer en el Ple
passat quan se li va encomanar a Engestur el control de les tanques de publicitat de la ciutat,
no veiem convenient que li anem encarregant coses, que hauria de ser competència del propi
Ajuntament, i no de l’empresa de gestió urbanística. Per això, ens abstenim, però tot i això en el
Consell d’Administració d’Engestur estarem amatents i pro positius perquè aquesta tasca es
faci i recolzarem el gerent amb tot el que necessiti perquè aquesta tasca la pugui dur a terme.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, tindria la paraula de forma breu el regidor.
SENYOR GRACIA: Gràcies senyor alcalde, bona tarda a tothom. Bé, puntualitzar que l’esperit
d’aquesta encomana és realitzar una planificació de la ubicació de les antenes de telefonia
mòbil de la ciutat, endreçar la situació. Pel que respecta a les antenes del carrer Guifré, doncs
només fer la puntualització que aquest govern en el mes de febrer doncs, va obrir dos
expedients d’ofici, perquè són dues antenes que no disposen de títol habilitant, que no
disposen de llicència i se’ls ha instat a les companyies que les traslladin a una altra ubicació i
així s’ha comunicat a les comunitats de veïns afectades de forma personal per a mi mateix
durant el transcurs de les setmanes passades. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Jo crec que tots anem en la mateixa direcció. Jo respecto plenament el
que ha dit el senyor Mañas, agrair la confiança al grup de Convergència i Unió, l’abstenció del
grup Socialista i d’Iniciativa per Catalunya i sí dir-li una cosa. Escolti’m Engestur i li agraeixo el
posicionament i li dic de debò, però Engestur o la dotem de contingut en aquests moments on
no tenim, no s’estan fent nous pàrquings o no s’estan fent noves promocions d’habitatge, o
hem de fer un altre plantejament, I ja saben per on vaig. Per tant a mi em sembla que dotar-la
d’utilitat, dotar-la de serveis, d’un tipus de feina que em sembla que poden fer bé, i vostè mateix
ho reconeixia, jo crec que és positiu. Per tant, gràcies per les dues abstencions, el vot a favor
de Convergència i Unió i el Partit Popular i seguiríem.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular i Convergència i Unió.
Abstencions: 12, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
9 AP-2012/2278 DICTAMEN. Aprovar l'acord entre la Representació de l'Ajuntament i els
Sindicats de 26/03/2012 (Annex 1) i modificar els criteris del complement de prolongació
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de jornada i modificar transitòriament el complement de productivitat, especial
rendiment.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovar l’acord entre la Representació de l’Ajuntament i els Sindicats de 26
de març de 2012 (Annex 1) i modificar els criteris del complement de prolongació de jornada,
aprovats per acord de l’ajuntament Ple de 15/02/1999 i modificar transitòriament el complement
de productivitat, especial rendiment.
Òrgan que resol: Ple municipal
Interessat: Interès General.
Núm. expedient: 218/P-1/12
Fets
1. Acord de l’ajuntament Ple de 15/02/1999, relatiu a la fixació dels criteris d’assignació
individual del complement de productivitat i, concretament, del complement prolongació de
jornada.
2. Acord de l’ajuntament Ple de data 16/12/2003 i posteriorment modificats parcialment en
acords de Ple de data 29/11/2005, 27/06/2006 i 28/10/2008, en relació a l’assignació individual
del complement de productivitat, factor especial rendiment.
3. Acord de l’ajuntament Ple de data 21/12/2004, referent al complement de productivitat pel
que fa a la determinació dels criteris generals d’assignació del complement d’assistència.
4. Acord de l’Ajuntament ple d’aprovació del Pressupost municipal per al 2012.
5. Instrucció del regidor d’Hisenda i RI per impulsar la tramitació d’aquest expedient
administratiu.
6. Atès que s’han negociats tots aquests aspectes amb la Mesa General de Negociació, de
conformitat amb l’article 35 u 37b) i 37 m) de la Llei 7/ 2007, de 12 d’abril (en sessions de 12,
19 i 26 de gener de 2012; 1, 9, 16 i 22 de febrer de 2012 i 7, 13, 19 i 20 de març de 2012).
7. Atès que fruit de les negociacions amb les organitzacions sindicals que integren la Mesa
General de Negociació, es va signar un acord de condicions el 26 de març de 2012.
8. Atesa l’acta de l’assemblea del personal de l’Ajuntament de Badalona, de data 26 de març
de 2012, en la qual la representació sindical va informar a la plantilla de les modificacions de
les condicions de treball fruit del Pla Econòmic i Financer aprovat per l’acord de Ple de
l’Ajuntament de 29 de novembre de 2011 i, en conseqüència, del nou pressupost municipal per
a l’exercici 2012, aprovat per l’ajuntament Ple el 28 de febrer de 2012.
9. Informe econòmic emès per tècnica mitjana del Servei d’Organització i Recursos Humans,
amb el vistiplau de la cap del servei.
10. Sol·licitud d’informe de la Intervenció Municipal.
Fonaments de dret
1) Article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2) Articles 1, 5 i 7 del RD 861/1986, de 25 d’abril, pel que s’aprova el règim retributiu dels
funcionaris de l’administració local.
3) Articles 22, 24 i 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
4) Articles 100 i ss del Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre pel que s’aprova el T. Refós de
la normativa vigent en matèria de funció pública a Catalunya.
5) Aquesta normativa estableix amb caràcter bàsic i d’aplicació a les entitats locals la
possibilitat que el Ple de l’Ajuntament estableixi els criteris en què s’ha de distribuir els diferents
conceptes de productivitat, entenent aquest com la retribució que té la finalitat de fomentar
l’especial rendiment, la millora en la prestació dels serveis, l’interès i la iniciativa en què el
funcionari realitza la seva tasca professional i l’activitat extraordinària.
6) Conforme allò que preveu l’article 22.2 lletra i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local, en concordança amb l’article 52.2 lletra j) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’òrgan
competent per resoldre aquest expedient es l’Ajuntament Ple.
7) D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
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novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es proposa al
tinent d’alcalde i regidor de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns per tal que proposi, previ
informe de la Comissió Informativa de l’Ámbit de Govern, Economia i Hisenda, a l’Ajuntament
Ple, l’adopció dels següents ACORDS
Primer. Aprovar l’acord entre la representació de l’Ajuntament de Badalona i la de les
organitzacions sindicals representades a la Mesa General de Negociació, el text del qual figura
com annex I a aquest acord que l’integra.
Segon. Modificar l’acord de l’ajuntament de Ple de 15/02/1999 de fixació de criteris de
complement de prolongació de jornada, amb efectes del 16 d’abril de 2012, en els següents
termes:
MODIFICAR COMPLEMENT PROLONGACIÓ DE JORNADA
Objecte
Realització setmanal de 2 hores i 30 minuts de treball fora de la jornada i realitzat efectivament
en horari de tarda.
Requisits
 Acceptació voluntària per part de l’empleat/da subjecte a aquest complement (personal
laboral i funcionari al servei de l’Ajuntament, llevat personal subjecte a normativa específica
de retribucions).
 Subjecte a l’obligació de les parts de preavís de 15 dies tant en l’inici, si és possible, com en
la finalització.
 Assignació d’aquesta realització de treball de prolongació de jornada i la seva assignació
retributiva per raons organitzatives o de servei justificades i aprovades per la Regidoria
d’Hisenda i Recursos Interns, atenent el personal que a data 28 de febrer de 2012 gaudia de
l’assignació d’aquest complement vigent.
 Queden exclosos d’aquesta realització de la prolongació de jornada i assignació individual els
empleats/des que ocupin llocs de comandament de nivell complement de destí 28 en
endavant i també lloc de treball tècnic de nivell complement de destí 28 en endavant.
 La realització d’aquesta prolongació de jornada tindrà el seu propi control horari.
Distribució horària
 Jornada d’hivern, una tarda setmana, de 16 a 19 hores.
 Jornada d’estiu, una tarda setmana, de 16 a 18,30 hores.
 L’excés d’horari que es realitzi dins de la prolongació de jornada d’hivern, els empleats el
podran compensar al llarg de la setmana, durant la realització de la seva jornada ordinària
de treball, dins dels marges de flexibilitat aprovats per calendari laboral.
Complement de productivitat
Grup/subgrup de classificació
Valoració econòmica màxima mensual (x12)
A1
175 euros
A2
140 euros
C1
115 euros
C2
102 euros
Agrupacions professionals
93 euros
Deducció
• Aquest treball haurà de ser efectiu i es deduirà la part proporcional que correspongui per
treball tarda de 2 hores i 30 minuts deixada de realitzar i que no hagi estat recuperada en el
terme de 4 setmanes, llevat el període de vacances.
• Aquesta deducció s’aplicarà llevat dels casos que no siguin imputables a la voluntat de
l’empleat/da i mitjançant valoració de la comissió de seguiment d’aquest complement.
Tercer. Modificació transitòria del complement de productivitat, especial rendiment, d’aplicació
amb efectes 1 d’abril de 2012, que retribueix el factor d’especial dedicació dels empleat/da, en
els següents termes:
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COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT, ESPECIAL RENDIMENT
Objecte
 Per a l’exercici 2012 el complement productivitat, complement especial rendiment, retribuirà
l’especial dedicació a tot els empleats (personal laboral i funcionari llevat personal amb
regulació específica en matèria de retribucions) al servei de l’Ajuntament a partir de l’1 d’abril
de 2012.
 Es retribuirà l’especial dedicació realitzada al llarg de tot l’any 2012 i en el seu cas també per
l’exercici 2013, en el cas que s’hagi de mantenir aquesta assignació retributiva, mentre
s’inicien els treballs d’ordenació i valoració en el sí de la comissió tècnica de valoració de llocs
de treball.
Elements d’avaluació
El complement de productivitat s’abonarà als empleats/des de l’Ajuntament mitjançant la
valoració del següent factor:
 El factor Q, d’aquest complement de productivitat tindrà aquest valor econòmic màxim de 105
euros amb venciment econòmic mensual (x 12).
Es deixa sense efectes els factors G, CG i CC d’aquest complement per aquests exercicis 2012
i 2013.
Assignació
 Aquest complement retribuirà amb una assignació de valor econòmic màxim mensual (x12)
per import de 105,00 euros, a partir de l’1 d’abril de 2012. Aquest valor econòmic de màxim
mensual serà, en el seu cas, de 115 euros, a partir de l’1 de gener de 2013.
 L’increment del valor econòmic màxim per a l’exercici 2013, en relació al valor màxim
referenciat al 2012, subjau a la condició suspensiva que suposi l’assoliment dels ingressos
pressupostats per a l’exercici 2012 en el marge d’un +/- 5%.
Deducció
 No s’estableix cap exempció en l’exercici 2012 i 2013 motivat pel seu caràcter transitori i
extraordinari d’assignació mentre es realitzen els treballs de valoració retributiva en el sí de la
comissió tècnica de valoració de llocs de treball.
 Aquest complement tindrà caràcter proporcional en el cas de personal amb treball a temps
parcial.
Quart. Deixar sense efectes l’assignació retributiva del complement d’assistència de meritament
en el mes d’agost de 2012.
Cinquè. Deixar sense efectes els precedents acords de Ple que contradiguin als anteriors punts
dispositius.
Sisè. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i a bon fi i
execució dels precedents acords.
Vist i conforme en la precedent proposta,
El Interventor Municipal
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposa en la proposta de resolució
precedent, conforme a les previsions del Decret de delegació general de competències dins del
propi àmbit de data 05/07/2011, i als efectes de l’article 123 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, esmentat, proposo a la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda que dictamini favorablement aquesta proposta i
proposo a l’Ajuntament Ple que resolgui de conformitat, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Ple Municipal
RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta proposta als
interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos que s’hi poden
interposar, i que es comuniqui als departaments que correspongui.
SENYORA ASUNCIÓN GARCÍA: Sí, bona tarda a totes les persones que ens acompanyen.
Nosaltres ens abstindrem en aquest dictamen. Vull començar dient que ens abstenim
respectant molt tenint en compte que s’ha donat una negociació i això és un acord i una
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negociació. Voldria també dir que igual que en d’altres ocasions tenim conceptes de diferents
del què és una negociació, creiem que en l’altra empresa com és Badalona Comunicació pel
que tenim entès les propostes que arribaven han estat poc o no han estat gens receptives per
part de la casa, i en les negociacions tu dones i deixes. En aquest cas, un acord polític a
condicionar una negociació de caràcter laboral, per tant, reconeixent aquest esforç que també
s’ha produït amb coherència al que nosaltres plantegem, creiem que aquest acord demostra
d’alguna manera, el compliment del capítol 1 del pressupost que s’acaba d’aprovar. De nou són
els treballadors en aquest cas d’aquesta casa, qui paguen més les conseqüències de la
situació de la crisi en la que ens trobem. Com deia el senyor Falcó encara que no hi sigui, l’IBI
ha pujat un munt, la llum, l’aigua, o sigui, i els treballadors encara més tindran determinades
retallades, i no tant ara en la quantia dels diners, que la tindran en algun moment donat, si no
que es deixen de reconèixer acords anteriors. Ja han patit i vostès ho recorden de fa un any,
doncs un endarreriment de caràcter econòmic amb determinats decrets que van venir de l’estat
i de la mateixa Generalitat i ara es deixa un acord que va costar molt de l’any 2007-2011 sense
efectes. Creiem que això és un retrocés, hi ha retrocessos en drets socials ja adquirits dels
treballadors. Per tant, nosaltres no podem estar d’acord, no podem estar d’acord amb aquest
acord, però si respectem la voluntat de les dues parts i per això la nostra abstenció. Creiem
que també dintre d’aquest acord hi ha una part d’amortització de llocs de treball, i el nostre
criteri en una època de crisi més que mai, creiem que tenim l’obligació des de les
administracions públiques de crear el màxim de llocs de treball de qualitat possible, i que això
és necessari i a més per donar un bon servei a la nostra ciutat. Per tant, reitero l’explicació de
la nostra abstenció en aquest dictamen.
SENYOR ALCALDE: Gràcies.
SENYOR SERRANO: El nostre vot serà favorable a l’acord que presenten avui i ho serà
perquè de sempre la nostra política ha estat de donar suport als acords que arribin a
l’administració amb els treballadors. Doncs be, tot i votant a favor no podem deixar de fer
constar la pèsima gestió que han fet vostès d’acord acord. Tal i com han denunciat els sindicats
després d’haver arribat a aquest acord hi ha hagut estranyes llistes, estranyes maniobres que
han estat a punt d’invalidar-lo i que han generat una certa alarma al conjunt del personal.
Confiem que en el futur no sigui així, l’acord que vostès arribin doncs, traslladin la mecànica de
l’Ajuntament correctament i confiem que els acords signats seran respectats i per tant, votarem
a favor.
SENYOR SUBIRANA: Nosaltres ens abstindrem.
SENYOR ALCALDE: Senyor Riera no sé si vol dir alguna cosa.
SENYOR RIERA: Agrair el posicionament dels grups polítics i dir que hem arribat a l’acord del
que jo em sento expressament orgullós i també vull agrair als sindicats l’actitud que han tingut
en aquesta negociació i ha hagut moments de tot, però que en cap moment i ha hagut per part
dels sindicats cap actitud que no fos la que s’espera, la normal d’una negociació. Hem intentat
arribar las acords possibles i per tant, això és el que presentem, que és cert que hi ha hagut
moments en què semblava que, allò que havíem dit i havíem acordat i allò que havíem
comentat, però afortunadament s’ha arribat a un acord. Jo crec que un acord bo per a totes les
parts, i sobretot amb el compromís de futur. És a dir, un dels compromisos, un dels acords per
a mi més importants és el de futur perquè els treballadors, es treballadors de la casa tenim el
compromís que quan les coses millorin, quan tot vagi més bé de complir i equilibrar situacions
que ara doncs, se’ls demana un esforç complementari a ells. Hi ha també una situació que hi
ha uns, hi ha personal de nivell 28 els de nivell alt, que també han sofert bastant aquesta
situació de crisi, i que des d’aquí també els ho agraeixo a tots en general i dir-los que, també ho
he dit als sindicats que quan les coses millorin , quan la situació ens vagi millorant també se’ls
tindrà en compte en el sentit que aquell que han estat els més perjudicats, també siguin els
més millorats en aquells moments. Per tant, jo crec que la negociació ha estat correcta, la que
s’espera i fruït d’això portem aquest acord al Plenari, i agraeixo a tots el sentit del vot.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. De forma molt breu perquè ja ho he apuntat en el debat de les
al·legacions del pressupost. Jo crec que hem d’estar tots plegats satisfets, agrair als
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representants dels treballadors, agrair també l’esforç que s’ha fet per part de l’Àrea de
Recursos Humans i Hisenda. Personalitzar en el seu regidor, però tot el personal i tots els
responsables de l’Àrea per l’esforç que han fet i permeti’m que els digui, em sembla que amb la
que està caient on cada dia om posem la televisió, obrim un diari o escoltem la ràdio, doncs tot
són conflictes laborals i desacords, que l’Ajuntament de Badalona per part dels treballadors i
per part del govern de Badalona, doncs s’hagi estat capaç d’arribar a un acord amb l’actual
context general, a mi em sembla que és una molt bona notícia per a tothom. Jo agraeixo al
Partit Socialista més enllà de la discrepància del seu argument, el vot favorable, respecto
també les abstencions tant de Convergència i Unió, com d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa. Permeti’m que li digui amb tota cordialitat i sense ganes de
polemitzar, home, ja m’està bé que estiguin satisfets de l’acord entre sindicats i l’Ajuntament,
però home, carai, jo no sé que més ha de passar perquè ens votin a favor, i li dic amb tota la
cordialitat,però clar, si treballadors i govern arribem a un acord, a un acord i no ens ho voten a
favor, doncs bé, escolti’m...
SENYORA ASUNCIÓN GARCIA: Si respecten el poder adquisitiu que estan perdent i que no el
volen reconèixer més endavant, sí tornen a tenir el poder adquisitiu a data d’avui, si a més a
més, no s’amortitza cap plaça més de llocs de treball i es recuperen els drets socials que ara
no es poden aplicar, parlem-ne i canviarem el vot.
SENYOR ALCALDE: Doncs moltes gràcies, però hi ha un acord amb els treballadors. Per tant,
em sembla molt bé i fan el que han de fer segurament, i per tant, gràcies com he dit per les
votacions i s’aprovaria.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 20, dels grups municipals del Partit Popular i Socialista.
Abstencions: 7, dels grups municipals de Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
10 AP-2012/2279 DICTAMEN. Aprovar les bases de la XVII edició del premi "El Dimoni a
l'Escola".
Identificació de l’expedient
Expedient: 063997-CU-CONAC2012/000006
Procediment: CU_CONAC CU-Concursos Activitats Culturals
Tramitació: Ordinària
Òrgan competent: Ple
Objecte de l’expedient XVII edició del premi El Domoni a l’Escola
Vist l’informe del cap dels Serveis Territorials de Cultura, amb data 21 de març d’enguany,
proposant l’aprovació de les bases de la XVII edició del premi “El Dimoni a l’Escola”, per tal de
fomentar la participació dels escolars de primària de totes les escoles de la ciutat, en un
concurs on es representa la figura més emblemàtica de les Festes de Maig.
Atès que l’activitat de foment municipal s’ha d’ajustar als principis de publicitat, objectivitat,
lliure concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària, segons disposa
l’article 239 del DL 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, en concordança amb l’article 5 del D 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis. En aquest cas, al no atorgar-se premis, en metàl·lic, no
es necessita l’acreditació de l’existència de crèdit.
Atès el que disposa l’art. 34,4 de les Bases d’execució del pressupost municipal de despeses
vigent, l’aprovació de les bases correspondrà al Ple de l’Ajuntament.
Per tot això, i en ús de les facultats de la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Atenció a les
Persones, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents :
ACORDS
PRIMER.- Convocar el XVII Premi “El Dimoni a l’Escola”.
SEGON.- Aprovar les Bases següents, que han de regir aquesta convocatòria:
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“1.- Poden participar a la XVII edició del premi El Dimoni a l’Escola tots els nens i les nenes
d’educació primària i els centres d’educació especial de Badalona.
2.- El tema a treballar ha d’estar inspirat en la figura del Dimoni i la seva mitologia i, sobretot,
en la tradició que el relaciona amb la nostra ciutat.
3.- Les figures han de ser realitzades en volum i poden estar elaborades amb materials
combustibles tipus paper, cartolina, cartró o fusta, per tal que es puguin cremar conjuntament
amb el Dimoni gran.
4.- Les categories són les següents:
Grup A: 1r. i 2n. de primària
Grup B: 3r. i 4t. de primària
Grup C: 5è. i 6è. de primària
O la seva equivalència en educació especial
5.- Els treballs poden ser presentats com a obra individual, de grup o classe. S’hi ha de fer
constar, en un sobre tancat adherit a l’obra, el nom dels autors, de la classe i del col·legi al qual
pertanyen. A la part exterior del sobre, només la categoria.
6.- Les dimensions màximes de les figures han de ser d’1 m d’alçada, 50 cm de llargària i 50
cm d’amplada.
7.- Els petits dimonis s’han de lliurar als centres cívics i biblioteques, seguint el criteri de
proximitat geogràfica, fins el dia 26 d’abril.
8.- Els petits dimonis seran exposats al centre cívic Dalt la Vila . Els participants han de
comunicar si volen recuperar els seus dimonis el darrer dia d’exposició al matí. La resta seran
traslladats i col·locats al voltant del Dimoni Gran, i es cremaran conjuntament la nit de la
Cremada del Dimoni.
9.- El jurat serà presidit per la regidora de l’Àrea de Cultura i Ciutadania, i estarà format per un
representant de l’Àrea de Cultura i Ciutadania; dos membres del Consell de Participació dels
Infants; un membre de l’Escola d’Arts i Superior de Disseny Pau Gargallo i un responsable del
departament de Serveis Territorials de Cultura
El secretari serà un responsable del departament de Serveis Territorials de Cultura.
El jurat valorarà el treball col·lectiu, la creativitat i l’originalitat dels treballs a l’hora de premiar
les figures presentades.
10.- Hi haurà 10 premis per a cada categoria, els quals es lliuraran en forma de lot de llibres
infantils i juvenils.
11.- Del total dels dimonis premiats s’escollirà un Dimoni, el qual il·lustrarà el cartell de la
propera edició. A més, els guanyadors tindran un lot especial de llibres.
12.- El fet de presentar-se a aquest concurs implica l’acceptació de les bases, la interpretació
de les quals és competència del jurat.”
TERCER.- Donar publicitat de la present convocatòria a la premsa local, així com al tauler
d’anuncis oficials de l’Ajuntament.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
11 AP-2012/2280
DICTAMEN. Aprovació provisional del Pla especial per a l'ampliació d'aforament a la
discoteca Carpa Titus al polígon de Can Ribó.
Per part del Departament de Planejament Urbanístic es presenta per a la seva aprovació
provisional el Pla Especial per a l’ampliació d’aforament a la discoteca Carpa Titus al polígon de
Can Ribó de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 2 d’abril de 2012 per la cap del Departament de Planificació i
Oficina del Pla, el qual reproduït literalment diu:
“La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 18 de novembre de 2011, va aprovar
amb caràcter de nova aprovació inicial el Pla especial per a l’ampliació d’aforament a la discoteca
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Sessió nº 4/ 24 /04/12

pag. 61

Secretaria General

carpa Titus al polígon de Can Ribó, l’àmbit del qual correspon a la finca que ocupa la discoteca
que es troba situada entre els carrers Ramon Martí Alsina, Joaquim Vayreda i la carretera de
Mataró, de Badalona. Aquesta figura es tramita per aquesta Corporació municipal a instància
de la iniciativa privada de Creativos Mar S.L. titular de la propietat i del desenvolupament de
l’activitat.
L’acord es va publicar en el diari La Razón el dia 1 de desembre de 2011 i en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona el dia 28 de desembre de 2011, va ser inserit al Tauler d’Anuncis i
al pàgina web de l’Ajuntament de Badalona.
Durant el preceptiu període de d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació.
En relació a la proposta urbanística s’han recaptat els següents informes sectorials:
- Informe favorable del Ministeri de Foment.
- Informe de l’Autoritat de Transport Metropolità, comunicant que l’expedient no requereix
cap informe de l’ATM, atès que no es troba dins dels supòsits que disposa el decret
344/2006.
- Informe favorable de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments.
S’ha sol·licitat Informe preceptiu de la Secretaria per a la Mobilitat als Serveis Territorials a
Barcelona, Departament de Territori i Sostenibilitat, en dates 9 de desembre de 2011 i 26 de
gener de 2011.
INTRODUCCIÓ
Amb el mateix número d’expedient de registre de planejament, el document que es tramita s’ha
modificat quan a l’aforament proposat i complint amb les places d’aparcament exigibles de les
NNUU del Pla general metropolità.
El tràmit requereix una nova aprovació inicial donat que el document presenta modificacions
substancials respecte el original. Es redueix l‘aforament que es preveia en la primera tramitació
quedant fixat en 969 persones i es compleix l’aparcament amb la dotació de 80 places
vinculades a l’activitat, distribuïdes en tres àmbits d’aparcament.
ANTECEDENTS
Tramitació prèvia
• En data 4 de novembre de 2005, mitjançant instància amb núm. de Registre 43504, el Sr.
Ramon Fonollà i Ferrer, en nom de l’empresa Creativos Mar S.L. va presentar a tràmit el Pla
Especial per a l’ampliació d’aforament a la discoteca Carpa Titus al polígon de Can Ribó de
Badalona.
• La Junta de Govern Local en la sessió de data 6 de març de 2007, va aprovar el pla amb
caràcter inicial.
• El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 31 de juliol de 2007, el va aprovar provisionalment i
es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
• En data 21 de desembre de 2007 el Ple va ratificar un decret de l’alcaldessa on es
sol·licitava aturar el tràmit d’aprovació definitiva, amb l’objectiu de incorporar una informació
complementària, arrel de la possible vinculació dels aspectes normatius referents als
aparcaments que en paral·lel es tractaven en l’expedient de Modificació de les NNUU i el de les
OOMM.
• La tramitació de les Normes urbanístiques es va aprovar el 6 de juny de 2008, sense poder
incidir respecte les places d’aparcament requerides per els locals de pública concurrència en
entorns concrets.
Referències a la proposta original
El pla inicial proposava un aforament de 1677 persones que en aplicació de la normativa,
requeria 151 places d’aparcament. Es plantejava fer una part amb aparcaments vinculats dins
del radi de 300 m i la resta quedaven exonerades del compliment i eren absorbides per la xarxa
viària de l’entorn.
Durant el procés de tramitació anterior es va establir un conveni entre promotor i Ajuntament signat
el 5 de març de 2007 en el qual el promotor del pla especial col·laborava econòmicament en les
obres de millora per a la seguretat viària del tram de la carretera de Mataró comprès entre el
Torrent de Vallmajor i el carrer Ramon Martí Alsina.
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L’aportació econòmica es va fer en data 29 de maig de 2007, condició per a l’aprovació
provisional del pla en compliment dels pactes del conveni, donat que l’ampliació d’aforament
incidia en l’augment de vianants i en conseqüència en un augment del risc d’accidents si no es
feien les obres de millora de la seguretat viària que consistien en la senyalització horitzontal i la
col·locació de tres passos amb semàfor.
Les obres van quedar executades completament el 2008.
DESCRIPCIÓ DEL PLA ESPECIAL
Objecte
L’objecte del present Pla especial és la regulació de l’ampliació d’aforament d’un local d’ús
recreatiu, discoteca, per damunt de 500 persones d’aforament en compliment de l’Ordenança
d’Establiments de pública concurrència de l’Ajuntament de Badalona, aprovada en la sessió del
Ple de 25 d’octubre de 2005, la qual determina en l’article 1.f que per aforaments superiors a
500 persones es requereix l’elaboració d’un pla especial que com a mínim en determini les
condicions d’ús, volum i aparcament.
En concret aquest pla especial es formula per iniciativa privada amb l’objectiu per part del
promotor d’ampliar l’aforament de la discoteca Carpa Titus, i possibilitar la tramitació de la
llicència d’activitat amb les noves condicions d’ús.
Àmbit
L’àmbit d’aquest pla especial correspon a la finca que ocupa la discoteca Titus, que es troba
situada entre els carrers Ramon Martí Alsina, Joaquim Vayreda i la carretera de Mataró, que
està formada per les parcel·les 24, 25, 26, 27, 28 i 29, segons el projecte de parcel·lació
aprovat el 30 de novembre de 1988 que consten en cadastre amb les referències
8400811DF3980A0001HS, i 8400810DF3980A0002ID i 8400810DF3980A0004PG. La seva
superfície és 1935 m².
Planejament vigent
El planejament a que està subjecte l’àmbit del pla, pel que fa a l’objectiu que regula la
Ordenança dels establiments de pública concurrència serà el que incideixi amb l’ús específic de
discoteca, el qual es regula segons el Pla general metropolità i el Pla Especial d’ampliació
d’usos del sector industrial situat entre el barris de Canyadó i Manresà.
Quan a les seves Normes urbanístiques estarà subjecte a la Modificació de determinats articles
de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, aprovada el 8 d’agost de 1988, i a la
Modificació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità al terme municipal de
Badalona, aprovada el 6 de juny de 2008.
La parcel·la objecte d’aquest pla especial es troba en el polígon industrial de Can Ribó, sector
de la ciutat on s’hi concentra la major part de l’activitat recreativa nocturna. Aquest sector
queda regulat segons el Pla Especial d’ampliació d’usos del sector industrial situat entre el
barris de Canyadó i Manresà, aprovat el 17 de juny de 1997.
El Pla especial d’ampliació d’usos del sector industrial situat entre el barris de Canyadó i
Manresà concretava la compatibilitat de l’ús recreatiu de locals musicals amb l’ús industrial del
polígon, ampliant els condicionants de posició respecte les Normes Urbanístiques, bàsicament
per l’alternança d’horaris de les activitats i amb la voluntat de allunyar-ho dels àmbits
residencials.
Descripció de la proposta
L’activitat d’establiment de pública concurrència d’ús discoteca està admesa segons el Pla
especial d’ampliació d’usos del sector industrial situat entre el barris de Canyadó i Manresà.
El local té actualment un aforament de 494 places i es proposa la seva adequació per a
admetre un aforament de fins a 969 persones actualitzant el càlcul segons les condicions que
determina el CTE.
El Pla especial analitza els aspectes de la influència en la mobilitat de la trama urbana en que
està implantada l’activitat mitjançant un estudi de trànsit que s’aporta com annex adjunt al
planejament, justificant que el sector té la capacitat d’absorbir els desplaçaments cap als punts
d’aparcament vinculats a la discoteca. Aquest estudi recull també l’anàlisi de l’accés a peu i en
transport públic.
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El local actual té vinculades 65 places d’aparcament, 18 a l’aparcament públic del carrer Jaume
Ribó cantonada Eduard Marquina i 47 places en recinte tancat a l’aire lliure a la carretera de
Mataró. Amb l’augment d’aforament en vincula 15 més al carrer Jaume Ribó cantonada
Joaquim Vayreda. Per aplicació de l’article 298.e de les NNUU s’ha de complir amb les 80
places que proposa el present pla especial.
La influència directa d’ampliació d’aforament i les condicions especials de l’aparcament
proposades és l’augment de vianants en els carrers, que entren o surten del local i es
distribueixen cap a l’aparcament o cap a la parada de bus nocturn, que es troba pròxima.
Aquest sector està creuat per la carretera de Mataró, que si bé, representa un dels punts
d’accés a la zona industrial, també és un factor de risc d’accidents, segons estadístiques de la
Guàrdia Urbana.
Per tal de millorar aquest aspecte directament vinculat a aquest tipus d’activitat, es va establir
un conveni, signat el 5 de març de 2007 que obligava al promotor del pla a la col·laboració
econòmica en les obres de millora de la seguretat viària. Concretament la senyalització
horitzontal i la col·locació de tres passos amb semàfor en el tram de la carretera de Mataró,
entre el Torrent de Vallmajor i el carrer Ramon Marí i Alsina. Aquestes millores són un aspecte
positiu que influeix en la seguretat dels usuaris de la discoteca en relació al sector.
El document incorpora els plànols del càlcul de l’aforament així com el plànol de les condicions
de protecció contra incendis, així com la ubicació i comptabilització de les places d’aparcament
vinculades a la discoteca.
Conclusió
Atès que s’ha complert el termini d’exposició pública sense cap al·legació i el termini de
lliurament dels informes sectorials, que són favorables, i atès que la documentació 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, en el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, i en el Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Ley de Suelo, s’informa prosseguir la tramitació del Pla Especial per
a l’ampliació d’aforament a la discoteca carpa Titus al polígon de Can Ribó de Badalona.”
Vist l’informe subscrit en data 10 d’abril de 2012 pel Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme
i Territori, que reproduït literalment diu:
“PROPOSTA PRESENTADA
El mes de novembre de 2011 el Sr. Ramon Fonollà Ferrer, en representació de Creativos Mar
SL, va sol·licitar novament la tramitació del Pla especial urbanístic per a l’ampliació d’aforament
a la discoteca carpa Titus al polígon de Can Ribó de Badalona, que ja s’havia aprovat amb
caràcter inicial l’any 2007, tal i com consta als antecedent de l’expedient 31/A14-05, tramitat pel
Departament de Planejament Urbanístic. La proposta presentada tenia per objecte la regulació
de l’ampliació de l’aforament d’un local d’ús recreatiu, discoteca, per damunt de les 500
persones d’aforament amb l’ampliació de les places d’aparcament vinculades de conformitat
amb l’article 298 apartat e) de les NNUU. En compliment de l’article 1.f) de l’Ordenança
d’establiments de pública concurrència de l’Ajuntament de Badalona (aprovada en sessió
plenària de data 25/10/2005) cal determinar, com a mínim, les condicions d’ús, volum i
aparcament mitjançant un Pla Especial.
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 18 de novembre de 2011, va aprovar
amb caràcter inicial el Pla especial urbanístic per a l’ampliació d’aforament de la Carpa Titus de
Badalona. L’esmentat acord es va publicar en el BOPB el 28 de desembre de 2011, al diari La
Razón de 1 de desembre de 2011, al Tauler d’anuncis Municipal i a la web de l’Ajuntament de
Badalona.
Juntament amb l’acord d’aprovació inicial es disposà l’obertura del termini d’informació pública
de l’instrument d’ordenació urbanística durant el termini d’un mes. Transcorregut amb escreix
aquest termini no s’ha presentat al·legacions a la proposta urbanística aprovada amb caràcter
inicial.
En data 2 d’abril de 2012 la Cap del Departament Planificació i Oficina del Pla Urbanístic ha
emès un informe mitjançant el qual s’informa favorablement per tal que es prossegueixi la
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tramitació de l’expedient, atès que la documentació que consta a l’expedient compleix amb el
contingut del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel DL 1/2010).
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquest Pla Especial urbanístic d’iniciativa privada es tramita per aquesta Corporació municipal
a l’empara de l’article 101 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme.
A l’expedient administratiu 31/A14-05 tramitat pel Departament de Planificació i Oficina del Pla
hi consten les determinacions establertes a l’article 69 del Decret Legislatiu 1/2010, en
concordança amb els articles 92 i següents 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
del pla especial proposat: memòria (memòria descriptiva, normativa, annexos) i plànols
d’informació i ordenació del territori.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada amb
caràcter provisional pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l’article 22.2.c) de la
Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c) del DL
2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En base aquests arguments, els sotasignats membres de la Comissió informativa de l’Àmbit del
Territori, proposen al Ple Municipal, l’adopció de l’acord següent, amb el ben entès que en
dates anteriors a la celebració de la sessió plenària no s’hagin presentat al·legacions a
l’aprovació inicial:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional el Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació
d’aforament de la discoteca Carpa Titus al polígon de Can Ribó, l’àmbit del qual correspon a la
finca que ocupa la discoteca que es troba situada entre els carrers Ramon Martí Alsina,
Joaquim Vayreda i la carretera de Mataró de Badalona. Aquesta figura derivada de
planejament urbanístic es formula per la iniciativa privada i es tramita per aquesta Corporació
Municipal a l’empara de l’article 78 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
SEGON.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit
Metropolità de Barcelona per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 del
TRLUC.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
12 AP-2012/2281 DICTAMEN. Aprovar inicialment la Modificació puntual d'alguns articles
referents a aparcaments de les Normes Urbanístiques del PGM a l'àmbit del municipi de
Badalona.
Per part de Planejament Urbanístic es presenta per a la seva aprovació inicial la Modificació
puntual dels articles 298, 299 i 300 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità a
l’àmbit del municipi de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 4 d’abril de 2012 per la cap del Departament de Planificació i
Oficina del Pla, que reproduït literalment diu:
“D’acord amb l’ordre d’incoació emesa pel Gerent de l’Àmbit de Territori de data 27 de març de
2012 es formula la Modificació puntual d’alguns articles referents a aparcaments de les Normes
Urbanístiques del Pla General Metropolità a l’àmbit del municipi de Badalona i es presenta a
tramitació.
OBJECTE
L’objecte de present expedient de Modificació puntual d’alguns articles referents a aparcaments
de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità a l’àmbit del municipi de Badalona és
completar i concretar la previsió de places d’aparcaments als edificis, les regles per a la
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implantació de les previsions i les condicions dels àmbits i espais dels aparcaments, a partir la
experiència recollida en la posada en pràctica de les regulacions que va introduir la Modificació
puntual de les Normes Urbanístiques del PGM, aprovades pel Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques el 6 de juny de 2008, dins dels actes de tramitació de les llicències
urbanístiques, per a obres i activitats a la ciutat de Badalona.
En concret els canvis s’introdueixen en els articles 298, 299 i 300.
L’objectiu de la present modificació és doble:
- per una banda, en certs casos es constata que les previsions d’aparcament van quedar
insuficients i es proposa ampliar-les.
- per l’altre, el compliment de les determinacions establertes genera conflictes addicionals en
els carrers i edificis i es proposa alternatives i flexibilitat si es justifiquen adequadament.
ÀMBIT
L’àmbit d’aplicació de la present Modificació d’alguns articles referents a aparcaments de les
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità és el municipi de Badalona.
PLANEJAMENT VIGENT
Quan a les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, són d’aplicació a Badalona en
caràcter general i subsidiari en les normatives específiques que determinen les modificacions
puntuals del Pla General Metropolità per a àmbits concrets de transformació i el planejament
derivat són les següents:
- Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità aprovat el 19 de juliol de 1976.
- Text refós de la modificació de determinats articles de les Normes Urbanístiques del PGM
aprovat el 8 d’agost de 1988. (DOCG 05-12-88)
- Modificació de l’article 238 de les Normes Urbanístiques del PGM en l’àmbit del municipi de
Badalona, aprovada el 22 d’abril de 2002 (DOCG 11-06-02)
- Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM, al terme municipal de
Badalona, aprovada el 6 de juny de 2008 (DOCG 6-8-08)
CONVENIÈNCIA DE LA PROPOSTA
L’anàlisi i l’aplicació en la tramitació de les llicències d’obra i d’activitat de la Modificació de les
NNUU de 2008 que va actualitzar la regulació de l’aparcament a la ciutat ha permès comprovar
l’encert i/o problemàtica dels canvis introduïts en aquell moment. Donat que tota normativa o
llei és necessàriament generalista sempre queden casos en que l’aplicació de la regulació no
s’acull a la norma, i fa inviables les autoritzacions de certes activitats i obres perquè no poden
complir els requisits d’aparcament.
La modificació que es proposa incideix especialment en la regulació de l’aparcament per a les
activitats econòmiques, en la implantació dels establiments industrials i grans comerços, i la
instal·lació d’establiments en les plantes baixes dels edificis de zones on la trama viària té poca
capacitat o ha estat adequada a mesures de pacificació del trànsit.
La justificació i conveniència de la tramitació d’aquesta modificació de Normes Urbanístiques
s’emmarca en els objectius d’agilitat i simplificació de la regulació administrativa i de promoció
de l’activitat econòmica. L’experiència acumulada en l’aplicació de la normativa vigent en
aquests quatre últims anys palesa la conveniència d’ajustar alguns aspectes concrets que a la
pràctica no resulten prou adequats per a regular determinades realitats, que no són prou
eficients per a aconseguir les finalitats preteses o que generen dubtes que convé aclarir.
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Es proposa la modificació dels articles 298, 299 i 300 que fan referència a la previsió
d’aparcaments en els edificis, les regles específiques per a establir les previsions concretes en
funció de la casuística de vials, sectors, edificis, usos, i per últim aportar aclariments per a les
condicions dels accessos als aparcaments i la seva incidència en l’entorn urbà
La necessitat d’aquestes modificacions sorgeix de les reflexions en la tasca de tramitació de les
llicències d’obres i activitats que s’ha dut a terme en l’Ajuntament durant els aproximadament
quatre anys des de la Modificació puntual de la Normes de 2008.
A continuació es resumeixen de manera concisa les modificacions introduïdes:
Article 298. Previsió d’aparcaments als edificis. (es modifiquen els apartats 1 i 2)
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-298.1: S’introdueix les consideracions en la regulació de la ubicació d’aparcament respecte
els espais on es desenvolupen les activitats.
- 298.2: Es modifiquen els apartats C, D i M relatius als edificis comercials, industrials i
magatzems en els quals es fan petites correccions de text, regulen previsió d’aparcament en
supòsits concrets i clarifiquen la regulació del espai de càrrega i descàrrega.
Article 299. Regles sobre la previsió d’aparcaments en edificis - s’hi afegeixen els apartats 7, 8,
9,10, 11 i 12.
- S’introdueixen noves regles que recullen una amplia casuística en la previsió d’aparcaments,
que va des dels casos on les condicions dels vials o dels propis edificis requereixen mesures
tècniques excepcionals fins fins a la indivisibilitat de la titularitat dels aparcaments situats en
subsòl d’equipaments.
Article 300. Condicions dels aparcaments i supòsits especials.- s’amplia el nom de l’article, es
modifica l’apartat 2 i s’hi afegeixen els apartats 3, 4, 5 i 6
- 300.2 Es determinen condicions diferenciades d’amplades d’accessos i circulacions vianant automòbil per als aparcament de fins a 15 places, de fins 40 o menys i de més de 40, així com
permetre reduir a 3 metres l’amplada d’accés comú vianant - automòbil a l’aparcament quan lla
via sigui de poca intensitat, pas restringit o de vianants, ampliant les possibilitats de l‘antiga
regulació.
- 300.3 i 300.4 Es determinen condicions per a minimitzar la incidència dels accessos als
aparcaments en els espais públics i serveis existents en els subsòl.
- 300.5 Determinacions pels aparcaments de més de 100 places.
- 300.6 Determinació per als espais d’espera dels aparells muntacotxes, permeten que es
puguin fer fora de l’edificació per condicions excepcionals i garantint la innocuïtat pel que fa a
les molèsties als veïns i no afectació a la circulació viària.
CONCLUSIÓ
El document que es presenta 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, 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 procedir amb la tramitació de Modificació puntual d’alguns articles referents a aparcaments
de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità a l’àmbit del municipi de Badalona”
Vist l’informe subscrit en data 5 d’abril de 2012 pel Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme i
Territori, i que reproduït literalment diu el següent:
“PROPOSTA PRESENTADA
Per part del Departament de Planejament Urbanístic de l’Àrea d’Urbanisme i Territori s’ha
redactat la Memòria de la Modificació puntual d’alguns articles referents a aparcaments de les
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità a l’àmbit del municipi de Badalona.
Respecte l’objectiu de la proposta presentada, la Cap del Departament de Planificació i Oficina
del Pla ha emès un informe en data 4 d’abril de 2012, en virtut del qual posa de manifest que
l’objecte de la proposta presentada és completar i concretar la previsió de places
d’aparcaments als edificis, les regles per a la implantació de les previsions i les condicions dels
àmbits i espais dels aparcaments, a partir de l’experiència recollida en la posada en pràctica de
les regulacions que va introduir la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM,
aprovades pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de juny de 2008. En
concret s’introdueixen canvis als articles 298, 299 i 300, incidint especialment en la regulació de
l’aparcament per a les activitats econòmiques, en la implantació dels establiments industrials i
grans comerços, i la instal·lació d’establiments en les plantes baixes dels edificis en zones on la
trama viària té poca capacitat o ha estat adequada a mesures de pacificació del trànsit.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquesta modificació del Pla General metropolità d’iniciativa pública es formula i tramita per
aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76.2 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya del 2010, modificat per la Llei 3/2012, en
endavant TRLUC.
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A l’expedient administratiu 8/D3-12 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consten les determinacions establertes per l’article 59 del TRLUC.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES
URBANÍSTIQUES DEL PGM A L’ÀMBIT DE BADALONA
D’acord amb la normativa citada, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que
sigui aprovada amb caràcter inicial pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix
l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb
l’article 52.2 c) del D 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
Atesos els informes tècnic i jurídic transcrits anteriorment, els sotasignats membres de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial la Modificació puntual dels articles 298, 299 i 300 de les
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità a l’àmbit del municipi de Badalona. Aquesta
actuació urbanística es promou i tramita per aquesta Corporació municipal a l’empara de
l’article 96, en concordança amb l’article 76.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya del 2010, modificat per la Llei 3/2012.
SEGON.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública de l’instrument d’ordenació
urbanística durant el termini d’un mes, que s’haurà de convocar mitjançant edictes que caldrà
inserir al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de
Badalona (www.badalona.cat) i pel que fa a la premsa periòdica, en un dels diaris de més
divulgació de la Comarca. Durant el període d’informació pública podran formular-se les
al·legacions que s’escaiguin.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
13 AP-2012/2282 DONAR COMPTE. Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern,
de data 16 de març, de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del PERI
de Morera, canvi d'ús i titularitat d'una zona 7b - Turó de l'Enric-.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 16 de març de 2012 va aprovar, entre
d’altres, un acord del següent tenor literal:
“Per part del Departament de Planejament Urbanístic es presenta per a la seva aprovació el
Text Refós de la Modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior de la Morera, canvi
d’ús i titularitat d’una zona 7b (Turó de l’Enric).
Vist l’informe subscrit en data 6 de març de 2012 per l’arquitecta del departament de
Planejament urbanístic, el qual reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
Informe tècnic relatiu a l’expedient número 26/A9-02, referent a la tramitació de la Modificació
puntual del PERI de la Morera, canvi d’ús i titularitat d’una zona 7b.
Antecedents
En data 18 de juny de 2002 la Comissió de Govern va aprovar amb caràcter inicial la
Modificació puntual del PERI de la Morera, canvi d’ús i titularitat d’una zona 7b. L’esmentat
acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 12 de juliol de 2002 i
en el diari Avui el 12 de juliol de 2002.
En data 24 de setembre de 2002 el Ple de l’Ajuntament va aprovar amb caràcter provisional la
Modificació puntual del PERI de la Morera, canvi d’ús i titularitat d’una zona 7b.
En data 11 de desembre de 2002, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va acordar
el següent:
1. Sol·licitar informe al Departament d’Ensenyament es cas que se suprimeixi l’ús.
2. Regir les condicions d’edificació del tipus d’ordenació de la zona on se situa l’equipament, si
s’escau, de la zona contigua, de manera que l’edificabilitat màxima no podrà depassar l’índex
de 0,90 m2st/m2s fixada per la zona confrontant, amb la clau 15.
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3. La implantació d’un geriàtric, en el tipus d’equipament sanitari-assistencial s’ha de plantejar
en règim hospitalari o socio-sanitari, en parcel·la única indivisible, amb les condicions següents:
a. Cal aportar el programa de l’edifici geriàtric, el qual ha de destinar un mínim del 50% del
sostre total de l’edifici als espais d’usos comuns, amb les condicions següents:
b. A cada planta destinada a espais dormitori, cal garantir una superfície mínima del 15% del
total de la planta amb usos que garanteixin el control d’accés, el bany geriàtric, sal d’estar i
altres similars. En aquest còmput, no es poden incloure els passadissos de distribució i les
escales pròpies de la organització de l’edifici.
c. A la planta soterrani de l’edifici només s’admetran usos que siguin admissibles pel Pla
general metropolità. En qualsevol cas,no s’admetran usos d’espais d’activitats i convivència. La
superfície destinada a usos comunitaris no serà superior al 40% del sostre global de l’edifici
destinat a aquests usos. En aquest còmput no s’inclou la reserva d’aparcament.
d. La superfície màxima dels espais-dormitori serà per tal que es destinin exclusivament a l’ús
2
sanitari-assistencial, de 30 m , i cal incorporar normativament la prohibició de subdividir-los
amb altres sales o habitacions, o agrupar-los amb altres dependències de manera que
constitueixin elements independents de la resta del centre.
Objecte
L’objecte d’aquest pla es la modificació puntual del PERI de la Morera pel que fa a l’ampliació de
l’ús assignat i el canvi de la determinació de titularitat d’una part d’una zona qualificada
d’equipament (7b) tramitant-la a iniciativa dels propietaris afectats.
Àmbit
La finca es situa en el barri de Pomar de Dalt de Badalona, en l’indret anomenat “Turó de l’Enric”,
al costat del Torrent de la Font. Inclou tres parcel·les i té una superfície de 6.275 m².
Descripció de la proposta
La proposta es concreta en ampliar els usos previstos en una part de la parcel·la de la zona 7b que
es delimita en el PERI de Morera com a previsió d’equipament reserva per a ús escolar, en el
quadre numèric es definia per a centre de BUP (per coherència amb la resta de assignacions
escolars), d’una superfície de 20.440 m².
L’ús que es proposa en l’àmbit de superfície 6.275 m² és sanitari-assistencial.
Es proposa de titularitat privada.
En el document s’estableixen les condicions d’edificació en el sentit de gàlibs genèrics.
Edificació aïllada
Distàncies mínimes a límits de parcel·la 5 m.
Alçada màxima: 12 m, justificadament s’admet 18.
Ocupació 60%
Edificabilitat: 0,90 m²st/m²s
També es determina la urbanització del tram de carrer a que dóna front l’àmbit.
En el capítol de gestió es planteja la formació d’una única parcel·la, per l’agrupació de les tres
actuals, donat que el propietaris de cadascuna d’elles, de mutu acord, proposen la iniciativa de
tramitació d’aquesta modificació de planejament.
El pla d’etapes es fixa en 5 anys i es concreta l’estudi econòmic-financer valorant el cost de la
urbanització de vial i el de construcció del futur equipament.
En relació a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 11 de
desembre de 2002 cal dir el següent:
- Respecte a l’apartat 1, es defineix l’ús de l’equipament 2 com a sanitari-assistencial i s’ha
actualitzat el plànol 4 Proposta d’ampliació d’usos.
Per tant es suprimeix l’ús docent i es sol·licita l’informe al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat.
- Respecte a l’apartat 2, cal dir que s’ha incorporat dins l’apartat 7 de la memòria, les condicions
d’edificació del tipus d’ordenació de la zona on se situa l’equipament, fixant una edificabilitat
màxima de 0.90 m2st/m2s.
- S’han actualitzat els valors totals de l’estudi econòmic-financer.
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Conclusions
Vist el text refós de la Modificació puntual del PERI de la Morera, canvi d’ús i titularitat d’una
zona 7b, la justificació de les prescripcions del tots els apartats de l’acord de la CTUB d’11 de
desembre de 2002, i atès que la documentació presentada compleix amb les disposicions
establertes pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme i amb els paràmetres i determinacions del planejament d’ordre superior al qual està
subjecte, i que les correccions introduïdes no representen un canvi substancial, s’informa
favorablement prosseguir amb la seva tramitació.”
Vist l’informe jurídic emès en data 6 de març de 2012 pel Departament Jurídic de l’Àrea
d’Urbanisme que transcrit literalment diu així:
“PROPOSTA PRESENTADA
En data 18 de juny de 2002 la Comissió de Govern va aprovar amb caràcter inicial la
Modificació puntual del PERI de la Morera, canvi d’ús i titularitat d’una zona 7b. L’esmentat
acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 12 de juliol de 2002 i
en el diari Avui en la mateixa data.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 24 de setembre de 2002, va aprovar amb
caràcter provisional la Modificació puntual del PERI de la Morera, canvi d’ús i titularitat d’una
zona 7b.
En data 11 de desembre de 2002 la Ponència tècnica de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona va resoldre aprovar definitivament la modificació puntual del Pla especial de reforma
interior de la Morera a l’entorn del Turó de l’Enric, promoguda per Maria Asunción Natalia
Arqué Canalis, Lourdes Arqué Canalis, Jaume Eliè Mateu, Màxim Mor Ibàñez i tramesa per
l’Ajuntament, suspenent-ne l’executivitat i publicació al DOGC fins a la presentació d’un Text
refós que incorpori les prescripcions i observacions següents:
1. Sol·licitar informe al Departament d’Ensenyament es cas que se suprimeixi l’ús.
2. Regir les condicions d’edificació del tipus d’ordenació de la zona on se situa l’equipament, si
s’escau, de la zona contigua, de manera que l’edificabilitat màxima no podrà depassar l’índex
de 0,90 m2st/m2s fixada per la zona confrontant, amb la clau 15.
3. La implantació d’un geriàtric, en el tipus d’equipament sanitari-assistencial s’ha de plantejar
en règim hospitalari o socio-sanitari, en parcel·la única indivisible, amb les condicions següents:
- Cal aportar el programa de l’edifici geriàtric, el qual ha de destinar un mínim del 50% del
sostre total de l’edifici als espais d’usos comuns, amb les condicions següents:
- A cada planta destinada a espais dormitori, cal garantir una superfície mínima del 15% del
total de la planta amb usos que garanteixin el control d’accés, el bany geriàtric, sal d’estar i
altres similars. En aquest còmput, no es poden incloure els passadissos de distribució i les
escales pròpies de la organització de l’edifici.
- A la planta soterrani de l’edifici només s’admetran usos que siguin admissibles pel Pla
general metropolità. En qualsevol cas,no s’admetran usos d’espais d’activitats i
convivència. La superfície destinada a usos comunitaris no serà superior al 40% del sostre
global de l’edifici destinat a aquests usos. En aquest còmput no s’inclou la reserva
d’aparcament.
- La superfície màxima dels espais-dormitori serà per tal que es destinin exclusivament a l’ús
2
sanitari-assistencial, de 30 m , i cal incorporar normativament la prohibició de subdividir-los
amb altres sales o habitacions, o agrupar-los amb altres dependències de manera que
constitueixin elements independents de la resta del centre.
En data 2 de març de 2012 l’arquitecta adscrita al Departament de Planejament Urbanístic ha
emès un informe mitjançant el qual es posa de manifest que s’han incorporat les prescripcions
de la resolució de la CTUB de data 11 de desembre de 2002 i que els canvis introduïts al
document per donar compliment a les prescripcions de la Ponència Tècnica de la Comissió
d’Urbanisme no tenen caràcter de substancials per la qual cosa proposa procedir amb la
tramitació de l’expedient.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
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Als efectes de tramitació d’aquesta figura de planejament derivat, és d’aplicació la Disposició
Transitòria 6ª del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme. Aquest Pla especial es va redactar al juny de l’any 2002 per part d’aquesta
Corporació municipal a l’empara dels articles 29, 34 i 35 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol (refosa urbanística catalana), disposicions vigent aleshores, disposició que té el seu
equivalent a l’actual article 78 del Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
A l’expedient administratiu 26/A9-02 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consta la documentació adequada a la naturalesa i finalitat del pal especial.
Igualment, s’escau assenyalar que els canvis introduïts per tal de donar compliment a les
prescripcions de la CTUB 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’arquitecta adscrita al Departament de Planejament Urbanístic al
seu informe.
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.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En base aquests arguments, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER.- Donar per verificat el tex refós de la Modificació puntual del Pla especial de Reforma
Interior de la Morera, canvi d’ús i titularitat d’una zona 7b (Turó de l’Enric), el qual incorpora les
prescripcions de l’acord de la CTUB de data 11 de desembre de 2002, 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 va redactar el juny de
l’any 2002 per aquesta Corporació Municipal a l’empara dels articles 29, 34 i 35 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol (refosa urbanística catalana) legislació vigent aleshores,
disposició que té el seu equivalent en l’actual article 78 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme 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 11 de desembre de 2002.
TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació municipal.”
14 AP-2012/2283 DICTAMEN. Ratificar la resolució de l'Alcalde de 22/03/2012 per la qual
s'adhereix a la xarxa de municipis medievals.
Identificació de l’acord
Expedient: Adhesió a la xarxa de municipis medievals, en constitució
Assumpte: Ratificació de la Resolució de l’Alcalde
Òrgan que resol: Ple
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Interessats: Àrea gestora de l’expedient
En data 22/03/2012 l’Alcalde va dictar una Resolució, que s’emparava en la proposta tramitada
pel cap del Servei de l’Àrea, la part expositiva i de fonamentació jurídica de la qual es transcriu
a continuació:
“Antecedents
I. Vist l’informe tècnic jurídic emès pel Tècnic d’Administració General d’adscrit a l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Participació en data 22/03/2012.
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II. Vist que al llarg de la ciutat tenim vestigis medievals que cal protegir com el Temple de Santa
Maria, consagrat l’any 1112 i aixecat sobre el desaparegut fòrum romà situat vora la torre
feudal; la torre vella, símbol dels senyors feudals construïda durant el s. XIII; la masia
fortificada, que té una magnífica torre de dues plantes per a la defensa i per evitar el perill de la
pirateria, que data de finals del segle XV i que està situada al barri de Canyadó; el Monestir de
Sant Jeroni de la Murtra, fundat l’any 1416, i on, segons la tradició, els Reis Catòlics hi van
rebre Cristòfol Colom després de la tornada del seu primer viatge a Amèrica i, finalment, el barri
de Dalt de la Vila, amb places i carrerons d’estructura medieval.
III. Des de l’associació badalonina Festa Medieval Sant Jordi han elaborat recentment una
proposta d’estatuts per la creació de la xarxa de municipis medievals i han dut a terme
converses amb aquesta Regidoria. Els municipis de Montblanc, Besalú, Súria, Bagà i Sant Pere
de Vilamajor han arribat a acords previs en els què ha participat l’Ajuntament de Badalona per
tal de crear la xarxa de municipis medievals. Per tot això, és convenient i encertat acollir-se a la
proposta i impulsar-la a criteri de qui signa, perquè és del parer que aquesta xarxa podria ser
una eina per compartir, intercanviar coneixements i per establir sinèrgies i compromisos de
col·laboració en el àmbit de la cultura. També per la difusió del nostre patrimoni i pel
reforçament de la cohesió socials i el sentit de pertinença. D’altra banda, compartim amb la
resta de municipis i entitats participants que seria desitjable elaborar una proposta d’accions
conjuntes per portar a terme al llarg de l’any 2012 en la línia de desenvolupar aquest objectiu
comú que és el de potenciar, millorar i donar a conèixer les nostres festes.
Fonaments de Dret
I. Atès que la participació ciutadana és considerada un requisit essencial per aprofundir en la
democràcia i per apropar a la ciutadania l’exercici de l’activitat política i administrativa. Una de
les institucions principals de participació ciutadana són les entitats ciutadanes. Sens dubte, la
manera més efectiva d’articular la participació ciutadana és a través d’entitats representatives
d’interessos col·lectius, en les quals la ciutadania pot participar de manera voluntària i lliure.
Les entitats de participació ciutadana han de ser reconegudes formalment pels ajuntaments,
que a més han de facilitar-los mitjans i suport per a l’exercici de les seves activitats (locals, ús
d’espais públics i de mobiliari, accés als mitjans locals d’informació i de difusió, etc).
L’art. 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local disposa que les
Corporacions locals afavoreixen el desenvolupament de les associacions per a la defensa dels
interessos generals o sectorials dels veïns, els faciliten la més àmplia informació sobre les
seves activitats i, dintre de les seves possibilitats, l’ús dels medis públics i l’accés a les ajudes
econòmiques per a la realització de les seves activitats i impulsen la seva participació en la
gestió de la Corporació.
Per altra banda, l’article 158.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que els municipis, d’acord
amb llurs possibilitats econòmiques, han de determinar els mitjans públics que poden ésser
utilitzats per les associacions en l’exercici de llurs funcions, i també els ajuts econòmics de què
poden gaudir a càrrec dels pressupostos.
II. Atès que cal posar de manifest que l’adhesió a la xarxa de municipis medievals no comporta
cap despesa ara mateix i que, en qualsevol cas, totes les accions que es derivin d’aquesta i
que tinguin efectes econòmics hauran de comptar amb la pertinent disponibilitat pressupostària.
III. L’òrgan competent per aprovar l’adhesió a la xarxa de municipis medievals és l’Alcalde de
conformitat amb els articles 21 de la LBRL i 53 de la LMRLC i la seva competència és
delegable d’acord amb l’article 16 de la LRJPAC.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’anteriorment exposat als antecedents de fet i als fonaments
de Dret, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’Alcalde adopti la
següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- Adherir-se a la xarxa de municipis medievals, mitjançant la signatura de l’acta
fundacional de l’associació, que tindrà lloc el proper dissabte 24/03/2012 en el Monestir de Sant
Jeroni de la Murtra de la nostra ciutat.
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Segon.- Delegar al regidor de l’Àrea a signar, en nom de l’Alcalde, l’acta fundacional de la
xarxa de municipis medievals, a l’acte que tindrà lloc el proper dissabte 24/03/2012 en el
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de la nostra ciutat.
Tercer.- Sotmetre l’adhesió a la xarxa de municipis medievals a la ratificació del Ple de
l’Ajuntament, en la primera reunió ordinària que es realitzi, a fi que tingui lloc la plena efectivitat
dels compromisos a que doni lloc.
Quart.- Autoritzar al regidor de l’Àrea a formar part, en nom de l’Alcalde, de la composició de la
comissió executiva de la xarxa de municipis medievals.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics 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, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, resolc de conformitat i la converteixo en Resolució.”
Pel que s’acaba d’exposar, es proposa incloure la present proposta d’acord a l’ordre del dia de
la propera sessió del Ple per tal d’obtenir la ratificació del Ple de l’Ajuntament a la Resolució de
l’Alcalde, de data 22/01/2012, en relació amb l’adhesió de la ciutat de Badalona a la Xarxa de
Municipis Medievals, i a fi d’aconseguir la plena efectivitat dels compromisos a què doni lloc.
.../...
ACORD
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta d’Acord
formulada i dels informes precedents als efectes previstos a l’article 89.5 de la llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, es resol de conformitat i es converteix en Acord.
SENYOR SAGUÉS: Sí, breument però...
SENYOR ALCALDE: No, no, em sembla que s’ha retirat la paraula, la paraula s’ha retirat, oi
que sí.
SENYOR SAGUÉS: Bé, anava a ser molt breu, però potser si haig de substituir la intervenció
del senyor Pedro-Jesús Fernández m’hauria d’allargar una mica més, però no, bé, només
penso que això que portem a aprovar avui, la ratificació d’aquesta adhesió a la Xarxa de
Municipis Medievals, doncs bé, que és un fet d’aquells, podríem qualificar un petit fet important
dins la nostra ciutat perquè es tracta d’un reconeixement a un treball, un model, un model de
treball cívic, de treball social, d’entitats que un dia van començar amb una proposta, amb una
activitat festiva i que de mica en mica s’ha nat consolidant a la nostra ciutat, que avui podem
parlar clarament que es tracta d’una festa no d’un barri, si no que és una festa de Badalona i
que aquesta activitat a partir d’integrar-se dins d’una xarxa de municipis medievals on fan
celebracions similars a la que es fa la nostra ciutat, doncs és un pas endavant, una
consolidació, que segurament permetrà donar-li mes ressò a la festa, permetrà optimitzar
recursos, permetrà incrementar la promoció del nostre patrimoni, donar-lo a conèixer tant a fora
la ciutat com internament a partir d’aquesta celebració. Per tant, doncs reconèixer la feina feta i
felicitar-nos perquè després d’uns anys d’activitat i d’anar “in crescendo” arribem a un moment
de consolidar el paper de la ciutat de Badalona en un aspecte que segurament per a moltes
persones és desconegut i es pensa més quan es parla d’aquests models d’activitat lúdica,
festiva, cultural, es pensa més en d’altres ciutats com poden ser Montblanch, per exemple,
doncs bé, Badalona també té capacitat per fer aquestes coses. I per acabar només, potser
aquest acord que es ratifica avui aquí, que serveixi una mica per fer un petit homenatge a una
persona que va tenir un accident, que no va anar més enllà, però que bé ha hagut d’estar
ingressada, la senyora Carme, una participant de les més actives en aquesta festa medieval,
doncs que en aquesta darrera festa va tenir un accident una caiguda i que ha hagut d’estar
hospitalitzada i té unes lesions de les que s’està recuperant i penso que segurament aquest
acord d’avui li pot servir per donar-li ànims.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Jurado, molt breu.
SENYOR JURADO: Jo penso que el que avui portem a aprovació és molt més que el potenciar
la festa medieval de Canyadó, és una eina que ens permet compartir i intercanviar
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coneixements culturals i socials i establir sinèrgies i compromisos de col·laboració amb d’altres
ciutats manifestant que Badalona també és una ciutat medieval, que té contingut medieval, que
té riquesa medieval i que per tant, cal preservar i potenciar el patrimoni de la ciutat de
Badalona. Penso que l’aprovació de l’estatut de la xarxa de ciutats medievals posa a Badalona
en un lloc de privilegi juntament amb d’altres ciutats que són molt més importants, o que porten
més experiència que nosaltres, com ho demostra el fet que durant aquests dos primers anys
sigui Badalona la que presideixi aquesta xarxa de ciutats medievals. Penso que aquest estatut
que s’ha elaborat en conjunció amb el moviment civil atenent tot el procés de participació
ciutadana com és la festa medieval sigui un requisit important que doni peu a que es reconegui
la situació de Badalona també en el seu aspecte i la seva cultura medieval. Per tant, a més de
la potenciació de la festa medieval, que nosaltres estem valorant la major implicació del
municipi a la festa i per a l’any que ve farem unes altres propostes, és també un punt de partida
que ens permetrà participar i impulsar amb les altres ciutats en el patrimoni medieval de
Catalunya. Per tant, hem de felicitar-nos perquè és un bon projecte, donar les gràcies a
l’associació medieval que durant anys ha vingut reclamant la implicació municipal en aquesta
situació, avui és un fet i dir-los també que és lamentable que l’accident que va tenir la Carme,
com vostè ha dit senyor Sagués, li puc assegurar que la pobre està a casa, però sí que té
fractures a tots dos braços, i que avui ja està atesa per una treballadora familiar de
l’Ajuntament, i que durant les nits que va estar ingressada l’alcalde i jo mateix varem passar a
visitar-la i ajudar-la en el que varem poder. Són accidents que acostumen a passar i més en
una persona que és una activista en tot el teixit cultural d’aquesta ciutat, i l’ajuntament això ho
ha tingut en compte, i hi està col·laborant. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, entenc que és una bona notícia i per tant, la votaríem per
unanimitat. Ara aniríem al torn obert de paraules, de les cinc ja han intervingut dues. Passaríem
a la tercera que seria el senyor Antonio Garcia, en rep. d’Amnistia Internacional i que fa relació
també a una moció que s’ha presentat, i per tant, jo el que faria abans que vostè intervingui és
llegir la part dispositiva i després té la intervenció.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
15 Proposicions urgents.
No se’n va presentar cap.
AP-2012/2285 MOCIÓ. Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, a instàncies
d'Amnistia Internacional, relativa al tractat de comerç d'armes.
Atès que Amnistia Internacional està realitzant una campanya per un Tractat sobre el Comerç
d'Armes (TCA).
Atès que Amnistia Internacional està sol·licitant mocions en Ajuntaments i Comunitats
Autònomes que demanin al Govern espanyol que utilitzi la seva influència i el seu compromís
en la conferència sobre el TCA de l’ONU que se celebrarà el proper mes de juliol per
aconseguir un tractat "ferm i sòlid" per crear un instrument "eficaç" que contingui les normes
internacionals comunes més elevades possibles per a la importació, exportació i transferència
internacional d'armes convencionals.
Tenint en compte que des del 1989 hi ha hagut 128 conflictes armats en els quals hi ha hagut
almenys 250.000 morts cada any i es calcula que cada any es cometen uns 300.000 homicidis
en conflictes no armats,
Atès el reconeixent que l'absència de normes internacionals establertes de mutu acord per a la
transferència d'armes convencionals amb la finalitat d'afrontar, entre altres, als problemes
relacionats amb el comerç no regulat d'armes convencionals i la seva desviació al mercat il·lícit
és un factor que contribueix als conflictes armats, al desplaçament de persones, a la
delinqüència organitzada i al terrorisme, menyscabant la pau, la reconciliació, la seguretat,
l'estabilitat i el desenvolupament econòmic i social sostenible.
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Atès que en més del 60% de les violacions de drets humans documentades per Amnistia
Internacional en una dècada es van utilitzar armes petites i lleugeres. Extremadament
preocupats pel fet que nens i nenes soldat han participat de forma activa en conflictes en
forces governamentals o grups armats no estatals en 19 països des del 2004.
Atès la consideració de la destrucció d'infraestructura socioeconòmica i de mercats, la
corrupció i el desviament de fons públics, que neguen l'accés a les persones empobrides a
assistència mèdica, aigua, aliments, habitatge i educació.
Atès que acollim amb satisfacció el fet que al 2009, la comunitat internacional va acordar
iniciar les negociacions per crear un tractat que regulés de forma efectiva el comerç
internacional d'armes.
Atès que considerant especialment que la Resolució 64/48 de l'Assemblea General de l'ONU
demanava als Estats membres de les Nacions Unides l’establiment d’un tractat "ferm i sòlid"
per crear un instrument "eficaç" que contingui les normes internacionals comunes més
elevades possibles per a la importació, exportació i transferència internacional d'armes
convencionals. Tenint en compte que al mes de juliol del 2012 se celebrarà una conferència de
negociació sobre un Tractat sobre el Comerç d'Armes (TCA).
El grup municipal d’ICV- EUiA proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1.- Aprovar la present moció en els termes exposats i traslladar aquest acord a instàncies
superiors competents. I en concret:
2.- Demanar al Ministre d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d'Espanya que s'asseguri que
el Tractat sobre el Comerç d'Armes (TCA) inclou:
2.1) Una "Regla d'Or" del Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret Internacional
Humanitari que prohibeixi que s’autoritzi una transferència d’armes quan existeixi un risc
substancial de les armes objecte de la transferència s’utilitzaran per cometre, o facilitar que es
cometin, violacions greus del Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret Internacional
Humanitari.
2.2) Una cobertura exhaustiva que inclogui controls sobre totes les armes, municions,
armament i materials connexos i sobre totes les transferències.
2.3) Regulacions sòlides en els sistemes de concessió de llicències, transparència i presentació
d’informes
3.- Fer una crida al govern espanyol perquè utilitzi tots els mitjans diplomàtics a la seva
disposició per contactar amb tots els governs i s’asseguri que les qüestions esmentades en el
punt anterior s’inclouen en el TCA.
4.- Fer una crida especial a la Xina, Rússia, Estats Units d'Amèrica, Regne Unit, França,
Turquia, Austràlia, Índia, Indonèsia, Sud-àfrica, Mèxic, la Unió Europea, Brasil, Nigèria i Egipte
perquè utilitzin la seva influència per garantir que el TCA inclou els elements esmentats en el
punt 1.
5. Trametre copia d’aquest acord al Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació i als governs que
figuren en la llista del punt 3, a través de les ambaixades a Espanya, i a Amnistia Internacional
Catalunya, així com donar coneixement a la ciutadania a través del mitjans de comunicació
públics de la ciutat.
Tanmateix l’ Ajuntament Ple acordarà allò que consideri més oportú.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, té la paraula el senyor Antonio Garcia.
AP-2012/2292 Senyor Antonio Garcia Leyva, en rep. d'Amnistia Internacional. Assumpte:
Moció sobre el tractat de comerç d'armes
SENYOR ANTONIO GARCIA: Gràcies regidors i regidores. Falten aproximadament tres mesos
perquè a les Nacions Unides es debati i s’aprovi el tractat sobre comerç d’armes
convencionals. Això és de vital importància perquè a l’any estaríem parlant d’una xifra de cinccentes mil persones que moren tots els anys per aquestes armes. Dues-centes cinquanta-cinc
mil en conflictes armats i tres-cents mil en homicidis al marge d’aquests conflictes, evidentment
a part dels morts hi ha una xifra molt més gran que no es pot constatar, però que possiblement
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seria molt més gran de persones que queden ferides, i persones que queden amb problemes
físics i psíquics per haver estat víctimes d’aquestes armes. Dels casos que documenta sobre
violació de drets humans, Amnistia Internacional, aproximadament el 60% han hagut de veure
armes petites o lleugeres. Això vol dir que aquest tractat que es pretén aprovar en el mes de
juliol és una gran oportunitat, és una gran oportunitat perquè serà la primera norma global , que
controlarà el comerç d’armes convencionals. Hi va haver un intent anterior, intent anterior en la
dècada de 1920-1930, intent que no va tenir fruïts, i al no tenir-ne va desembocar en un carrera
armamentística, i la carrera armamentística va desembocar amb la segona guerra mundial, el
precedent es bastant il·lustratiu. És una oportunitat per acabar amb aquest comerç d’armes
descontrolat, que s’està fent servir per cometre violacions greus dels drets humans del dret
internacional humanitari. L’exemple més clar és el de Síria, Síria està rebent armes per
exemple del seu més gran proveïdor, de Rússia, el 10% de les armes que fabrica Rússia les
destina a Síria. Síria és el client més gran de Rússia i Síria tots estem veient per les televisions
i pels mitjans de comunicació en què està fent servir aquestes armes lleugeres. Aquesta és
l’oportunitat per, com diu la part dispositiva de la moció, aprovar una regla d’or que prohibeixi
utilitzar tot tipus de comerç, importació, exportació i transferència d’armes quan existeixi un risc
substancial que les armes s’utilitzin per cometre violacions greus dels drets internacionals, dels
drets humans, el dret internacional humanitari. Per tant, és una necessitat que hi hagi un
sistema sòlid de concessió de llicències i que hi hagin mecanismes sòlids d’implementació
d’aquest tractat. Tot això per garantit que abans d’una transferència hi hagi hagut una valoració
efectiva de riscos i hi hagi hagut una autorització prèvia dels estats a participar a l’operació, tot
això perquè les parts registrades queden oficialment registrades com operadores i tinguin
aquesta atribució legal. Que es mantingui un registre de transferències i transaccions durant
vint anys perquè es pugui informar públicament on van aquestes armes. Per aquest tractat això
seria més o menys com està l’esborrany de la Presidència, que es va fer a través de la
Presidència Espanyola de la Unió Europea, en el 2010 i que l’ONU ho va acceptar en el 2011,
però existeixen riscos que aquest esborrany no tiri endavant en aquests termes i és que hi ha
estats influents, molts estan a la part dispositiva de la moció que abans s’ha llegit, que han
indicat la seva intenció de pressionar per atenuar aquest esborrany. Un exemple seria no
incloure l’obligació de la regla d’or, o sigui, no prohibir, només valorar que existeix un risc
potencial perquè es cometin violacions dels drets humans. Aquesta valoració no seria exclusiva
de què es poguessin transferir armes a aquests països, o per exemple l’exclusió del tractat de
les armes petites i de la munició, casualment les armes que provoquen el major nombre de
víctimes en el món. Perquè no hi hagi aquesta atenuació, Amnistia Internacional conjuntament
amb d’altres organitzacions, premis Nobel dels drets humans hem emprès aquesta campanya i
per això ens hem adreçat avui a vostès. A l’actualitat el Govern d’Espanya podem dir-los que ja
en el mes de febrer va evidenciar el seu interès de fer pressió perquè s’aprovi l’esborrany de la
Presidència tal i com hem exposat abans. Es va reunir en el mes de març amb el president
d’Aminista Internacional, Charles Shetin i en una nota de premsa del 13 de març, ja va
expressar la seva intenció que el Ministre García Margallo defensaria aquests posicionaments
a la Nacions Unides en el mes de juliol. El 26 de març resposta al diputat Joan Tarda també es
va fer menció similar d’aquesta intenció del Govern d’Espanya, i d’això ens n’alegrem i ens
congratulem des d’Amnistia Internacional i suposo que tota la ciutadana ho farà. Amnistia
Internacional també ens hem dirigit a les ambaixades, per exemple Espanya, França i Regne
Unit, on ells també traslladen aquest suport als seus governs, al tractat, no obstant això,
queden altres ambaixades, queden d’altres països sobretot Estats Units, Xina, Rússia, que
necessiten molta pressió, necessiten pressió per part dels governs, del Govern Espanyol, molta
pressió ciutadana, per això és important que els arribin aquestes mocions dels ajuntaments, de
les corporacions locals, de les comunitats autònomes perquè sàpiguen que la ciutadania,
majoritàriament els està demanant que aprovin l’esborrany de la Presidència i que aprofitin
aquesta oportunitat per acabar amb la desregulació del tractat de les armes petites i de les
armes convencionals. Només en queda agrair-los l’oportunitat, agrair-los el suport a la moció i
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agrair-los en aquesta i d’altres ocasions que hem estat aquí el seu interès per defensar els
drets humans en el món. Gràcies.
Votació.
La moció precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies. Jo crec que amb la part dispositiva i la seva intervenció,
tots ens podem sentir representats i per tant, s’aprova per unanimitat. Passaríem a la següent
paraula, que és la de la senyora Emília Ruiz en relació a la estafabanca. El que faríem també
és llegir la part expositiva de la moció i aleshores tindria la paraula.
AP-2012/2288 MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals del PSC i ICV-EUiA, en
defensa dels afectats per l'adquisició de "paticipacions preferents" emeses per diverses
entitats financeres.
Fem palès que més de 700.000 persones, de les quals 210.000 a Catalunya, són afectades per
haver adquirit les conegudes com a “participacions preferents”, producte financer d’alt risc ofert
per diverses entitats financeres.
Les “participacions preferents” consisteixen en eines de captació de fons procedents de
persones estalviadores, amb molt baixa liquidesa, sense venciment de retorn del capital, i que
en la seva remuneració, en rendiment i en retorn del capital inicial queden subjectes a
l’arbitrarietat de l’entitat financera emissora.
Aquest producte financer presenta un gran nombre d’avantatges per a les entitats financeres
emissores, atès que el capital captat és comptabilitzat com a fons propis. Per tant, i en raó de
les exigències en dotació de capital propi efectuades pel Banc Central Europeu i pel Banc
d’Espanya, la promoció de les “participacions preferents” entre les persones clients de diverses
entitats financeres alleujava aquestes noves exigències dels ens reguladors esmentats, sense
carregar els seus balanços i endossant la responsabilitat a les persones subscriptores d’aquest
producte financer.
A diferència dels dipòsits efectuats a comptes corrents, comptes d’estalvi o comptes a termini,
el capital situat a les “participacions preferents” no queda cobert pel Fons de Garantia de
Dipòsits, perdent una important seguretat per a la persona estalviadora o inversora.
En els darrers mesos, i com a conseqüència de la profunda situació de crisi econòmica, moltes
de les persones que tenien dipositats els seus estalvis en forma de “participacions preferents”
han vist com ni la remuneració compromesa ni la recuperació del capital inicial no són satisfets
per diverses entitats financeres. La complexitat d’aquest producte financer així com la particular
situació econòmica d’algunes entitats financeres ha generat que moltes persones estalviadores
no puguin recuperar en cap moment el seu capital inicial, trobant-se en alguns casos amb
respostes que incloïen només la recuperació d’una part del capital invertit, perdent-ne bona
part, o amb compromisos de retorn de fins a 10 anys.
Cal notar que les “participacions preferents”, en no tenir venciment, només poden ser venudes
al que es coneix com a “mercat secundari”, àmbit on la venda és força complicada, sovint a un
preu molt més baix que el valor inicial dipositat, i on generalment només la pròpia entitat
emissora acostuma a recomprar, també sovint a un preu molt menor que el capital inicial.
La venda de “participacions preferents” a persones estalviadores s’ha estat duent a terme per
part de diverses entitats financeres sota frau, en no informar de forma detallada i acurada tant
dels avantatges com dels inconvenients d’aquest tipus d’inversions. De fet, moltes de les
persones afectades per les “participacions preferents” són persones amb dificultats per
comprendre moltes de les subtilitats de productes financers complexes com aquest. I, tal i com
la realitat demostra, sovint diverses entitats financeres han obviat d’explicar a aquestes
persones molts dels inconvenients que presenten les “participacions preferents”.
Moltes de les persones afectades per les “participacions preferents” són gent gran, pensionista,
amb no massa recursos o amb rendes baixes, raó per la que el fet de no rebre la remuneració
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prevista o promesa, així com els dubtes i dificultats per recuperar el capital inicial, els col·loca
en una situació compromesa, difícil, i generadora d’un malestar important.
Per tant, i davant de la important incidència que té aquest fet per a moltes persones, que es
veuen desprotegides i indefenses per la complexitat d’uns productes financers dels que no han
estat correctament informades ni assessorades, proposem al Ple de l’Ajuntament de Badalona,
la presa dels següents
Els Grups Municipals Socialista i d’ICV-EUiA, proposem a l’Ajuntament Ple els següents
ACORDS
PRIMER.- Dotar l’OMIC Oficina Municipal d’informació al Consumidor dels recursos necessaris
per a informar a les persones afectades en totes les gestions a realitzar per a la defensa del
seus interessos davant les entitats bancàries i adreçar-les a les seves associacions.
SEGON.- Informar d’aquest servei i de com accedir-hi, per mitjà de la ràdio i la televisió
municipal i la revista Bétulo.
TERCER.- Instar al Govern de l’ Estat Espanyol, al Banc d' Espanya i el Govern de la
Generalitat a crear oficines de d’assessorament als afectats per aquests productes financers.
Oficines que permetin als afectats i afectades i a les seves associacions, tenir informació i
coneixement sobre aquesta qüestió abans d’iniciar les accions judicials o no, pertinents i que
possibilitin així la defensa dels qui han estat enganyats mitjançant la comercialització d’aquests
productes opacs.
QUART.- Reclamar a les entitats recomprin les participacions preferents, deute subordinat i
quotes participatives que van emetre i col·locar a desenes de milers de consumidors, com si es
tractés de dipòsits a termini fix, sense informar degudament del risc i d’escassa liquiditat
d’aquests productes. .
CINQUÈ.- Exigir a la CNMV i al Banc d' Espanya que adoptin una solució immediata per al
problema de les participacions preferents i altres productes tòxics, que no representi cap
perjudici per les persones afectades.
SISÈ.- Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la
denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a la defensa i demanda
de restitució dels drets de les persones afectades.
SETÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a la Federació de Associació de Veïns de Badalona, al
Govern de l’ Estat, al Ministeri de Economia, als grups parlamentaris del Congres de Diputats,
al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d' Economia i Coneixement, als grup
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Banc d' Espanya, a la CNMV, a ADICAE –
Asociación de Usuarios de Bancos i Cajas y Seguros de España, a AUSBANC, Asociación de
Usuarios de Servicios Bancarios, a la Plataforma ESTAFABANCA i a les persones
responsables de les sucursals bancàries ubicades a Badalona
La moció precedent no es va votar, ja que es va aprovar una esmena a la totalitat presentada
pels grups municipals PSC, ICV-EUIA i CiU.
AP-2012/2295 ESMENA a la totalitat presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUIA
i CiU, en defensa dels afectats per l'adquisició de "participacions preferents" emeses per
diverses entitats financeres, a la moció presentada inicialment pels grups PSC i ICV-EU
Que més de 700.000 persones, de les quals 210.000 a Catalunya, són afectades per haver
adquirit les conegudes com a “participacions preferents”, producte financer d’alt risc ofert per
diverses entitats financeres.
Les participacions preferents són valors emesos per societats que no permeten participació en
el capital ni dret a vot, tenen caràcter perpetu i la seva rendibilitat és de caràcter variable i no
garantida. Són valors que no cotitzen en borsa, i tenen una liquidesa difícil. Tenen un alt risc de
pèrdues, una rendibilitat generalment fixa en un primer període i variable posteriorment,
vinculada a beneficis distribuïbles.
Aquest producte financer presenta un gran nombre d’avantatges per a les entitats financeres
emissores, atès que el capital captat és comptabilitzat com a fons propis. Per tant, i en raó de
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les exigències en dotació de capital propi efectuades pel Banc Central Europeu i pel Banc
d’Espanya, la promoció de les “participacions preferents” entre les persones clients de diverses
entitats financeres alleujava aquestes noves exigències dels ens reguladors esmentats, sense
carregar els seus balanços i endossant la responsabilitat a les persones subscriptores d’aquest
producte financer.
A diferència dels dipòsits efectuats a comptes corrents, comptes d’estalvi o comptes a termini,
el capital situat a les “participacions preferents” no queda cobert pel Fons de Garantia de
Dipòsits, perdent una important seguretat per a la persona estalviadora o inversora.
Els perjudicis s’han fet evidents quan han aflorat les irregularitats pel que fa a:
I. La seva contractació i comercialització
S’han detectat molts casos en què no es va informar de les característiques del producte, ni
dels seus riscos, ni de l’escassa o nul·la liquiditat i el caràcter perpetu del producte. Es van
contractar moltes participacions preferents sota l’aparença de dipòsit, però amb una rendibilitat
superior. És un producte altament complex que la mateixa Comissió Nacional del Mercat de
Valors (CNMV) considera d’alt risc no apropiat per al mercat minorista.
II. La baixa disponibilitat i liquiditat de la inversió
Un cop els estalviadors han volgut recuperar els fons dipositats, molts s’han trobat que el
caràcter perpetu del producte - del qual no van ser avisats - impedeix la liquiditat del mateix, a
no ser que es traspassi en un mercat secundari on el principal comprador - i pràcticament l’únic
- és l’entitat emissora, amb la conseqüència que és qui marca el preu de venda, molt per sota
de l’inicial.
La venda de “participacions preferents” a persones estalviadores s’ha estat duent a terme per
part de diverses entitats financeres de manera opaca, en no informar de forma detallada i
acurada tant dels avantatges com dels inconvenients d’aquest tipus d’inversions.
Moltes de les persones afectades per les “participacions preferents” són gent gran, pensionista,
amb no massa recursos o amb rendes baixes, raó per la que el fet de no rebre la remuneració
que esperaven en base a la informació rebuda, així com els dubtes i dificultats per recuperar el
capital inicial, els col·loca en una situació compromesa, difícil, i generadora d’un malestar
important.
Per tant, i davant de la important incidència que té aquest fet per a moltes persones, que es
veuen desprotegides i indefenses per la complexitat d’uns productes financers dels que no han
estat correctament informades ni assessorades, proposem al Ple de l’Ajuntament de Badalona,
la presa dels següents
ACORDS
PRIMER.- Dotar l’OMIC Oficina Municipal d’Informació al Consumidor dels recursos necessaris
per a assessorar a les persones afectades i a les seves associacions, en totes les gestions a
realitzar per a la defensa del seus interessos davant les entitats bancàries
SEGON.-. Informar d’aquest servei i de com accedir-hi, per mitjà de la ràdio i la televisió
municipal i la revista Bétulo.
TERCER.- Instar al Govern de l'Estat Espanyol, al Banc d'Espanya i el Govern de la Generalitat
a crear oficines de d'assessorament als afectats per aquests productes financers. Oficines que
permetin als afectats i afectades i a les seves associacions, tenir informació i coneixement
sobre aquesta qüestió abans d'iniciar les accions judicials o no, pertinents i que possibilitin així
la defensa dels qui s’hagin vist perjudicats per les possibles irregularitats comeses en la fase de
contractació i comercialització d’aquests productes.
QUART.- Reclamar a les entitats financeres que recomprin les participacions preferents, deute
subordinat i quotes participatives que van emetre i col·locar a desenes de milers de
consumidors, com si es tractés de dipòsits a termini fix, sense informar degudament del risc i
l'escassa liquiditat d'aquests productes.
CINQUÈ.- Exigir a la CNMV i al Banc d'Espanya que adoptin una solució immediata per la
problemàtica generada en la comercialització en el mercat minorista de les participacions
preferents, que no representi cap perjudici per les persones afectades
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SISÈ.- Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la
denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a la defensa i demanda
de restitució dels drets de les persones afectades.
SETÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a la Federació de Associació de Veïns de Badalona, al
Govern de l’Estat, al Ministerio de Economia, als grups parlamentaris del Congres de Diputats,
al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Economia i Coneixement, als grup
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Banc d'Espanya, a la CNMV, a ADICAE –
Asociación de Usuarios de Bancos i Cajas y Seguros de España, a AUSBANC, Asociación de
Usuarios de Servicios Bancarios, a la Plataforma ESTAFABANCA i a les persones
responsables de les sucursals bancàries ubicades a Badalona.
AP-2012/2293 Senyora Emília Ruiz Fernández, en rep. de Estafabanca Badalona.
Assumpte: Moció en defensa dels afectats per les participacions preferents.
SENYORA EMILIA RUIZ: Agrair a tothom elpdoer estar aquí i volia dir que estic aquí com a
membre del col·lectiu estafabanca, col·lectiu d’estafades pel “corralito” espanyol. Som
persones treballadores, pensionistes, aturades, estudiants, en fi, gent corrent que varem ser
enganyats amb productes d’estalvi teòricament segurs. Aquests productes s‘anomenen
participacions preferents, deutes subordinats, obligacions subordinades, entre d’altres, Les 52
entitats bancàries i empreses privades implicades, ens varen amagar les característiques del
producte, especialment el seu caràcter perpetu, la manca d’un fons de garantia en cas de
fallida de l’entitat, la possibilitat de pèrdues alhora de vendre el producte. En tot moment,
sempre ens varen garantir que el que contractàvem tenia disponibilitat immediata i total
garantia dels nostres diners, i això és el que nosaltres ens pensàvem. Hi ha trenta mil milions
d’euros retinguts, som un milió d’estafats a tot l’Estat Espanyol, tres-cents mil a Catalunya i cinc
mil a Badalona, però malgrat la magnitud del problema estem sols i indefensos davant
d’aquesta injustícia que els bancs i caixes han perpetuat contra la classe treballadora. Ens
trobem que les entitats tenen segrestats els nostres estalvis, sense una opció digna i justa per
recuperar-los, perquè els “canges” que ens han imposat són productes perjudicials per a
nosaltres al convertir-los en accions o en altres productes igualment tòxics amb poca liquiditat i
que mai cap de nosaltres hagués contractat. Cap de nosaltres tenim perfil inversor, el Banc
d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors com organismes reguladors han permès
aquestes pràctiques fraudulentes i no responen a les nostres reclamacions. El Defensor de les
Caixes Catalanes no es pronuncia davant els fets, a sobre d’estar estafats i sens estalvis,
estem desamparats. Demanem des d’aquí, que traslladin el nostre problema a la Generalitat de
Catalunya i al Govern Espanyol perquè treballin en la cerca d’una solució adequada pels
ciutadans afectats per aquesta estafa i que el Partit Popular, Convergència i Unió i el Partit
Socialista reclamin als seus companys al Parlament i al Congrés que donin suport a les
proposicions de suport a les persones afectades, que han presentat d’altres grups. Necessitem
que ens defensin de la mateixa manera que han defensat els interessos d’empreses privades
com Repsol i han donat suport al rescat financer amb diners públics de les entitats que ens han
robat els nostres estalvis. A nivell local sol·licitem a l’Ajuntament de Badalona s’adreci a les
entitats per mediar en el conflicte, també demanem que des de la seva oficina municipal
s’atengui de manera adequada a les persones estafades, assessorant i informant de les vies
administratives a realitzar, ja que són vies més àgils, ràpides, gratuïtes i que s’han de complir
amb el mateix valor que una sentència. Les demandes judicials són hi haurien de ser sempre
l’últim recurs per a nosaltres, ja que suposen una despesa econòmica important i sobretot un
esgotament psicològic per la seva durada. No estem en igualtat de condicions en la lluita contra
els serveis jurídics, amb els seus serveis jurídics i considerem que és la manera que tenen
d’obviar o fer invisible el seu engany. Minimitzant les conseqüències negatives, que per a la
seva imatge pot tenir el fet de reclamar al carrer cada dia els nostres estalvis, és l'únic que
podem fer i allà estarem fins que així sigui. Tothom sap que ningú entregaria els seus estalvis a
perpetuïtat i menys gent que ho necessita i ho pot necessitar en aquest context de crisi tan
greu que estem vivint. Gent amb malalties o que les comença a patir pels problemes que els
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està generant el no poder disposar d’uns dienrs que necessiten. Hem estat estalviant al llarg
dels anys per poder tenir una vellesa digna, per ajudar els nostres fills si es queden a l’atur, o
per si ens passa a nosaltres mateixos poder fer front a la hipoteca, per independitzar-nos, per
fer fornt a despeses inesperades, com les que es poden derivar d’una malaltia. En definitiva,
hem fet un sacrifici al llarg dels anys per poder estalviar, i ara ens trobem que ningú fa res per
tornar-nos el que és nostre i no sembla important a ningú, que ens hagin robat els nostres
estalvis. Per tot el que he exposat, donem suport a la moció presentada perquè pensem que la
nostra ciutat ha de tenir un servei d’informació al consumidor eficient i confiem que puguin
arbitrar amb qui calgui,per a una solució satisfactòria als afectats i puguem recuperar el 100%
dels nostres estalvis al més aviat possible. No demanem res especial ni del altre món,
senzillament volem que si varem dipositar mil ens tornin mil, jo crec que és normal. Moltes
gràcies.
SENYOR ALCALDE: Normalment no es pot aplaudir en el Ple, però jo entenc la
circumstàncies, ara obriríem un torn d’intervencions dels grups, senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Molt breument, només per dir un parell de coses. Una que crec que
l’explicació que ens ha fet la senyora Emília Ruiz és prou clara i transparent perquè si algú no
era conscient del problema, doncs ara en sigui una mica més i de veritat serveixi perquè
avancem en la solució del problema. La segona cosa que m’agradaria destacar, és que no fem
el tràmit aquest senzillament d’aprovem una moció i ja hem complert, si no que el que hem de
fer és un pas endavant i implicar-nos i de veritat posar-nos al costat de totes aquestes
persones, en aquest cas de la nostra ciutat, al voltant de cinc mil persones afectades a la
nostra ciutat, que de ben segur necessiten suport, necessiten acompanyament, necessiten
informació, assessorament i tot tipus de col·laboració, per poder fer front a aquesta
problemàtica molt important que estan patint. Res més, per acabar, dir que esperem el que al
que ens hem compromès en aquesta moció, doncs que ho complim, ho tirem endavant, l’oficina
municipal d’informació al consumidor desplegui totes les seves capacitats per posar-se al
costat d’aquesta problemàtica i que puguem avançar en bona direcció i que una altra vegada
no ens hagin de dir , que es senten absolutament sols, que no tenen ningú al costat, i esperem
que surtin d’aquest Ple de l’Ajuntament sabent que tenen algunes persones que també estan
amb ells, i no només de paraula, si no també per l’actuació que puguem portar a terme.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Convergència i Unió, no.
SENYOR SERRA: Jo molt breument, no crec que amb una moció en la qual em sembla que
tots hi estem d’acord hi haguem d’intervenir, però bé, com que ha intervingut el senyor Sagués,
jo també voldria puntualitzar algunes coses. Sobretot, que estem davant d’un greu problema
ciutadà i jo crec que tots coneixem gent, amics, gent que s’ha quedat amb una herència
penjada perquè quan se li ha mor la mare no li ha pogut retirar del banc, gent que trobes pel
carrer, sobretot gent gran. Varem tenir l’oportunitat, jo vaig anar-hi fa potser tres setmanes a un
acte que es va convocar en el Centre Cívic de la Salut i es van haver de tancar les portes de
gent que hi havia, perquè no s’hi cabia. Havien tres-centes cinquanta persones allà dintre i es
va haver d’impedir més entrada de gent. Realment estem davant d’un problema molt greu i d’un
problema que en aquests moments és una suma de molts problemes, i em sembla que a partir
d’aquesta visualització d’aquest problema, és quan aquest problema deixa de ser una suma
d’individus per convertir-se en un problema col·lectiu. Crec que aquesta paraula en el Ple i
aquesta moció el que busca és això, un problema que es manifesti que és col·lectiu, que afecta
moltíssimes persones, que el 80% com a mínim de les persones afectades és gent jubilada i
gent que en el moment que té o necessita, o la seva família necessita els estalvis de tota la
vida, es troba que no els pot retirar, home, si això ens passés a qualsevol de nosaltres, si ens
posem en el lloc de cadascuna d’aquestes cinc mil persones que hi ha aquí, què faríem i què
diríem. Jo quan la meva amiga que se li va morir la seva mare als noranta i escaig d’anys, ara
va a una entitat bancària de la qual no dic el nom, i no ho pot retirar i li diuen és que t’has
d’esperar 10 anys més, doncs la veritat és que és humor negre. A mi em sembla que estem per
ajudar a unes persones i només per acabar, el primer punt d’aquesta moció em sembla que és,
fàcil no, perquè no hi ha res fàcil a la vida, però jo crec que és possible. Fins i tot en una altra
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convocatòria també de fa tres setmanes que Estafabanca va fer un acte al Centre Cívic de la
Salut i els de ADICAE en van fer un a la Sala del Viver, el primer paràgraf de la convocatòria
que feia ADICAE a la Sala del Viver, deia el següent: “Les participacions preferents, -això és
una nota feta per l’Ajuntament de Badalona-, les participacions preferents són emissions de
deute, la rendibilitat de les quals està subjecte als beneficis del banc. Durant aquest últims
mesos l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor ha rebut nombroses consultes relatives a
les esmentades participacions preferents”. Per tant, si ja reben, si això ja va així, doncs donemli una mica més de sentit, mirem de crear un cert assessorament i miren que això, que
aquestes persones es sentin ateses a Badalona i sobretot mirem també que es legisli, igual que
antigament es va legislar per subrogar les hipoteques, perquè al començament dels anys 90
quan signaves una hipoteca amb un banc era de per vida i no podies passar d’un banc a l’altre,
encara que hi haguessin millors condicions. Això que ara pot semblar tan senzill, a
començaments dels anys 90 no es podia fer fins que es va legislar i fins que el Congrés dels
Diputats va legislar perquè es pogués fer una subrogació de les hipoteques. Igual que hi ha
amnisties fiscals, igual que es poden fer moltes coses. Jo crec que en aquest cas els estalvis i
sobretot la confiança dipositada per moltíssimes persones durant molts anys a les entitats
bancàries, també necessiten una certa legislació que les protegeixi. L’altre dia hi va haver una
manifestació a Cornellà i no fa massa es va interrompre el Ple del Parlament de Galícia, i em
sembla que aquest és un problema que va a més, és un problema que va a més. Em sembla
que simplement amb aquesta petita discussió, intervenció i manifestació per part de la senyora
Emília Ruiz, el que fem és fer-lo més visible i mirar que el que deia abans. Jo crec que
l’important és que això que ara és una suma de problemes individuals s’acabi convertint amb el
que és, amb un problema col·lectiu i amb un problema de molta gent i de moltes famílies de la
ciutat, a les quals em sembla que no ens costa massa assessorar-les i donar-los el nostre
suport. Per tant, tot el nostre suport amb totes les accions que pugueu anar fent i sort per
resoldre el problema.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, té la paraula la senyora Sònia Egea.
SENYORA EGEA: Gràcies senyor alcalde. Molt breument argumentar el nostre vot favorable a
aquesta moció, volia apuntar que avui hi ha hagut al Parlament de Catalunya la comissió de
peticions, on s’ha recollit la inquietud de totes les persones afectades pel tema de les
participacions preferents, s’està fent un informe per part del Departament d’Economia i
coneixement de la Generalitat i s’està valorant de fer una proposta de resolució conjunta de tots
els grups per donar suport a totes les persones afectades. En definitiva, expressar el vot a favor
i el nostre suport i la nostra col·laboració en tot allò que puguem fer. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, ara si vol tindria un segon torn, crec que ha quedat prou clar. Jo
sí que dir-li com alcalde que tenen la solidaritat de tot el govern de Badalona i de tot el Ple, ha
quedat demostrat que aquest no és un tema que afecti només, que també hi afecta
especialment, però que no afecta només a persones d’un perfil doncs més humil, si no que
afecta absolutament a tothom. Aquí s’ha comentat, qui més qui menys i començant per mi,
doncs tenim família molt directa que també està afectada. Per tant, jo crec que és una molt
bona notícia que entre tots aprovem aquesta resolució a Badalona, que Badalona dins de les
possibilitats, l’Ajuntament, el govern ja ha començat a prendre mesures, que se’ns ha demanat
dues vegades les instal·lacions municipals i que s’han ofert les dues vegades les instal·lacions
municipals. També s’han fet algunes gestions directes a consultes que s’han demanat i que sí
que és cert, que hem de fer un esforç i aquí demanarem l’ajut tant de la Generalitat de
Catalunya com de la Diputació de Barcelona de l’Àrea de Consum, per intentar especialitzarnos o que algú s’especialitzi en un concret per poder donar un millor assessorament amb tots
els afectats de la nostra ciutat. Per tant, escolti, suport absolut i dins de les nostres possibilitats
aquí estarem com es diu en castellà “arrimando el hombro” per poder tenir una solució que al
final sigui mínimament satisfactòria per a tothom. Per tant, moltes gràcies. Hauríem de votar la
moció i l’esmena, per tant, votaríem primer l’esmena, la votem a favor i entenc que la moció ja
no fa falta votar-la perquè decau. Gràcies i passaríem a l’última paraula que és la senyora
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Tamara Guillén en representació de l’A.VV Front Marítim., en relació a la freqüència de pas de
l’autobús B-7. També hi ha una moció, doncs llegiríem la part dispositiva i tindria la paraula.
Votació.
L’esmena a la totalitat s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
AP-2012/2287 MOCIÓ. Moció presentada per tots els grups municipals relativa al servei
d'autobús als barris del Progrés, la Façana Marítima i la Mora.
Els grups municipals de CiU, del PSC, del PP i d’IC-EUiA presenten davant el Ple municipal de
l’Ajuntament de Badalona la següent
MOCIÓ
Atès que des del passat mes de desembre els veïns dels barris del Progrés, el Front Marítim i
La Mora han vist reduïda la freqüència de pas dels autobusos de la línia BD7 dels 20 minuts als
35 minuts.
Atès que aquest fet suposa un greu perjudici per als veïns de la zona, que només compten amb
aquesta línia per a realitzar els seus desplaçaments en transport públic urbà en una zona amb
pocs serveis, fet que obliga els veïns a desplaçar-se sovint fora de la zona.
Atès que tant els veïns de la zona, com l’Ajuntament, han plantejat les seves queixes davant
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ens encarregat de la definició i planificació dels
recorreguts i horaris del servei de transport públic metropolità per autobús, transmetent el
malestar i els problemes que estan patint els veïns a causa d’aquest canvi, i han fet diverses
gestions amb la finalitat d’aconseguir la reconsideració de la decisió adoptada, sense rebre cap
resposta per part d’aquesta entitat supramunicipal.
Ateses aquestes consideracions, a l’Ajuntament Ple proposem els següents
ACORDS
1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a reclamar davant l’Àrea
Metropolitana de Barcelona que en el termini d’un mes a partir de l’aprovació d’aquest acord es
restitueixi la freqüència de pas de 20 minuts a la línia d’autobusos BD7, a fi de mantenir en els
mínims nivells de qualitat el servei de transport públic terrestre urbà que reben els veïns de la
zona.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta l’Àrea Metropolitana de Barcelona a respondre
adequadament el requeriment que en aquest sentit li facin l’Ajuntament de Badalona i els veïns
afectats per la reducció del servei.
3. El Ple de l’Ajuntament de Badalona comunicarà aquests acords a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i a l’empresa concessionària del servei d’autobusos a la ciutat de Badalona.
AP-2012/2294 Senyora Tamara Guillen Garcia, en rep. de l’A.VV Front Marítim. Assumpte:
Freqüència de pas línia autobusos B7.
SENYORA TAMARA GUILLEN: Bona tarda. Ens hem quedat pels últims, però no per això
menys important. Jo vinc en representació de l’A.VV. Front Marítim, però de fet no vinc a
representar únicament els drets de l’associació, sinó de tots els ciutadans de Badalona i
concretament dels barris del Progrés, Front Marítim i La Móra. Tots aquests barris han quedat
afectats per una decisió arbitrària que no entenem de l’administració i concretament d’EMB. Jo
vinc a manifestar una queixa expressa i una sol·licitud perquè es prenguin mesures ja, contra la
modificació de freqüència de pas de la línia d’autobús B-7, que per cert ja deixat en una
precària situació a moltíssims veïns. Com bé sabran i pels que no ho sàpiguen els ho comento,
que el di a19 de desembre del passat any 2011 es va fer efectiva la variació del interval de pas
d’aquesta línia i va passar de 20 a 35 minuts. Això no només va ser una sorpresa pels veïns
que no estaven precisament avisats o almenys així ells ho al·leguen, si no que a més a més, va
suposar un sobre esforç brutal per poder readaptar-se i poder adaptar tota la seva vida i la seva
rutina diària a aquesta nova espera. No sé si arriben a comprendre la gravetat que suposa
aquesta variació per a una família mitjana haver de readaptar tota la seva rutina diària a una
espera de 15 minuts més diaris. Pot ser que els costi entendre-ho perquè normalment per a
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una família mitjana a Badalona perdre l’autobús de les 8’45 per portar els nens a l’escola, per
posar un exemple, únicament implica esperar el que passa a les 8’50, però vull remarcar que
això no passa en aquesta zona, perquè la línia d’autobús que AMB a través de la concessió
feta Tubsal ha modificat, és l´únic mitjà de transport que hi ha a la zona, l’únic, l’únic mitjà de
transport públic, s’entén. Dit això, vull fer ressò també que ens sembla indignant el tracte que
des de l’administració se’ns ha donat, no només pel que he explicat que em sembla un greuge
comparatiu brutal pels veïns de la zona que, tot i tenir les mateixes obligacions que la resta de
veïns, sembla ser que no tenim els mateixos drets que la resta a serveis públics eficients. A
més totes les actuacions dialogants o amistoses que ha tingut l’associació envers
l’administració han tingut la “callada por respuesta”, l’administració AMB, és a dir la “callada por
respuesta” i no només això, si no que a més, si em permeten l’expressió, tot el que ha fet ha
estat posar-nos pals a les rodes i no entenem el per què. Davant d’una administració que ens
limita i ens ignora, a parts iguals no ens queda més remei que defensar-nos i començar a fer
una rebequeria. Els nostres són barris joves amb famílies mitjanes que tenen nens, que tenen
gent gran, persones amb mobilitat reduïda, amb la qual cosa entendran que limitar d’una forma
tan dràstica la mobilitat pública a aquesta gent. implica un esforç exagerat per poder portar a
terme tots els seus afers diaris. Hem fet arribar la nostra queixa en forma de requeriment a
AMB, però no només a ells, també a tots els grups parlamentaris aquí representats, només un
d’aquests grups ens ha donat audiència de la resta no hem tingut notícies, ni per escrit, ni
telefònicament, i el mateix per descomptat de l’AMB. Tots vostès estan o haurien d’estar alerta
de la nostra reclamació, ja que com he dit anteriorment hem hagut de recórrer a vostès perquè
puguin aprovar, perquè donin suport a aquesta moció i que serveixi per defensar no només els
drets dels veïns de la nostra associació, si no que com he dit de tota la ciutat de Badalona,
perquè és que quan aquest estiu s’obri el nou Passeig Marítim canviarà per complet l’escenari
en el qual ens mourem. Puntualitzo aquí que fins aquí arriba l’absurd de la decisió de l’AMB,
que ni tan sols ha tingut en compte que quan s’obri el Passeig Marítim tota aquesta zona tindrà
una afluència de veïns increïbles que es veuran abocats a agafar mitjans de transport privats o
a no venir, no sé. Jo arribats a aquest punt podria fer una prorrata de normativa, de lleis de
preceptes, que creiem que avalen la nostra petició, com la Llei de l’Àrea Metropolitana, la Llei
sobre regulació del transport de viatgers per carretera amb vehicles a motor,o fins i tot la pròpia
Llei 30/92 que com vostès segur que saben regula el règim jurídic de les administracions
públiques, i que en el seu article 35 regula tots els nostres drets com ciutadans. Però no ho faré
perquè considero que si a última hora em poso a fer això, ja ens adormim tots. Aleshores,
només destacaré que tenim l’article 14 de la nostra Constitució que blinda el nostre dret
d’igualtat com ciutadans, i no només d’igualtat davant la Llei com diu el literal del precepte, si
no davant tots els poders de l’Estat, fins i tot l’administració, i no ho dic jo, ho va dir el Tribunal
Constitucional en una sentència de l’any 91. Però be, dit això no vull estendre’m, ni fer un debat
jurídic, l’únic que demano és coherència i raciocini, perquè el problema que porto com única
solució té la lògica aplastant, la lògica pura. Nosaltres com ciutadans tenim l’obligació i el deure
d’exigir-los a vostès que són els nostres representants que siguin coherents entre el seu
discurs i les seves actuacions. Per exemple des d’Alcaldia, des de l’Ajuntament se’ns va fer
saber que el senyor alcalde i llegeixo literalment estava en desacord amb la modificació en la
freqüència de pas de la línia B-7, que estava negociant amb l’AMB. Nosaltres agraïm molt
aquesta negociació, qualsevol ajuda és poca, però no podem deixar de preguntar-nos si quatre
mesos de perjudici als veïns no és suficient negociació i ja és un moment de passar a unes
mesures una mica més contundents. Per altra banda, el senyor Falcó president del grup
parlamentari de Convergència i Unió fa fer arribar als nostres veïns amb octavetes a tot color i
llegeixi una altra vegada literalment: “Que per què hi ha barris amb sis línies d’autobusos i en el
Front Marítim no n’hi ha cap”. Doncs bé, nosaltres ens tornem a preguntar, des del 19 de
desembre fins avui que és 24 d’abril, no s’ha considerat necessari prendre alguna altra mesura,
ha hagut d’esperar més de 4 mesos per presentar una moció, que per cert ha estat a instància
nostra, i que per cert no n’hem tingut coneixement directament des del grup de Convergència i
Unió, si no que ens anem assabentat per una nota de premsa. De la resta de grups aquí
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representats també tenen notificació, de fet el dia 30 de març se’ls va fer arribar a tots per
registre notificació del què havíem fet, de les actuacions que estàvem fent, però una altra
vegada “la callada por respuesta” ningú ens ha contestat ni telefònicament, ni per escrit i per
descomptat dir que l’AMB tampoc. Ja no em vull estendre més i ja vaig acabant, jo confio que
la nostra petició no caigui en un sac trencat perquè verdaderament els nostres veïns estan en
una situació molt precària. Aquest és el moment en el qual mitjançant l’aprovació d’aquesta
moció vostès i nosaltres hem d’unir forces, per a dues coses. En primer lloc perquè els veïns
entenguin que no estan sols, que és el que anem sentint des de que hem començat tota
aquesta lluita. I en segon lloc per aconseguir que se’ns restitueixin els nostres legítims drets
com a ciutadans, i remarco, legítims perquè és que estem demanant el que ens correspon.
Finalment, dir-los que deixem el guant aquí per si algú el vol recollir, esperem que això no
quedi en una simple aprovació de la moció i que aquest govern i la resta de grups facin veure
als ciutadans afectats, que a Badalona hi ha ciutadans de primera i de segona. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, el senyor Sagués molt breu.
SENYOR SAGUÉS: Molt breu. Només per fer un aclariment, perquè sembla que estem tots
d’acord amb aquesta moció, de fet al final és conjunta, per tant tothom donem suport a aquesta
demanda. Però només dir-los que a mi personalment no em consta que m’hagi arribat aquesta
carta que fan referència. Per tant, només és això, que si a mi m’hagués arribat, segur, no sé si
els hagués solucionat res, segurament que no. Però m’hagués dirigit per interessar-me pel
problema i no la vaig tenir. Només és aclarir això, que a mi personalment no m’ha arribat, no sé
els motius.
ALCALDE: Gràcies. Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Si breument. Compartim el fons de la qüestió que es planteja. Per part de
l’associació de veïns ho compartim tant, que de fet hem volgut impulsar aquesta moció en
aquest Ple, que jo agraeixo que hi hagi un acord de tots els grups. I ara li correspon al govern
municipal que és qui té la capacitat de fer-ho, negociar amb l’Àrea Metropolitana per restituir la
freqüència d’aquesta línia, que d’altra banda, nosaltres veiem que és possible de fer-ho.
Perquè en altres circumstàncies, i amb una altre barri que tingués moltes més línies de servei,
amb una situació de contracció pressupostària podríem arribar a discutir si és realment, allò
que és demana, és possible o no és possible. Nosaltres, en aquest cas, creiem que és
perfectament possible perquè tots els arguments assenyalen com a necessari el mirar de
retornar la freqüència, els 20 minuts que tenia a finals de l’any passat. Com que ho creiem i
creiem que és una petició justa, hi donarem suport. En tot cas emplacem al govern, que estem
segurs que ho farà o h ha fet, una negociació que pugui acabar revertint en positiu pels veïns
de la façana marítima. I per aquest plantejament, repeteixo, amb el qual estem d’acord en el
fons i en la manera com s’ha plantejat.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, vostès? Sí, el senyor Aniceto.
SENYOR ANICETO RAMÍREZ: Gràcies. Bé, nosaltres des del grup municipal Socialista des del
19 de desembre ja ens varem posar en contacte també amb l’empresa concessionària. Varem
enviar un escrit també a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i varem tenir també la callada per
resposta. És a dir, que en aquest sentit, les nostres accions han estat adreçades també a
intentar recuperar aquets 20 minuts, no? Sí, que fem menció, a què ara que s’aprova aquesta
moció conjuntament, doncs possiblement poguéssim tenir molta més força, perquè en aquest
sentit que l’Àrea Metropolitana de Barcelona tingui en compte aquesta situació que pateix tot
aquest barri, no? Sobretot, que no sigui una modificació només a efectes de l’activitat turística
que tindrà aquesta zona durant l’estiu, si no que evidentment allò que preocupa
fonamentalment a tota la zona doncs és la utilització per part de les famílies del barri, amb els
serveis que els presta la línia d’autobús per intentar arribar a l’escola, intentar arribar als
centres d’atenció primària, o fer la vida habitual, no?
ALCALDE: Gràcies senyor Aniceto. Senyor Gracia.
SENYOR GRACIA: Gràcies senyor alcalde. Seré molt breu però sí que m’agradaria recalcar,
repassar la cronologia de les diferents accions que ha dut a terme aquest govern. Ens adonem
que la predisposició de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, recordem responsable del servei, ha
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estat nul·la per resoldre el problema. Des d’una carta adreçada per l’alcalde durant el mes de
desembre, passant per l’enviament de 400 signatures que va recollir la pròpia associació de
veïns al més de gener, diferents reunions que varem tenir durant el mes de febrer per arribar a
transmetre la importància d’aquest tema, i dues cartes més al mes passat, al mes de març. I
durant aquest mes d’abril, doncs hem convocat al director de transports per escrit, tot plegat
amb el mateix resultat, el silenci per resposta. Esperem que aquesta moció que rebrà el
recolzament de tots els grups municipals faci entendre a l’Àrea Metropolitana la gravetat del
problema, i que l’única línea d’autobús que tenen els veïns del front marítim torni a tenir una
freqüència acceptable de pas. Bé, estem convençuts perquè tant el Partit Socialista com
Convergència i Unió governen plegats en aquest organisme. Per tant, jo crec que votant a favor
d’aquesta moció l’Àrea Metropolitana comprendrà la gravetat del problema i accedirà a
modificar la freqüència de pas. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. No sé si per part de l’associació de veïns pot haver-hi una
segona, endavant.
SENYORA TAMARA GUILLEN: Molt breument. Dir-li al senyor Sagués que el registre va tenir
entrada el dia 30 de març de 2012, i el número de registre per si s’ho vol apuntar per mirar-ho
és el 11.167. Potser que a la lectura prèvia no li donessin molta importància, però realment per
nosaltres és força important, i ho agraïm molt. Doncs està tot entrat, i de fet la presidenta té
aquí còpia de tots els documents registrats, entrats pel registre, li ha arribat veritat? Només
volia dir això, nosaltres agraïm molt la sensibilització que han demostrat amb el tema, i si volen,
ja li ho dic, la presidenta de l’associació posa a la seva disposició els documents. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Em sembla que no fa falta un segon torn, hi estem tots d’acord.
Jo tan sols vull puntualitzar dues qüestions. La primera que crec que és bona noticia que
s’aprovi per unanimitat aquesta proposta. Que els veïns tenen raó, tenen tota la raó, a vegades
es fan plantejaments que costen d’encaixar, però en aquest cas tenen tota la raó. Que des del
govern de Badalona, des del mes de desembre i gener ja s’han dut a terme accions, tant des
d’un punt de vista per escrit, com des d’un punt de vista de diferents reunions. Que, home,
anem a veure, que és cert, com es deia per part de Convergència i Unió que qui té la màxima
responsabilitat és el govern de Badalona per encapçalar la reclamació. Però que no és menys
cert que l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que és qui té la competència i qui decideix, avui ho
està governant Convergència i Unió, el Partit Socialista i Iniciativa per Catalunya. Si el Partit
Socialista que estan governant a l’Àrea Metropolitana des de Badalona envien una carta i no
contesten, home, és lleig que no contestin al govern de Badalona, però també és força lleig que
no contestin als seus propis companys de partit, no? Per tant, jo crec que hem d’anar tots a
una, aquesta moció és una prova que anem tots a una, i jo estic convençut que al final farem
que no passin molts mesos, ni moltes setmanes, aconseguirem algun moviment. Perquè si no
jo els ho dic de forma clara, i em sembla que tots hi estarem d’acord, l’alcalde és el primer que
està disposat a reivindicar com faci falta aquest dret dels veïns, i em sembla que ens
n’assabentem tots. Per tant, s’aprovaria per unanimitat. Moltes gràcies, i quedaria una última
moció que llegiríem també la part dispositiva.
Votació.
La moció precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
AP-2012/2284 MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals del PSC i d'ICV-EUiA,
sobre el model Vadejoves i el moviment associatiu juvenil.
Atès que en un moment de crisis socioeconòmica, amb forta repercussió entre les classes
socials més febles i populars, no és el moment per què l’Ajuntament tregui o resti serveis i
prestacions socials. Especialment les destinades als adolescents i joves, què són el futur
immediat de Badalona.
Atès que aquestes entitats participen en el Vadejoves des de l’any 1.997, algunes de bon
principi com a gestors, i altres amb el temps han anat assolint aquesta capacitat. Aquest fet, i la
implantació que han aconseguit en la ciutat son una mostra de que fan una bona tasca de
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Sessió nº 4/ 24 /04/12

pag. 86

Secretaria General

prestació de serveis a la ciutadania, en aquest cas conjuntament amb l’ajuntament de la ciutat,
i que el model de Vadejoves era un dels projectes més avançats de cooperació entre la
institució local i la societat civil.
Atès que aquestes entitats fan i faran una tasca socioeducativa a la ciutat, en ocasions
silenciosa, però sempre amb voluntat d’eficàcia i eficiència, considerem què és important que
puguin continuar amb la mateixa intensitat i suport en la construcció comunitària de Badalona,
mitjançant el programa Vadejoves.
Atès que els casals de joves són un dels pocs espais a on desenvolupar determinades
inquietuds i gaudir d’un oci diferent al model consumista, un lloc on els qui no tenen ordinador i
internet en poden trobar, un lloc que pot utilitzar el jovent que vol estudiar i no te condicions
favorables al seu abast, i més ara que el servei estudiem de nit pot quedar també tancat, un
lloc on poden acudir els i les joves i adolescents que no es poden pagar acadèmies d’idiomes,
tallers formatius o serveis de lleure, un lloc on s’experimenta amb la música, les noves
tecnologies, la pintura, la fotografia i el teatre, amb la voluntat que l’art formi part de l’educació
integral, que ajuda al jovent a formar-se com a persones, un lloc on també es treballa
l’educació en valors mitjançant l’esport, a on la finalitat no és guanyar si no fomentar l’esperit
esportiu, fer amics i gaudir d’una estona saludable.
Atès que són nombrosos els joves que fan treball voluntari a les associacions juvenils, que es
preocupen pels seus veïns, milloren el seu entorn, i què estan construint Badalona a través del
barris, no és comprensible que una ciutat de prop 250.000 habitants, la tercera de Catalunya,
pugui renunciar a aquest voluntariat i desapareguin o es quedin sense recursos per oferir
serveis dignes, cinc casals de joves, que es troben en barris especialment castigats per l’atur,
la densitat de població, i la manca d’infraestructures socials.
Atès que si els casals tanquen, si les entitats juvenils no podem continuar amb un projecte com
el Vadejoves, afectarà directament als i les adolescents i joves que atenem i que han fracassat
en el sistema escolar i acadèmic, però que responen als estímuls de l’educació no reglada, que
es passaran el dia al carrer sense perspectiva de futur, què no tenen ni treball ni possibilitats
de formació, abonant el terreny de la marginació, la inadaptació, i la malaltia social i mental.
Atès que hi ha joves que es volen realitzar coma professionals però que no poden estudiar a
casa nostra, què no es poden pagar l’ universitat i que gràcies a les nostres entitats surten a
Europa a estudiar, aprendre idiomes, fer un voluntariat o els què gaudeixen de poder fer
intercanvis internacionals i projectes europeus, activitats d’experiència vital que per els seus
recursos personals i familiars mai hi podrien accedir, projectes que s’hauran de suspendre
perquè les entitats que obtenen subvencions a la UE, si no tenen recursos hi hauran de
renunciar i retornar els diners a Europa..
Atès que els casals i les entitats també realitzem tasques de mediació entre el jovent i el
veïnat, de servei a la diversitat, d’integració dels joves desafavorits per discapacitats en la vida
social quotidiana, d’oferta a on complir les prestacions compensatòries les persones amb
mesures judicials, d’atenció per què els nouvinguts tinguin un tracte humà, i no un tracte
vexatori, tot afavorint i potenciant el coneixement i el respecte per la nostra cultura, així com el
compliment de les nostre normes socials i de la llei que ens empara.
Atès que els i les joves necessiten persones de confiança que escoltin els seus problemes, i
estiguin a prop seu, física i emocionalment i que els casals com a espais d’acollida i trobada
cobreixen aquesta necessitat.
Els Grups Municipals Socialista i d’ICV-EUiA, a instàncies de La Mussara, Kaja-Gripau Blau, El
lokal i La Rotllana, proposem a l’Ajuntament Ple els següents
ACORDS
1.- Mantenir per a la regidoria d’educació, esports i joventut, el mateix pressupost que el 2011,
destinat a ajuts per a les entitats juvenils.
2.- Garantir la continuïtat dels projectes del model Vadejoves i a la vegada la de les entitats
implicades.
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3.- Transformar l’actual concurs d’adjudicació del Vadejoves dels barris de Llefià, La Salut, Sant
Crist, La Pau i Morera en un sistema de convenis multianuals, amb les entitats que actualment
gestionen els serveis.
4.- Dotar aquests convenis, que finalitzaran a 31 de desembre de 2015,dels mateixos recursos
econòmics anuals que els destinats l’any 2011.
5.- Enviar còpia d’aquesta moció a les entitats esmentades i al Consell de la Joventut de
Badalona.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, jo sí que els demanaria que qui presenta la moció, senyor
Sagués, que segurament estarem reproduint un debat que hem reproduït fa dues hores, que és
el tema de pressupostos i que per tant, jo no sé si.
SENYOR SAGUÉS: La part que fa referència a aquests acord com ha llegit ara el senyor
secretari veiem que una part que fa referència a pressupostos, que no m’estenc, per tant, ja els
hem reclamat,però sí que hi ha una altra part que també parla del model que va ser objecte de
debat en el Ple, crec que va ser del mes passat, amb la intervenció d’un representant
d’aquestes entitats, on reclamaven precisament un altre model, que optés pel conveni en lloc
del model aquest del concurs on hi podien accedir també empreses, que davant les quals les
entitats no hi podrien competir. Per tant, per no allargar-nos, dir, que aprovar aquesta moció
avui és molt important perquè significa apostar per un determinat model de Vadejoves que
representaria, doncs donar un important oxigen a aquestes entitats ciutadanes que fan una
feina de cara als joves i de cara a la societat prou important. Per tant, demano a tots els grups
municipals el vot favorable.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, si no hi ha cap intervenció més, senyor Aniceto.
SENYOR ANICETO RAMÍREZ: Bé, una mica també el que ha dit el senyor Sagués, doncs que
hauríem de continuar el model Vadejoves que actualment quatre entitats juvenils de la ciutat
estan portant a terme. En aquest sentit, doncs, donen un doble servei perquè per una part són
joves voluntaris, que estan treballant per tirar endavant projectes de ciutat, també amb joves
amb dificultats i que el que ens preocupa fonamentalment és que en el darrer Ple doncs per
part del regidor de Joventut va dir que possiblement hi hagués un canvi en el que seria la forma
de gestionar aquest projecte. En aquest sentit la voluntat d’externalitzar i mercantilitzar el servei
i activitats pels joves, incorpora una carrera biològica del govern municipal, que pensem que no
és adequada ni eficaç. No es pot substituir la societat civil pel mercat, Catalunya i Badalona
compten amb una forta xarxa de societat civil organitzada, és un dret fonamental de la nostra
personalitat nacional i com a ciutat, Badalona, substituir associacions pel servei del mercat no
només pot ser un error sinó també ens despersonalitza i debilita la qualitat democràtica. En un
moment en el qual no podem afegir més crisi social i de valor, més individualisme a la crisi
econòmica que ja vivim, en qualsevol cas si es pretén aplicar aquest paradigma mercantil, no
es pot fer oblidant el valor afegit de les associacions juvenils que tenim treballant a la nostra
ciutat. Unes associacions que incorporen compromís, trajectòria i esperit del servei ciutadà des
de fa molts anys. Crec que hauríem de recolzar el projecte Vadejoves tal i com està ara i en
aquest sentit si finalment s’aprova aquesta moció per part dels grups aquí representats, vull
repetir els acords que figuren a la moció perquè ja tenim experiència que una moció aprovada
darrerament doncs, no es va portar a terme. El primer acord era mantenir per la regidoria
d’Educació i Esports i Joventut, el mateix pressupost que l’any 2002 es va destinar a ajuts per a
les entitats juvenils. El segon, garantir la continuïtat dels projectes del model Vadejoves i a la
vegada la de les entitats implicades. El tercer, transformar l’actual concurs d’adjudicació de
Vadejoves dels barris de Llefià, La Salut, Sant Crist, La Pau i la Morera en un sistema de
convenis multi anuals amb les entitats que actualment gestionen els serveis. El quart, dotar
aquests convenis que finalitzen el 31 de desembre de 2015 dels mateixos recursos econòmics
anuals que els destinats a l’any 2011 i enviar còpia de tota aquesta moció a les entitats
esmentades. Torno a repetir-ho per la senzilla raó, que una darrera moció aprovada amb el que
seria el Casal de Pares i Mares, doncs sembla que no va servir per a res. Gràcies.
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SENYOR ALCALDE: Gràcies, si no hi ha més paraules passaríem a les votacions. Vots a favor
del Partit Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, vots en contra
del Partit Popular i abstenció de Convergència i Unió. Per tant, la moció quedaria aprovada.
Votació.
La moció precedent s'aprova per majoria simple.
Vots a favor: 12, dels grups municipals Socialista i d’Iniciativa per Catalunya Verds –Esquerra
Unida i Alternativa.
Vots en contra: 11, del grup municipal del Partit Popular.
Abstencions: 4, del grup municipal de Convergència i Unió.
22 Precs i preguntes.
SENYOR ALCALDE: No hi ha més punts a l’Ordre del Dia, algun prec, sí, senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Sí, avui esgotem els tres però anirem ràpid, no patiu els que us agrada el
futbol. És un prec i una pregunta senyor alcalde referent a l’operació que es va realitzar a
l’edifici Roma, crec que va ser el dijous de l’anterior setmana o el divendres, crec que va ser el
dijous. A la nota de premsa i als mitjans de comunicació hem pogut veure que s’han identificat
un seguit de persones, que s’ha identificat que hi havia gent vivint en condicions deplorables,
que aquesta gent que vivia pagava un contracte de lloguer a un privat, que no sé si és un
operador o el propietari de l’edifici. Però la seva mateixa nota de premsa i els mitjans de
comunicació també ens informaven que s’han detectat dos tallers il·legals de confecció tèxtil.
La pregunta és, ha pensat el govern en anar més enllà de la sanció administrativa i presentarse com acusació particular per un delicte contra la seguretat dels treballadors, contra el
propietari de l’edifici Roma, contra l’operador dels lloguers de l’edifici Roma i contra les
companyies que subcontracten en aquests tallers. Aquest tipus de treball, que com bé vostè va
dir en els mitjans de comunicació, es situen en condicions de semi esclavitud. El prec és si no
ho han pensat, els sol·licitem que l’Ajuntament de Badalona tal i com es persona com acusació
particular contra actes vandàlics que es produeixin a la ciutat, es personi com acusació
particular contra les propietaris de l’edifici, contra els operadors dels lloguers i contra les
empreses que subcontracten aquests treballs, perquè n’hi ha una de les que vaig veure a la
televisió, que no seria la primera vegada, que es troba en una situació d’aquest tipus.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Mañas. Hi ha una cosa que no, que s’ha equivocat,
aquests treballadors no estaven en situació de semi esclavitud, estaven en situació
d’esclavitud, i li he de dir que ja no des d’un punt de vista com alcalde o com a polític, si no com
a persona em va esgarrifar el que vaig veure allà, i és una cosa que no havia vist mai i que
espero no tornar a repetir. Nosaltres, aquesta va ser una operació promoguda per l’Ajuntament
de Badalona, Guàrdia Urbana, amb col·laboració amb altres àrees de l’Ajuntament, Disciplina
Urbanística i Sanitat, amb la col·laboració també de Treball, del Ministeri i de la Policia
Nacional. Aleshores, cadascú té competències on les té, es va detectar com és cert, sembla
que dos tallers en situació totalment irregular. Jo no descarto que siguin els únics, el que si és
cert que hi van haver una sèrie d’espais on no varem poder-hi entrar, i aquí sí que li dic, és que
la voluntat del govern i en la línia que vostè apunta, es d’intentar sancionar de la manera més
dura possible i en totes les actuacions que tinguem al nostre abast, tant des d’un punt de vista
administratiu, com si és el cas, des d’un punt de vista judicial, als responsables d’això. Els
responsables no són i permeti’m l’expressió, els 80 xinesos que estaven allà com esclaus,
aquests són les víctimes. Els responsables són, els propietaris dels tallers, els responsables
són des del meu punt de vista, qui permet que hi hagin aquests tallers amb aquestes
condicions, que probablement estaríem parlant que qui ho permet probablement sigui la
propietat d’aquell edifici i amb aquesta línia actuarem. Els he de dir que amb relació a les
persones que estaven com esclaus, bé que estaven en règim d’esclavitud allà, els serveis
socials els van oferir les atencions necessàries. També els he de dir que cap va decidir
acceptar-les, que cap va decidir acceptar-les, que per part de la policia nacional es van detenir
els responsables i una sèrie de persones, que en la seva situació sembla que no estava molt
ajustada al que marca la normativa, i que des dels diferents àmbits, tant des d’un punt de vista
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Sessió nº 4/ 24 /04/12

pag. 89

Secretaria General

de Disciplina, com des d’un punt de vista de Sanitat, a la que pertoca, doncs ja estan iniciant
els procediments per poder aplicar la sanció i l’actuació més dura i més contundent. A mi se’m
queia la cara de vergonya, a part d’altres sentiment, i li dic de debò, se’m queia la cara de
vergonya com alcalde, de veure que la nostra ciutat, la tercera ciutat més gran de Catalunya, hi
havia persones que se’ls estava obligant a unes pràctiques com les que varem veure allà. Els
animals viuen amb més dignitat que les persones que varem veure a l’edifici Roma. Per tant, a
partir d’aquí tingui la garantia, també pel que pertoca a nosaltres, doncs algunes de les
empreses que estan treballant, doncs en funció de les nostres competències actuarem. Em
comenta el regidor i això si els interessa entrarem més en el detall, que hi ha imputats, m’estan
dient ara i estem en el procediment adequat. Si no hi ha cap paraula més, sí, una altra. Vostè
és de l’Espanyol com jo, oi senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Jo sí.
SENYOR ALCALDE: senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bé, jo no tinc cap especial interès, però si volen les dues preguntes les
puc fer seguides i em contesta qui m’hagi de contestar en cada cas. Una és que en el Ple del
mes de febrer varem aprovar aquí, no me’n recordo si era per unanimitat, però varem aprovar
una moció com avui hem fet, d’aprovar diverses mocions, i quan abans reclamàvem que quan
les aprovem, és perquè ens ho creiem i les hem de complir. Doncs el mes de febrer barem
aprovar la creació d’una oficina tècnica pel barri de Sant Crist, perquè pogués afrontar tota una
reflexió sobres les necessitats del barri, i que ho fes a la major brevetat possible tenint en
compte tots els moviments que hi havia i les novetats que havien sorgit per part del conseller
Recoder, parlant del lateral, parlant de quins trams serien els inicials, parlant també de la
creació de l’oficina del Consorci de l’Àrea etc. tota aquesta situació dèiem que s’havia, això bé,
varem aprovar-ho en el mes de febrer, a dia d’avui, nosaltres no en tenim cap notícia, no
sabem si s’està treballant en aquesta direcció, o com està el tema de l’Oficina tècnica de Sant
Crist. La següent pregunta, si volen les faig seguides i em contesta qui li toqui, fa referència
també, que avui s’ha parlat bastant del Passeig Marítim, bé, el 2 d’abril vaig enviar un escrit al
senyor alcalde, en el qual li demanava màxima informació sobre el futur del Passeig Marítim.
Tenint en compte les informacions, que havien aparegut sobre la desaparició dels aparcaments
destinats, reservats a les persones amb mobilitat reduïda, i volia saber abans de posicionarme, reclamant la presència d’aquests aparcament o on haurien de ser el millor lloc on podrien
anar, etc... reclamava la informació del projecte pel que fa referència a aquesta situació i no he
rebut tampoc cap resposta. Per tant, estic igual que al 2 d’abril quan vaig fer l’escrit.
M’agradaria tant en un cas com en l’altre, saber què passa amb l’Oficina Tècnica, si l’estem
desenvolupant, l’estem dissenyant o en quina fase està i també del Passeig Marítim, pel que fa
referència a aquests aparcaments.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, jo ara cediria la paraula al senyor Jurado per la primera qüestió
que planteja, com el senyor Gracia per a la segona. Dir-li que vostè ha presentat l’escrit com
diu, el 2 d’abril que segurament anem una mica endarrerits, però que anem dins del marge que
ens permet la legalitat per contestar-li, però podíem haver-li contestat abans, ho podíem haver
fet, però segurament que no ha estat així, però estem dins del marge. Per tant, senyor Jurado
de forma molt breu.
SENYOR JURADO: En aquest moment ja s’està elaborant el cens per fer la convocatòria de la
Comissió Mixta de Sant Crist, perquè a part de la Comissió Tècnica vostè sap que la moció
també contemplava la participació d’entitats socials i veïnals del barri. Per tant, en aquest
moment, Territori està fent la definició de les persones que l’han d’integrar, quins tècnics hi han
de participar, i espero que durant aquest mes quedi més o menys prefixada, però ja s’ha
començat a treballar en aquest tema.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyor Gracia la segona.
SENYOR GRACIA: Gràcies senyor alcalde. Bé, vostè ja li ha respòs tenim un mes de marge
segons el ROM per respondre-li aquesta pregunta que va presentar per escrit. Estem recopilant
tota la informació i abans del dia 2 de maig tindrà la resposta complimentada.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, doncs si no hi ha més paraules, bona nit.
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Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint hores i quaranta-cinc minuts, de la qual
com secretari general, dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE
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