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NÚM.:
11
ÒRGAN:
Ple de l'Ajuntament
SESSIÓ:
ORDINÀRIA
DATA:
24 de setembre de 2013
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 Minguez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Sònia Egea Pérez
Rosa Bertran i Bartomeu
Salvador Lerma Timonel
Montserrat Salgado Romero
Daniel Gracia Alvarez
Jordi Serra Isern
Francesc Serrano Villarroya
Desirée 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
Josep Pera Colomé
Maria Mercè Rius Serra
Carles Sagués Baixeras
Asunción García Cotillas
Alex Mañas Ballesté
David Gómez Villar
Juan Ignacio Soto Valle
Julián Álamo Guijarro

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2013/2667 DICTAMEN. Modificació 1/2013 de la plantilla del personal laboral i
subrogació empleades GISE.
3 AP-2013/2668 DICTAMEN. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2012.
4 AP-2013/2669 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia de 26 de juliol de 2013
d'adjudicació del contracte de subministrament, a títol d'arrendament sense opció de
compra, de 4 vehicles radiopatrulla amb "kit policial", mampara i distintius, per a la Guàrdia
Urbana.
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5 AP-2013/2670 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia de 29 de juliol de 2013 dictada en
relació amb la concessió de la gestió i el funcionament de les escoles bressol municipals
Ralet Ralet, Nero Nas, Virolet, Uni Dori i Pam i Pipa.
6 AP-2013/2671 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de
2013 d'adjudicació del contracte dels serveis de conservació, manteniment i reparació dels
vehicles del parc mòbil municipal.
7 AP-2013/2672 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de
2013 d'adjudicació del contracte dels serveis d'inhumació i connexes, així com els
complementaris resultants de l'oferta adjudicada, als cementiris de Sant Pere i Sant Crist.
8 AP-2013/2373 DONAR COMPTE. Informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalització
núm. 16/2013 relatiu a l'Ajuntament de Badalona romanent de tresoreria exercici 2009.
9 AP-2013/2674 DICTAMEN. Modificació del pressupost de l'Ajuntament 2013, en pròrroga
del de 2012, i de les seves bases d'execució.
10 AP-2013/2675 DICTAMEN. Proposar al Conseller d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya les dues festes locals a Badalona.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
11 AP-2013/2676 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia accidental de data 5/7/2013 en
la que determina la composició de la comissió informativa especial del Pla Director de
Joventut 2013-2016.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
12 AP-2013/2677 DICTAMEN. Acordar suspensió de llicències de canvi d'ús i
autoritzacions municipals connexes establertes a la legislació sectorial, a noves
implantacions d'ús religiós (centres de culte, religiós-docent i anàlegs) en edificis, locals o
solars a Badalona
13 AP-2013/2677 DONAR COMPTE. Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que declara nul.la la modificació puntual PGM Illa Central (recurs 131/2009).
14 Proposicions urgents.
AP-2013/2683 DONAR COMPTE. Relació certificada de totes les obligacions pendents de
pagament, trameses per via telemàtica al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques,
AP-2013/2682 PROPOSTA. Encàrrec de gestió per a l'execució de les obres d'enderroc de
la finca situada al carrer Francesc Layret 27-35.
AP-2013/2687 PROPOSTA. Aprovar la revisió del pla d'ajust aprovat per l'Ajuntament Ple el
27 de març del 2012.
15 TORN OBERT DE PARAULES
AP-2013/2685 Senyor Emilio Fernández Murciano com a promotor recollida aliments banc
de la ciutat. Assumpte. Crítiques a partits de la ciutat, així com donar les gràcies.
AP-2013/2684 Senyor Sergi Martínez Garriga com a membre de la Taula de Mobilitat.
Assumpte: Setmana de la Mobilitat a Badalona
AP-2013/2686 Senyor Fernando Luis Moreno Deñasco com a vicepresident comunitat
veïns C/ Escorial, 25-31. Assumpte: Problemes causats per ocupacions il·legals.
16 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2679 Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i PSC, sobre la
manca d'abonament de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.
AP-2013/2680 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, pel manteniment de les
dues unitats d'escolarització compartida a la zona sud de Badalona.
AP-2013/2681 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, contra la criminalització
de col.lectius de població badalonina i en favor de la convivència i la cohesió social.
17 Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYOR SAGUÉS: Podria fer una prèvia abans de començar l’Ordre del dia, una cosa que
crec que és important.
SENYOR ALCALDE: És que hem de fer el minut de silenci.
SENYOR SAGUÉS: Doncs després del minut de silenci.
SENYOR ALCALDE: Fem un minut de silenci per les dones que han estat víctimes de la
violència de gènere. Ara senyor Sagués, si volia dir alguna cosa.
SENYOR SAGUÉS: Sí és que és una qüestió temporal i crec que hauria de dir-ho ara. M’ha
arribat un missatge de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca que hi ha un desnonament
en aquests moments a l’Avinguda Vizcaya 6-8 i que sembla ser que el fa la Guàrdia
Urbana? És cert això?
SENYOR ALCALDE: Primera notícia, no ho sé. Si s’ha de fer ho farà qui hagi manat el
jutge, dic jo.
SENYOR JURADO: Si és una ocupació il·legal sí, sinó no.
SENYOR SAGUÉS: I és cert això?
SENYOR JURADO: La Guàrdia Urbana només actua quan hi ha una ocupació il·legal i
llavors va i d’alguna manera els imputa, però no fan desallotjaments judicials la Guàrdia
Urbana, no és la policia judicial. Per tant, si hi ha algú que li ha donat una coça a la porta i
els veïns han avisat, la Guàrdia Urbana estarà desallotjant-les.
SENYOR SAGUÉS: Doncs jo li demano al senyor alcalde que intervingui, que miri
d’informar-se exactament de què és el que està passant i quina situació és, perquè em
consta que hi ha dos menors a la família i que probablement, sense conèixer més enllà del
cas, però jo el que li demano és una intervenció per mirar de troba una solució com hem
intentat fer sempre que hi ha una família que està a punt de perdre l’habitatge.
SENYOR ALCALDE: Molt bé senyor Sagués, jo demanaré ara que m’informin, però sí que li
dic i en la línia que apunta el regidor, que la Guàrdia Urbana ja està fent perquè té les
instruccions pertinents que quan es produeixi un cop de peu a una porta i s’ocupi
il·legalment un habitatge, la Guàrdia Urbana actuï i tregui aquestes persones i faci fora i
eviti l’ocupació il·legal. Dit això, com vostè assenyala si hi ha algun tema de menors o
alguna cosa ens n’informarem. Doncs fet l’aclariment passaríem a l’ordre del dia.
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Per la Presidencia es formula proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior que va
tenir lloc el 23 de juliol de 2013, la qual va ser aprovada per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2013/2667 DICTAMEN. Modificació 1/2013 de la plantilla del personal laboral i
subrogació empleades GISE.
Identificació de l’expedient
Assumpte: Modificació de la plantilla laboral i subrogació en la condició d’empresari de dues
empleades.
Referència: 598/MPLNT-1/13
Interessat/s/a/es: Interès General - Intervenció.
Antecedents
1. Atès la sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que condemna a
l’Ajuntament de Badalona com empresari de les treballadors Carmen Guzman Martín i
Aurora Guillen Tena.
2. Vist l’informe jurídic d’execució de sentència en que s’estableix l’opció més favorable de
successió en la condició d’empresari a l’empresa contractista Gestió Integral de Serv.
Esportius (GISE), d’aquestes empleades, més quant l’Ajuntament es disposa a acordar
simultàniament finalitzar el contracte de serveis amb aquesta empresa i prestar aquest
servei de forma interna sense disposar dels recursos humans suficients.
3. Instrucció de la tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans,
relativa a la modificació de la plantilla de determinació de nombre i característiques de la
plantilla del personal laboral.
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Legislació aplicable
1. Vist l’acord de Ple de 24/04/2012, relatiu a l’aprovació definitiva del pressupost i de la
plantilla del personal al servei de l’Ajuntament de Badalona, modificada per a acord de Ple
de data 29/05/2012.
2. Atès que el vigent pressupost es troba prorrogat en crèdits inicials del pressupost 2012.
3. L’article 27.1 i 2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, Reglament del Personal al servei
de les entitats locals, disposa que la plantilla pot ser modificada amb posterioritat a
l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de
nous serveis, per a l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora
per a l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa. dit stri.
4. Atès que d’acord amb l’article 126.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, la modificació de
les plantilles durant la vigència del Pressupost requereix el compliment dels mateixos
tràmits establerts per a la seva modificació.
5. L’article 8 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Segons criteri del qui subscriu, i previ informe de la intervenció municipal, en base a la
normativa citada, i d’acord amb el que estableix l’article 172 del RD 2568/ 1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, es proposa a la tinent d’Alcalde i Regidora de l’Àrea de Govern i Recursos
Humans per tal que proposi, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern,
Economia i Hisenda, a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents ACORDS,
Primer.- Aprovar la modificació 1/2013 de la plantilla del personal al servei de l’ajuntament,
d’acord amb el detall següent:
1. PERSONAL LABORAL
Creació de places
Denominació
Grup
Núm.
Operari
AP
2
Segon.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball, d’acord amb el següent
detall:
Denominació
Núm. efectius
Oficial oficis bàsic
2
Tercer.- Sotmetre l’acord a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a
partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Quart.- Entendre definitivament aprovat l’acord en cas que no es presentin reclamacions en
el període d’informació pública i publicar la modificació de la plantilla en el Butlletí Oficial de
la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i trametre còpia a
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Administracions Públiques.
Cinquè.- Subrogar-se, en la condició d’empresari de les empleades de l’empresa GISE
Carmen Guzman Martin i Aurora Guillen Tena, amb contractes laborals indefinits no fixes
d’acord amb allò establert a l’article 8 de l’EBEP i amb les condicions de treball que
s’estableixin en el conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Badalona.
Informe d’Intervenció
La Intervenció Municipal informa que dóna conformitat a l’anterior proposta de resolució als
efectes que preveuen els articles 214 i concordants del TRLRHL.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució precedent, i als efectes de l’article 123 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, esmentats, proposo a la Comissió Informativa i,
atenent raons de màxima eficàcia i eficiència en la gestió municipal, n’ordeno la seva
inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata sessió de l’Ajuntament ple que es
celebri, pel seu debat i aprovació, si escau, prèvia declaració d’urgència.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
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3 AP-2013/2668 DICTAMEN. Aprovació del compte general de la corporació, exercici
2012.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució:
Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2012
Òrgan que resol:
L’ajuntament ple
Caràcter
de
la
Exhaureix la via administrativa
resolució:
Òrgan al qual s’adreça: L’ajuntament ple
Núm. expedient:
349/CMT-1/13
Fets
1. En data 19/06/2013, a requeriment de la regidora Rosa Bertran Bartomeu i a l’ampara de
les previsions del Decret del propi regidor responsable de la regidoria de 14/07/2011, el cap
del Servei ha disposat l’inici d’aquest expedient per tal que es procedeixi, en la forma
reglamentàriament prevista, a proposar al ple de la corporació municipal l’aprovació del
compte general de la corporació, exercici 2012.
2. En data 20/06/2013, el cap d’aquest Servei ha emès el pertinent informe i proposta de
tramitació i ha comunicat als membres de la Comissió Especial de Comptes que tenen a la
seva disposició per poder examinar i consultar el compte general de la Corporació del
referit 2012 durant un termini de 15 dies, en compliment del que es disposa a l’article 101.3
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.
3. D’acord amb el que disposa l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Comissió especial de comptes,
amb data 11 de juliol de 2013, va informar favorablement i, amb caràcter provisional, el
compte general de la corporació referit a l'exercici de 2012, format per la intervenció
general, juntament amb els documents que la integren, i que van estar preparats i redactats
per la Intervenció general d'aquest Ajuntament.
4. L’esmentat informe inicial de la Comissió especial de comptes es va publicar en el BOP
de Barcelona en data 17/07/2013, per tal que els interessats poguessin formular les
reclamacions, objeccions i observacions que consideressin pertinents dintre dels 15 dies
d’exposició pública de l’expedient instruït i vuit dies més, comptats tots ells des del dia
següent al de la publicació de l’anunci. El mateix edicte fou inserit en el Tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament entre els dies 18/07/2013 i el 6/09/2013.
5. Consta en l’expedient diligència del cap del Servei Jurídic, de data 09/09/2013, en què fa
constar que durant el termini conferit no consta presentat ni al Registre general de
l’Ajuntament ni en aquest Servei Jurídic cap escrit en relació amb l’esmentat Compte.
Fonaments de dret
1. El procediment per a l’aprovació del Compte general de la corporació, està regulat en els
articles 116 de Llei reguladora de bases de règim local (LRBRL), i 212 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL). La seva formació i el seu contingut s’han d’ajustar als requisits
establerts en els articles 208 i següents del propi TRLRHL.
2. Un cop transcorreguts els tràmits i terminis assenyalats en els articles 101.3 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLC) i 212.1, i 212.2 del TRLRHL, d’acord amb les previsions de
l’article 212.3 in fine d’aquest últim, la Comissió especial de comptes ha d’examinar les
reclamacions, objeccions i observacions presentades i practicar, si fa el cas, les
comprovacions necessàries i emetre informe, favorablement i de manera definitiva sobre
aquest expedient.
3. L’òrgan competent per adoptar l’acord d’aprovació del compte general, juntament amb
tota la documentació assenyalada, és l’Ajuntament ple, en virtut de les atribucions que té
assignades per l’article 22.2 lletra e) in fine, de la LRBRL i l’article 212.4 del TRLRHL.
4. 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, esmentada.
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5. El compte general degudament aprovat s’haurà de remetre a la Sindicatura de comptes,
d’acord amb els articles 1 i 9 de la Llei del Parlament de Catalunya 6/1984, de 5 de març,
amb relació a les previsions de l’article 212.5 del TRLRHL.
6. La proposta haurà de ser informada per la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern,
Economia i Hisenda, d'acord amb el que disposa els articles 82.2 i 123 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), que en aquest cas concret actua a
la vegada com a Comissió Especial de Comptes.
7.D’acord amb el que preveuen 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, 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. Així mateix, conforme a les previsions dels articles 82.2 i
123 del mateix text normatiu, més amunt citats, la proposta haurà de ser informada
prèviament de forma definitiva per la Comissió informativa, abans de sotmetre’s al ple de
l’Ajuntament.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Economia i Hisenda per tal que proposi, previ informe
de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, a l'Ajuntament Ple
l’adopció dels següent ACORD,
PRIMER. APROVAR el compte general de l’Ajuntament de Badalona, els seus organismes
autònoms i les societats mercantils dependents, referit a l’exercici de 2012.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució precedent, conforme a les previsions de la Resolució de l’alcalde de data
12/07/2011, i als efectes de l’article 123 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals, esmentat, proposo a la Comissió especial de comptes i a la Comissió
Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda que, respectivament, informi
definitivament i dictamini aquesta proposta i proposo a l’Ajuntament ple que resolgui el que
en dret correspongui, si escau.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, l’Ajuntament ple resol de conformitat i la converteix en resolució. Així mateix,
disposa que la Intervenció municipal remeti l’esmentat compte, degudament aprovat, a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya
Votació.
El dictamen precedent precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 11, dels grups municipals del Partit Popular i el regidor no adscrit.
Abstencions: 16, dels grups municipals Socialista, Convergencia i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
4 AP-2013/2669 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia de 26 de juliol de 2013
d'adjudicació del contracte de subministrament, a títol d'arrendament sense opció de
compra, de 4 vehicles radiopatrulla amb "kit policial", mampara i distintius, per a la
Guàrdia Urbana.
Identificació de l’expedient
Expedient de contractació:
Subministrament, a títol d’ arrendament sense opció
de compra, de 4 vehicles radiopatrulla amb “kit
policial”, mampara i distintius, per al Servei de la
Guàrdia Urbana
Objecte de la resolució:
Donar compte de la resolució de l’alcaldessa
accidental (Resol. 22/07/2013) de data 26 de juliol
de 2013
Caràcter de la resolució:
Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça:
L’Ajuntament Ple
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Antecedents
L’alcaldessa accidental (R. 22/07/2013) va dictar en data 26 de juliol de 2013 una resolució
la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- AVOCAR la competència delegada a la Junta de Govern Local mitjançant
resolució de data 5 de juliol de 2011 per adoptar aquesta resolució.
SEGON.- RESOLDRE l’expedient de contractació relatiu al subministrament, a títol
d’arrendament sense opció de compra, de quatre vehicles radiopatrulla dotats amb “kit
policial”, mampares i distintius de la Guàrdia Urbana, per al servei d’aquest cos policial de
l’Ajuntament de Badalona a favor de la proposició formulada per l’empresa ALPHABET
ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA (CIF A91001438), en resultar l’oferta més avantatjosa
per a l’interès públic d’aquesta contractació per aplicació dels criteris de valoració establerts
en la clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars, essent condicions
d’execució, entre d’altres, les condicions ofertes següents:
a) Millora del preu: 149.247,36 € IVA exclòs ( quota mensual unitària de 454,89 € per
arrendament i de 322,44 € en concepte de manteniment, quota mensual unitària total:
777,33 € IVA exclòs)
b) Preu ofert per l’abonament dels quilòmetres anuals contractats no consumits: 0,04460
(IVA exclòs)
c) Preu ofert per l’excés de quilòmetres consumits respecte als quilòmetres anuals
contractats: 0,04460 (IVA exclòs)
d) Termini de lliurament dels vehicles: 60 dies
Tot això d’acord amb la proposta de la Mesa de contractació duta a terme el dia 2 de juliol
de 2013 arran l’informe tècnic de valoració de les ofertes de data 27 de juny de 2013 emès
per la cap del Departament de Compres i el cap de la Guàrdia Urbana.
TERCER.- AUTORITZAR i DISPOSAR de la despesa que s’estima que se’n derivi d’aquest
contracte per a l’exercici 2013, havent-se previst la seva entrada en vigor al mes d’octubre
d’enguany i, per tant, per al període comprès entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de
2013, que s’ha previst en un import de 11.286,83 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), amb
càrrec a la partida pressupostària número 440-1320-20400 del pressupost municipal del
2013, en pròrroga del 2012, deslliurant la quantitat sobrant retinguda inicialment.
SOTMETRE la despesa que se’n derivi d’aquest contracte per als futurs exercicis que
comprengui la seva execució - atenent la seva durada establerta en 48 mesos a comptar de
la data en què s’aixequi l’acta de recepció dels vehicles que en constitueixen el seu objecte
- 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.
Per al cas que en el pressupost corresponent la consignació econòmica per atendre la
obligació, sigui insuficient o no n’hi consti, el contracte s’entendrà modificat o, en el seu cas,
resolt, per aquesta causa específica d’insuficiència o manca de consignació.
QUART.- REQUERIR a l’empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA perquè
formalitzi aquest contracte dins del termini màxim dels 15 dies hàbils següents a la tramesa
de la notificació de la resolució d’adjudicació als licitadors a través del correu electrònic que
hagin designat a aquest efecte, de conformitat amb el que disposa la clàusula 14.2 del Plec
de clàusules administratives particulars regulador del contracte de referència.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució als licitadors en la forma reglamentàriament
prevista amb la relació de recursos que s’hi poden interposar, a la cap del Departament de
Compres, al cap de la Guàrdia Urbana així com també als Departaments de Tresoreria i
Intervenció Municipals.
SISÈ.- Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al Perfil de contractant d’aquesta
corporació.
SETÈ.- Donar compte de l’adopció dels acords precedents a la propera sessió que la Junta
de Govern Local dugui a terme.
VUITÈ.- Donar compte a l’Ajuntament Ple del compromís d’assumpció de despesa futura a
què es refereix l’acord tercer precedent, a efectes de la seva consideració en el procés
d’elaboració i aprovació dels pressupostos generals que es puguin veure afectats pels
compromisos futurs assumits.”
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Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada per l’alcaldessa accidental de la corporació (R.
22/07/2013) per avocació de competències delegades a la Junta de Govern Local
mitjançant resolució de data 5 de juliol de 2011.
2. La clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte de
referència preveu la seva durada, que s’estableix en 48 mesos (4 anys) a comptar de la
data de l’acta de recepció que s’aixequi per part del responsable del contracte per a
constatar la satisfacció de l’Ajuntament en el subministrament efectuat, un cop hagin estat
lliurats i posats en marxa els vehicles objecte d’aquest contracte amb els seus
corresponents equipaments (kit policial, mampares i distintius de la Guàrdia Urbana).
3. Atenent que s’ha previst l’inici de l’execució d’aquest contracte per al dia 1 d’octubre
d’enguany i que la durada d’aquest contracte és de 48 mesos d’acord amb l’anteriorment
exposat, és per això que la despesa que s’estima que se’n derivi d’aquest contracte per a
les futures anualitats que comprengui la seva execució, de conformitat amb l’acord tercer
transcrit als antecedents d’aquest document, es va sotmetre a la condició suspensiva de
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a
aquelles anualitats per atendre el seu pagament.
4. En compliment de l’acord vuitè abans transcrit, cal donar compte del fet exposat al
fonament anterior a l’Ajuntament Ple a efectes de la seva consideració en el procés
d’elaboració i aprovació del pressupost general que hagi d’atendre aquest compromís futur
assumit amb l’aprovació d’aquesta adjudicació.
5. Aquest tràmit no requereix cap quòrum d’aprovació especial per a la seva aprovació,
regint el quòrum general de la majoria simple.
6. 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.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord sisè de la resolució esmentada i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al tinent d’alcalde de
l’Àmbit d’Economia i Hisenda que elevi proposta a la Comissió Informativa dels +Ambits de
Govern, Economia i Hisenda per tal de donar compte a l’Ajuntament Ple de la resolució de
referència en els antecedents d’aquesta proposta.
5 AP-2013/2670 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia de 29 de juliol de 2013 dictada
en relació amb la concessió de la gestió i el funcionament de les escoles bressol
municipals Ralet Ralet, Nero Nas, Virolet, Uni Dori i Pam i Pipa.
Identificació de l’expedient
Expedient de contractació:
Concessió administrativa de la gestió i el funcionament de
les escoles bressol municipals de Badalona Ralet Ralet,
Nero Nas, Virolet, Uni Dori i Pam i Pipa
Objecte de la resolució:
Donar compte dels acords adoptats per l’alcalde, per
avocació de facultats delegades en la Junta de Govern
Local, mitjançant resolució de data 29 de juliol de 2013
Caràcter de la resolució:
Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça:
L’Ajuntament Ple
Antecedents
L’alcaldessa accidental (R. 22/07/2013) va dictar en data 29 de juliol de 2013 una resolució,
la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- Avocar la competència delegada en la Junta de Govern Local mitjançant
resolució de data 5 de juliol de 2011 per adoptar aquesta resolució.
SEGON.- Aprovar la modificació del contracte per a la gestió i funcionament, mitjançant
concessió administrativa, de les escoles bressols municipals de Badalona Ralet Ralet, Nero
Nas, Virolet, Uni Dori i Pam i Pipa, subscrit amb l’empresa CLECE SA en data 3 d’agost de
2011, consistent en l’ampliació de la prestació dels serveis que en constitueixen el seu
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objecte a l’escola Nero Nas com a conseqüència de la construcció d’un nou edifici en
aquesta escola que ha suposat la creació de 4 aules i 66 places més.
Aquesta modificació es quantifica en 208.975,02 euros i es materialitza en la realització
dels ajustos en la prestació dels serveis a l’escola Nero Nas que es detallen a continuació:
- Increment de personal en 7 persones (4 persones exercint de tutores, 2 persones en
funcions de suport i 1 persona de servei de neteja ) respecte la dotació de personal inicial
prevista per aquesta escola, complint-se el que diu la clàusula 10 del plec de prescripcions
tècniques particulars que regeix aquest contracte.
- Dotació del material educatiu i heurístic necessari per a les quatre noves aules, incloent
jocs i joguines, roba de llit i pitets.
- Dotació de l’utillatge de cuina i parament de menjador necessari per a les noves
instal·lacions i els nous alumnes.
- Assumpció de les despeses de manteniment normatiu i preventiu, i de neteja, del nou
equipament.
TERCER.- Aprovar l’índex del 2,295% de revisió del preu del contracte de referència a
aplicar a partir del segon any de la seva vigència.
QUART.- Aprovar la pròrroga d’aquest contracte pel termini d’un any més, entenent-se per
any el curs escolar 2013-2014, per un import de 1.674.136,36 euros, IVA exempt, que
inclou l’import de la pròrroga d’aquest contracte un cop aplicat l’índex de revisió del preu
aprovat en l’acord precedent, per un import de 1.465.161,34 euros, i 208.975,02 euros, que
correspon a l’import en què es quantifica la modificació aprovada en el primer acord.
CINQUÈ.- Autoritzar i disposar la despesa que s’estima que se’n derivi de l’aprovació de la
modificació del contracte de referència i de la seva pròrroga per al curs escolar 2013-2014
objecte dels acords precedents, per a l’Ajuntament, per un import de 234.008,64 euros,
amb càrrec a la partida pressupostària número 321-3210-22715 del pressupost municipal
del 2013, en pròrroga del 2012 i sotmetre la que se’n pot derivar dels acords precedents per
a l’Ajuntament per als futurs exercicis, a la condició suspensiva de l’existència de crèdit
adequat i suficient en aquells pressupostos per atendre el seu pagament.
SISÈ.- Notificar aquesta resolució al cap del Servei d’Educació, a la cap del Servei Jurídic i
Administració General de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut i al Departament
d’Intervenció Municipal als efectes corresponents, així com també, comunicar el seu
contingut a la Sindicatura de Comptes.
SETÈ.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, CLECE SA (CIF A80364243) i requerir-lo
perquè en el termini màxim de 10 dies a comptar de la notificació d’aquesta resolució,
formalitzi amb aquesta corporació l’annex al contracte relatiu a la seva modificació i
pròrroga.
VUITÈ.- Donar compte de l’adopció dels acords precedents a la propera sessió que la Junta
de Govern Local dugui a terme.
NOVÈ.- Donar compte a l’Ajuntament Ple de la condició suspensiva a què es refereix
l’acord cinquè precedent als efectes que es tingui en compte en el procés d’elaboració del
futur pressupost municipal que hagi d’atendre la despesa futura compromesa.”
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada per l’alcaldessa accidental de la corporació (R.
22/07/2013) per avocació de competències delegades a la Junta de Govern Local
mitjançant resolució de data 5 de juliol de 2011.
2. La clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte de
referència (en endavant, PCAP) preveu la seva durada, que s’establí per un termini de dos
anys (entenent-se per anys els cursos escolars 2011-2012 i 2012-2013), prorrogable,
arribat el seu venciment, pel termini màxim d’un any més per mutu acord de les parts.
3. La clàusula 24 del PCAP preveu que el pressupost d’explotació pugui ser objecte
d’actualització a partir del segon any de vigència del contracte, mitjançant l’aplicació del
percentatge de la variació de l’IPC que publiqui l’Institut Nacional d’Estadística pel conjunt
nacional amb la limitació del 85 % que estableix l’article 78.3 de la Llei de contractes del
sector públic.
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4. La clàusula 31.6 del PCAP indica que resultaran obligatòries per al contractista, entre
d’altres, les modificacions que comportin un augment dels elements de l’objecte del
contracte, com és el cas plantejat.
5. És per tot l’exposat anteriorment que, havent-se acordat la pròrroga d’aquest contracte
pel termini d’un any (entenent per aquest el curs escolar 2013-2014), la seva modificació
pel termini de la pròrroga havent-se ampliat amb 4 aules i 66 places més la escola bressol
Nero Nas així com l’índex de revisió de preus que correspon aplicar a partir del segon any
de vigència d’aquest contracte, que l’acord cinquè abans transcrit preveu el sotmetiment a
la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
municipal corresponent a l’exercici 2014 de la despesa que se’n derivarà de l’aprovació de
la pròrroga del contracte de referència, la seva modificació i l’índex de revisió del seu preu,
per a l’exercici abans indicat.
6. En compliment de l’acord novè abans transcrit, cal donar compte del fet exposat al
fonament anterior a l’Ajuntament Ple a efectes de la seva consideració en el procés
d’elaboració i aprovació del pressupost general que hagi d’atendre aquest compromís futur
assumit.
7. Aquest tràmit no requereix cap quòrum d’aprovació especial per a la seva aprovació,
regint el quòrum general de la majoria simple.
8. 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.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord novè de la resolució esmentada i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al tinent d’alcalde de
l’Àmbit d’Economia i Hisenda que elevi proposta a la Comissió Informativa dels Àmbits de
Govern, Economia i Hisenda per tal de donar compte a l’Ajuntament Ple de la resolució de
referència en els antecedents d’aquesta proposta.
6 AP-2013/2671 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol
de 2013 d'adjudicació del contracte dels serveis de conservació, manteniment i
reparació dels vehicles del parc mòbil municipal.
Identificació de l’expedient
Expedient de contractació:
Serveis de conservació, manteniment i reparació
dels vehicles del parc mòbil municipal de Badalona
Objecte de resolució:
Donar compte dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local en sessió de data 12 de juliol de 2013
Caràcter de la resolució:
Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça:
L’Ajuntament Ple
Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de juliol de 2013, va dictar una resolució, la
part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- RESOLDRE l’expedient de contractació relatiu a la prestació dels serveis de
conservació, manteniment i reparació dels vehicles del parc mòbil municipal de l’Ajuntament de
Badalona amb l’adjudicació de cadascun dels lots en què s’ha dividit el seu objecte a favor de
les proposicions que l’empresa INJECCIÓ AMAC SL (CIF B59558148) ha presentat per a
cadascun d’aquests, en resultar la única empresa admesa en la licitació d’aquests lots i
resultar per tant, l’oferta econòmicament més avantatjosa en cadascun d’ells, pel termini d’un
any a comptar de l’endemà de la seva formalització, prorrogable pel termini màxim d’un any
més, i a raó de les condicions que hi consten, per a cadascun dels lots, a continuació:
• LOT 1
- % baixa únic preus unitaris mà d’obra: 21,74 %
- % baixa únic preus recanvis: 15%
- Ampliació garantia fabricant (mesos): 21
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- Millora límit 85% revisió de preus: 85 % de reducció (S’adjunta annex a l’oferta en què
es fa constar que aquesta empresa renuncia a la realització de qualsevol revisió de preus,
cas d’acordar-se la pròrroga del contracte de referència, de manera que aplicarà el mateix
preu que s’expressa en l’oferta presentada sense variació)
- Posta a disposició eina informàtica/telemàtica: SI
-Núm. vehicles de substitució addicionals en cas de reparació superior a 48h: 6
vehicles
• LOT 2
- % baixa únic preus unitaris mà d’obra: 10,81%
- % baixa únic preus recanvis: 8%
- Ampliació garantia fabricant (mesos): 21
- Millora límit 85% revisió de preus: 85 % de reducció (S’adjunta annex a l’oferta en què
es fa constar que aquesta empresa renuncia a la realització de qualsevol revisió de preus,
cas d’acordar-se la pròrroga del contracte de referència, de manera que aplicarà el mateix
preu que s’expressa en l’oferta presentada sense variació)
- Posta a disposició eina informàtica/telemàtica: SI
• LOT 3
- % baixa únic preus unitaris mà d’obra: 16,50%
- % baixa únic preus recanvis: 10%
- Ampliació garantia fabricant (mesos): 21
- Millora límit 85% revisió de preus: 85 % de reducció (S’adjunta annex a l’oferta en què
es fa constar que aquesta empresa renuncia a la realització de qualsevol revisió de preus,
cas d’acordar-se la pròrroga del contracte de referència, de manera que aplicarà el mateix
preu que s’expressa en l’oferta presentada sense variació)
- Posta a disposició eina informàtica/telemàtica:SI
Tot això d’acord amb la proposta de la Mesa de contractació duta a terme el dia 17 de juny
de 2013 arran l’informe tècnic de valoració de la mateixa data emès pel cap de Protocol i
Relacions Institucionals (per assignació de funcions del Dep. per Resolució de data
10/07/2012) i a la vista també de l’informe tècnic de rectificació de l’anterior informe emès
amb posterioritat, concretament el dia 20 de juny de 2013, pel cap a què s’ha fet referència.
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR de la despesa que s’estima que se’n derivi d’aquest
contracte per a l’exercici 2013, havent-se previst la seva entrada en vigor al mes d’agost
d’enguany i, per tant, per al període comprès entre l’1 d’agost i el 31 de desembre de 2013,
que s’ha previst en un import de 75.000 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), amb càrrec per a la totalitat dels seus lots - a la partida pressupostària número 001-9203-21400 del
pressupost municipal del 2013 en pròrroga de l’exercici 2012, deslliurant la quantitat
sobrant retinguda inicialment.
SOTMETRE la despesa que se’n derivi d’aquest contracte per als futurs exercicis 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.
Per al cas que en el pressupost corresponent la consignació econòmica per atendre la
obligació, sigui insuficient o no n’hi consti, el contracte s’entendrà modificat o, en el seu cas,
resolt, per aquesta causa específica d’insuficiència o manca de consignació. En ambdós
casos, la modificació o resolució no donarà dret a indemnització al contractista, llevat dels
elements adscrits a l’execució del contracte que restin pendents d’amortització.
TERCER.- REQUERIR a l’empresa INJECCIÓ AMAC SL perquè formalitzi el contracte
corresponent als tres lots en què s’ha dividit l’objecte d’aquesta contractació dins dels cinc
dies naturals següents un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils següents a la
tramesa de la notificació de la resolució d’adjudicació als licitadors a través del correu
electrònic que hagin designat a aquest efecte, de conformitat amb el que disposa la
clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte de
referència.

Ajuntament de Badalona Secretaria General –Actes Sessió núm.11/ 24-09-13 pag. 11
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució als licitadors en la forma reglamentàriament
prevista amb la relació de recursos que s’hi poden interposar, al cap del Departament de
Protocol i Relacions Institucionals, als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
CINQUÈ.- Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al Perfil de contractant d’aquesta
corporació.
SISÈ.- Donar compte a l’Ajuntament Ple del compromís d’assumpció de despesa futura a
què es refereix l’acord segon precedent, a efectes de la seva consideració en el procés
d’elaboració i aprovació dels pressupostos generals que es puguin veure afectats pels
compromisos futurs assumits.”
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser dictada per la Junta de Govern Local de conformitat amb el que
preveu la disposició addicional segona del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, i el cartipàs municipal
vigent, per delegació de competències com a òrgan de contractació efectuada per l’alcalde
(Resol. 05/07/2011) respecte als contractes de serveis, el valor estimat dels quals supera la
quantitat de 120.202,42 euros.
2. La clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte de
referència preveu la seva durada, que s’estableix en un any a comptar de l’endemà de la
seva formalització, prorrogable, arribat el seu venciment, pel termini màxim d’un any més
per mutu acord de les parts. És per això que l’acord segon abans transcrit preveia sotmetre
a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
municipals futurs, la despesa que se’n derivarà d’aquest contracte per a les futures
anualitats que comprengui la seva execució (atenent que l’entrada en vigor d’aquest
s’estima per al dia 1 d’agost d’enguany) així com també la seva pròrroga, cas d’acordar-se
aquesta.
3. En compliment de l’acord sisè abans transcrit, cal donar compte del fet exposat al
fonament anterior a l’Ajuntament Ple a efectes de la seva consideració en el procés
d’elaboració i aprovació del pressupost general que hagi d’atendre aquest compromís futur
assumit amb l’aprovació d’aquesta adjudicació.
4. Aquest tràmit no requereix cap quòrum d’aprovació especial per a la seva aprovació,
regint el quòrum general de la majoria simple.
5. 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.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord sisè de la resolució esmentada i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al tinent d’alcalde de
l’Àmbit d’Economia i Hisenda que elevi proposta a la Comissió Informativa dels Àmbits de
Govern, Economia i Hisenda per tal de donar-ne compte a l’Ajuntament Ple de la resolució
de referència en els antecedents d’aquesta proposta.
7 AP-2013/2672 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol
de 2013 d'adjudicació del contracte dels serveis d'inhumació i connexes, així com els
complementaris resultants de l'oferta adjudicada, als cementiris de Sant Pere i Sant
Crist.
Identificació de l’expedient
Expedient de contractació:
Serveis d’inhumació i connexes, així com els
complementaris resultants de l’oferta adjudicada, als
cementiris de Sant Pere i Sant Crist
Objecte de la resolució:
Donar compte dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local en sessió de data 12 de juliol de 2013
Caràcter de la resolució:
Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça:
L’Ajuntament Ple
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Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de juliol de 2013, va dictar una resolució, la
part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- RESOLDRE l’expedient de contractació relatiu a la prestació dels serveis de
cementiris, que es concreta en la prestació dels serveis d’inhumació, exhumació, reducció,
trasllats, gestió de l’ossera, moviments de làpides o aquells altres complementaris que en
resulten de l’oferta adjudicada, als cementiris de Sant Pere i Sant Crist de Badalona, pel
termini d’un any amb possibilitat de pròrroga pel termini màxim d’un any més, amb
l’adjudicació d’aquest contracte a favor de la proposició presentada per l’empresa POMPAS
FUNEBRES DE BADALONA SA (CIF A08073710), en resultar l’oferta econòmicament més
avantatjosa per a l’interès públic d’aquesta contractació, d’acord amb la proposta de la
Mesa de contractació duta a terme el dia 18 de febrer de 2013 arran l’informe tècnic de
valoració de les ofertes emès en data 12 de febrer de 2013 per la cap del Departament de
Gestió de Serveis de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme amb
aplicació dels criteris a què es refereix la clàusula 6.2 del Plec de clàusules administratives
particulars regulador d’aquest contracte i a raó de les millores i compromisos formulats
amb la seva proposició que, d’acord amb els plecs reguladors del contracte, han estat
presos en consideració en el procés d’admissió dels licitadors i de valoració de les
proposicions, i que són els que es detallen a continuació:
- Oferta econòmica 1 any: 198.347,00 euros, IVA exclòs al tipus del 21%.
- Oferiment d’una bossa de 2.160 hores/any per treballs complementaris de neteja i
endreç, acumulatives, a disposició de l’Ajuntament, fora de programació i no
contemplades expressament en la relació d’operacions establertes en els plecs
reguladors d’aquesta contractació.
- Reducció de la limitació del 85% de variació experimentada per l’IPC que preveu
l’article 90 del TRLCSP, quant a la revisió de preus prevista a la clàusula 23 del
PCAP es refereix, en 85 unitats percentuals, el que equival a renunciar a la revisió
de preus prevista en l’esmentada clàusula.
- Adscripció d’una plataforma porta-fèretres model 2PT Ecològic de 3850 MM
d’alçada amb safata giratòria, número de serie 0195, valorada en 22.023,30 euros,
IVA inclòs, per realitzar les inhumacions al cementiri de Sant Crist de Badalona.
SEGON.- DIFERIR els efectes que se’n derivin de la formalització del contracte que se’n
derivi de la tramitació d’aquest expedient al proper exercici econòmic, això és, al dia 1 de
gener de 2014 i per tant, SOTMETRE la despesa que se’n deriva d’aquest contracte per a
l’exercici 2014 i aquells altres exercicis que comprengui la seva pròrroga, cas que s’acordi,
a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
municipal corresponent a l’exercici 2014 i els altres futurs exercicis, per atendre el seu
pagament.
TERCER.- REQUERIR a l’empresa POMPAS FUNEBRES DE BADALONA SA perquè
formalitzi el contracte per a la prestació dels serveis a què s’ha fet referència en el primer
acord dins dels 5 dies naturals següents al termini de 15 dies hàbils següents a la tramesa
de la notificació d’aquesta resolució, sempre i quan no s’hagi deduït el recurs especial en
matèria de contractació contra aquest acord d’adjudicació.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució als licitadors en la forma reglamentàriament
prevista amb la relació de recursos que poden interposar, a la cap del Departament de
Gestió de Serveis de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme i als
Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
CINQUE.- Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al Perfil de contractant d’aquesta
corporació.
SISÈ.- Donar compte en la propera sessió que dugui a terme l’Ajuntament Ple de l’exposat
en l’acord segon precedent als efectes de la seva consideració en el procés d’elaboració i
aprovació del pressupost general que hagi d’atendre els compromisos futurs assumits.”
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser dictada per la Junta de Govern Local de conformitat amb el que
preveu la disposició addicional segona del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, i el cartipàs municipal
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vigent, per delegació de competències com a òrgan de contractació efectuada per l’alcalde
(Resol. 05/07/2011) respecte als contractes de serveis, el valor estimat dels quals superi la
quantitat de 120.202,42 euros.
2. La clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte de
referència preveu la seva durada, que s’estableix en un any amb possibilitat de pròrroga pel
termini màxim d’un any més.
3. De conformitat amb el que preveu l’acord segon transcrit als antecedents d’aquest
document, els efectes que se’n puguin derivar de la formalització d’aquest contracte es
difereixen al proper exercici econòmic, això és, al dia 1 de gener de 2014 i per tant, cal
SOTMETRE la despesa que se’n deriva d’aquest contracte per a l’exercici 2014 i aquells
altres exercicis que comprengui la seva pròrroga, cas que s’acordi, a la condició suspensiva
de l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal corresponent a
l’exercici 2014 i els altres futurs exercicis, per atendre el seu pagament.
4. En compliment de l’acord sisè abans transcrit, cal donar compte del fet exposat al
fonament anterior a l’Ajuntament Ple a efectes de la seva consideració en el procés
d’elaboració i aprovació del pressupost general que hagi d’atendre aquest compromís futur
assumit amb l’aprovació d’aquesta adjudicació.
5. Aquest tràmit no requereix cap quòrum d’aprovació especial per a la seva aprovació,
regint el quòrum general de la majoria simple.
6. 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.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord sisè de la resolució esmentada i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al tinent d’alcalde de
l’Àmbit d’Economia i Hisenda que elevi proposta a la Comissió Informativa dels Àmbits de
Govern, Economia i Hisenda per tal de donar-ne compte a l’Ajuntament Ple de la resolució
de referència en els antecedents d’aquesta proposta.
8 AP-2013/2373 DONAR COMPTE. Informe de la Sindicatura de Comptes de
fiscalització núm. 16/2013 relatiu a l'Ajuntament de Badalona romanent de tresoreria
exercici 2009.
Es dóna compte de l’imforme de fiscalització emès per la Sindicatura de Comptes amb
número 16/2013, relatiu a l’Ajuntament de Badalona, en relació al romanent de tresoreria de
l’exercici de 2009.
9 AP-2013/2674 DICTAMEN. Modificació del pressupost de l'Ajuntament 2013, en
pròrroga del de 2012, i de les seves bases d'execució.
Fets
El/La el regidor d'Economia i Hisenda, ha formulat la proposta de modificació del
pressupost municipal i/o de l’annex d’inversions municipal vigent que consta en aquest
expedient, en base a consideracions d’eficàcia i eficiència en la gestió municipal.
L’Interventor General ha informat la proposta presentada
Fonaments de dret
La modificació proposada és expressió de la manifestació de les potestats que atorguen als
ajuntaments els articles 179 i concordants del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, i s’ajusta en tots els casos a les previsions
dels articles 34 a 51 del RD 500/1990, de desenvolupament del Títol VI de la pròpia Llei, i
als requisits i criteris marcats pel Capítol tercer del Títol primer de les Bases d’execució del
vigent pressupost municipal.
D’acord amb l’article 12 de les Bases d’execució del vigent pressupost municipal l’òrgan
competent per resoldre aquest expedient és l’Ajuntament Ple, en virtut de les atribucions
que té assignades per l’article [22.2.e] de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local.
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Per a l'adopció d'aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre
legal dels membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d'acord amb
l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Conforme al que preveu l’article 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, el procediment d'aprovació de les
modificacions proposades haurà de seguir les normes sobre informació, reclamacions,
recursos i publicitat previstes en els articles 169, 170 i 172 del mateix text refós.
Amb relació a la subvenció finalista que es proposa atorgar, només s’informa favorablement
la proposta de modificació pressupostària però no és possible manifestar-se sobre
l’expedient de subvenció, per tant, la concessió quedarà supeditada al compliment de la
normativa vigent en matèria de subvencions i a la seva posterior fiscalització.
Un cop adoptat l’acord inicial de modificació, aquest haurà d’ésser sotmès a informació
pública i audiència als interessats per un termini de quinze dies, mitjançant exposició
pública del mateix en el Tauler d’Anuncis de la Corporació, així com publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que es puguin formular
reclamacions i suggeriments que de produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la
Corporació, i que, de no produir-se, farà que s’hagi de considerar l’acord aprovat
definitivament, conforme al que preveuen els preceptes indicats.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que, conforme amb
el que preveu l’article 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprovà el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
l'Ajuntament Ple, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- APROVAR la modificació del pressupost de l’Ajuntament 2013, en pròrroga del
de 2012, tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Increments:
Expedient

082200MC2013/000017

Projecte

Núm. proposta

Aplicació
pressupostària

Descripció

Import

321-324048908029

Subvenció Fundació
Pere Closa

12.500,00

201300000073

12.500,00
Disminucions:
Expedient
082200MC2013/000017

Aplicació
pressupostària
321-324022799

Descripció
Altres treballs
realitzats per
altres
empreses

Projecte

Import

Núm. proposta

12.500,00

201300000073

12.500,00
SEGON.-AMPLIAR la denominació de la partida 312-3121-44201 “BSA-Empreses
municipals Servei Teleassistència”, que passarà a dir-se “BSA-Empreses municipals
Servei Teleassistència i Servei Assistència Domiciliària”.
TERCER.-MODIFICAR l’article 13 de les bases d’execució del pressupost general de 2013,
en pròrroga del de 2012, en el sentit de declarar ampliable la partida de despeses 3123121-44201 “BSA-Empreses municipals Servei Teleassistència i Servei Assistència
Domiciliària”, en la part que provingui dels ingressos consignats en el concepte 34101
“Atenció domiciliària i Teleassistència”.
QUART.-SOTMETRE el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats per
un termini de 15 dies, mitjançant la seva exposició pública en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, i publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, perquè tal que puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, que de
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produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació. En cas de no haver-hi cap
reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou
acord plenari.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 24, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista, Convergencia i Unió i
el regidor no adscrit.
Abstencions: 3, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
10 AP-2013/2675 DICTAMEN. Proposar al Conseller d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya les dues festes locals a Badalona.
Atès l’ORDRE EMO/202/2013, de 22 d’agost, el Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya va establir el calendari oficial de festes laborals per a l’any
2014.(DOGC 30-8-2013).
El cap del Departament de Comerç ha emès un informe indicant que tradicionalment les
dues festes locals es fan coincidir amb l’11 de maig, dia de Sant Anastasi, patró de la ciutat
i la segona Pasqua.
No obstant això, per aquest any 2014, resulta que l’11 de maig, “Sant Anastasi” i patró de la
ciutat, cau en diumenge i per tant la festa local a que fa referència l’article 2 de l’Ordre
EMO/202/2013, es trasllada al dilluns dia 12 de maig.
Per tant, es proposa que les dues festes locals per a l’any 2014, siguin el dilluns 12 de
maig, i el dilluns 9 de juny, segona Pasqua.
Fonaments de dret
L’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2014.
D’acord amb l’article 2, es preveu que a més de les festes laborals per a tot el territori de
Catalunya, es fixaran mitjançant una ordre del Departament, dues festes locals retribuïdes i
no recuperables a proposta dels ajuntaments.
L’òrgan competent per formular la proposta indicada, i resoldre aquest expedient municipal
és l’Ajuntament ple, en virtut de les atribucions que té assignades pels articles 46 del Reial
Decret 2001/1983 de 28 de juliol sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials
i descansos, i el 22.2 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Per a l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple dels
membres de la corporació presents, segons disposa l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni
reglamentari per tal que, conforme amb les previsions dels articles 82.2 i 123 del propi
Reglament, l’Ajuntament ple, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució, previ
dictamen de la comissió informativa de l’àmbit de Govern, Economia i Hisenda,
PRIMER: Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que
les dues festes locals a Badalona, retribuïdes i no recuperables per a l’any 2014, siguin les
següents:
- Dilluns 12 de maig
- Dilluns 9 de juny
SEGON: Notificar aquesta resolució al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, i a les entitats i associacions de comerciants representatives de la ciutat.
SENYOR ALCALDE: Diguem-ho perquè els veïns en tinguin constància, tampoc hi ha cap
canvi em sembla. 12 de maig i 9 de juny. Aquest any fem un canvi perquè com que cau en
diumenge ens van fer la petició l’Associació de Comerciants, si no recordo malament. I per
tant, el festiu el traslladem del dia 11, que és un diumenge, al dia 12.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
11 AP-2013/2676 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia accidental de data
5/7/2013 en la que determina la composició de la comissió informativa especial del
Pla Director de Joventut 2013-2016.
Identificació de l’expedient
Donar compte de la resolució de l’alcaldessa accidental
Expedient
de data 05/07/2013 en la que es determina la composició de la
Comissió Informativa Especial del Pla Director de Joventut 2013
– 2016, de la Comissió tècnica redactora del Pla i es delega la
presidència en el tinent d’alcalde responsable de l’Àrea
Òrgan competent
Ajuntament Ple
Caràcter de l’acord

Exhaureix la via administrativa

Antecedents
1. Acord de Ple de data 28/05/2013 que va aprovar les fases de redacció del Pla Director
de Joventut 2013-2016, la seva temporalització i la creació dels òrgans de redacció del Pla,
la Comissió tècnica i la Comissió Informativa Especial, determinant la seva missió, funcions
i composició així com la forma de realitzar l’adscripció dels seus membres.
2. L’esmentat Acord de Ple, en relació amb la composició de la Comissió tècnica redactora
del Pla, estableix que el president serà el cap del Servei d’Esports i Joventut, o persona en
qui delegui, el secretari serà el cap del Departament de Joventut i relaciona els tècnics en
les matèries de les diferents àrees que hauran d’estar representats.
Així mateix, en relació amb l’adscripció dels membres, disposa que la direcció de cada
àrea, o la gerència dels corresponents ens instrumentals, haurà d’establir l’adscripció
concreta dels tècnics que hagin de formar part de cada comissió i es realitzarà mitjançant
escrit adreçat al president de la comissió tècnica.
3. Informe tècnic emès pel cap del Servei d’Esports i Joventut en data 17/06/2013 en que, a
la vista que cada servei ha designat un tècnic municipal per tal que formi part de la comissió
tècnica, proposa que es realitzi l’oportuna designació, fent constar en el seu informe els
tècnics corresponents.
4. L’Acord de Ple de referència, en relació amb la composició de la Comissió Informativa
Especial del Pla Director de Joventut, estableix que estarà integrada de manera que la seva
composició s’acomodi a la proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics
representats en la Corporació.
L’adscripció concreta dels membres de la Corporació a cada Comissió es realitzarà
mitjançant escrit del portaveu del mateix dirigit a l’alcalde o president. Es donarà compte al
Ple d’aquesta designació. Podrà determinar-se un suplent per a cada titular. El president
serà l’alcalde i podrà delegar la presidència efectiva en qualsevol membre de la corporació.
Les propostes de designació han estat elevades pels diferents grups polítics amb
representació municipal i s’incorporen a l’expedient de referència.
5. Resolució de l’alcaldessa accidental de data 05/07/2013 en la que es determina la
composició de la Comissió Inform Especial del Pla Director de Joventut 2013 – 2016, de la
Comissió tècnica redactora del Pla i es delega la presidència en el tinent d’alcalde
responsable de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut.
6. L’esmentada Resolució relaciona els membres integrants de la Comissió Informativa
Especial del Pla Director de Joventut 2013-2016, creada per Acord de Ple de data 28 de
maig de 2013, de la següent manera:
President: Xavier García Albiol
En representació del grup municipal del Partit Popular:
Vocals
1.- Rosa Bertran Bartomeu
2.- Montserrat Salgado Romero
En representació del grup municipal del Partit dels socialistes de Catalunya:
Vocals
1.- Aniceto Ramírez Vílchez
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2.- Josep Durán Vázquez
3.- Teresa González Moreno
En representació del grup municipal de Convergència i Unió:
Vocals
1.- Josep Pera i Colomé
2.- Mª Mercè Rius i Serra
En representació del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i
Alternativa:
Vocals
1.- Carles Sagués Baixeras.
7. La Resolució de referència delega la presidència de la Comissió Informativa Especial del
Pla Director de Joventut 2013-2016 en el regidor Juan Fernández Benítez responsable de
l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut.
8. L’esmentada Resolució relaciona els membres integrants de la Comissió tècnica
redactora del Pla Director de Joventut, tècnics i tècniques municipals, de la següent
manera:
President: Josep M. Perera Marcos, cap del Servei d’Esports i Joventut
Àmbit d’Atenció a les Persones:
Servei de Serveis Socials:
Tècnic/a d’atenció territorial polivalent: Salvador González Ruiz
Tècnic/a de programes i producció de serveis: Antoni Martorell Solanic
Servei de Salut:
Tècnic de Salut: Xavier Grego Carreira
Servei d’ Esports i Joventut:
Tècnic d’Esports: Juli Hortet Piera
Tècnica de Joventut: Varenka Montaña Olmedo
Servei d’Educació:
Tècnic d’Educació: Jordi Arnal Carrillo
Tècnica de l’OME: Assumpta Aiza Puig
Servei Cultura i Ciutadania:
Tècnic d’acció cultural: Josep Pascasi Ibáñez
Tècnic serveis territorials: Joan Minguell Sole
Àmbit Territori:
Servei d’Ordenació del Territori:
Tècnica d’habitatge: Isabel Salvà Roselló
Servei de Via Pública i Mobilitat:
Tècnic d’infraestructures i manteniment: Rubén Escudero Holgado
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat:
Tècnic de medi ambient: Gregori Muñoz Ramos
Servei Guàrdia Urbana:
Representant guàrdia urbana: Maribel Cabrera Andreu
Àrea de Seguretat, Convivència i Participació:
Tècnic participació ciutadana: David Ruíz Romero
Tècnic de convivència: Joaquim Ortilles Giménez
Àmbit d’Hisenda i Recursos Interns:
Servei de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme:
Tècnic de promoció econòmica i comerç: Fernándo Benito Tejedor
Àmbit de Govern:
Servei de Comunicació i Imatge:
Tècnica de comunicació i imatge: Cristina Manso Sánchez
Servei d’ informàtica i TIC:
Tècnic d’ Informàtica i TIC: Jordi Ribas Soriano
Organismes Autònoms:
Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació:
Tècnic de promoció i desenvolupament local: Àngels Martínez Sánchez
Consorci Badalona Sud:
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Tècnic de l’àrea socioeducativa: Joan Zaragoza Andreu
Fonaments de Dret
1. L’article 125 del Reial decret 2568/1986, de 28 novembre, que va aprovar el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (en endavant ROFRJ)
estableix que a l’acord de Ple de creació de les comissions informatives es determinarà, la
composició concreta de les mateixes, tenint en compte les següents regles:
a) L'alcalde o president de la Corporació és el president nat de totes elles; no obstant això,
la presidència efectiva podrà delegar-la en qualsevol membre de la Corporació, a proposta
de la pròpia Comissió, després de la corresponent elecció efectuada.
b) Cada comissió estarà integrada de manera que la seva composició s’acomodi a la
proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats en la Corporació.
c) L'adscripció concreta a cada comissió dels membres de la Corporació que hagin de
formar part de la mateixa en representació de cada grup, es realitzarà mitjançant escrit del
Portaveu del mateix dirigit a l'alcalde o president, i del que es donarà compte al Ple. Podrà
designar-se, d'igual manera, un suplent per cada titular.
2. Tots el grups polítics municipals tenen dret a participar, mitjançant la presència de
regidors pertanyents als mateixos, en els òrgans complementaris de l’Ajuntament que
tinguin per funció l’estudi, l’informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a
la decisió del Ple, dels òrgans que actuïn per la seva delegació, i en el seguiment de la
gestió a l’alcaldia, de la Junta de Govern Local i dels regidors que ostentin delegacions, de
conformitat amb el que disposen tan l’article 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16
desembre com l’article 60.2 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,
3. L’alcalde, com a president de tots els òrgans col·legiats complementaris de
l’administració municipal, té competència per a designar els membres que hagin d’assumir
la presidència de les comissions informatives, en virtut de la corresponent delegació i una
vegada designats pel grup corresponent, de conformitat amb l’article 53 i concordants 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.
4. L’article 42 del ROFRJ preveu que l’alcaldia ha de donar compte al Ple de les resolucions
adoptades per tal que els regidors les coneguin als efectes de control i fiscalització dels
òrgans de govern que preveu l’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.
5. Resolució de l’alcaldessa accidental de data 05/07/2013 en la que es determina la
composició de la Comissió Informativa Especial del Pla Director de Joventut 2013 – 2016,
de la Comissió tècnica redactora del Pla i es delega la presidència en el tinent d’alcalde
responsable, es disposa que se n’ha de donar compte al Ple.
Proposta d’Acord
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen anteriorment, conforme
a les previsions del Decret de delegació general de competències i als efectes de l’article
123 del ROFRJ, no hi ha cap inconvenient legal ni reglamentari per tal que, prèvia
comunicació a la Comissió d’estudi, informe i/o consulta de l’Àmbit d’Atenció a les
Persones, adopti la següent proposta i la converteixi en Acord:
ÚNIC.- Donar compte al Ple de la Corporació de la Resolució de l’alcaldessa accidental de
data 05/07/2013 en la que es determina la composició de la Comissió Informativa Especial
del Pla Director de Joventut 2013 – 2016, de la Comissió tècnica redactora del Pla i es
delega la presidència en el tinent d’alcalde responsable de l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut.
.../...
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 general de
competències de 12/07/2011, i als efectes de l’article 82 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/1986, de 28 de
novembre (ROFRJ), proposo a la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Atenció a les Persones
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que dictamini favorablement aquesta proposta i proposo a l’Ajuntament Ple que resolgui de
conformitat, si escau.
ACORD
A l’empara d’allò que preveu 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 l’Ajuntament
Ple accepta els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta d’Acord
i el contingut dels informes tècnics precedents, i resol conformement.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
12 AP-2013/2677 DICTAMEN. Acordar suspensió de llicències de canvi d'ús i
autoritzacions municipals connexes establertes a la legislació sectorial, a noves
implantacions d'ús religiós (centres de culte, religiós-docent i anàlegs) en edificis,
locals o solars a Badalona
PROPOSTA D’ACORD d’aprovació de la suspensió llicències de canvi d’ús i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per a les noves
implantacions de l’ús religiós (centres de culte, religiós- docent i anàlegs) en edificis, locals
o solars a tot el terme municipal de Badalona.
ANTECEDENTS
1. Acord de suspensió de l’atorgament de llicències anteriors
Vista la proposta d’adopció d’acord de suspensió de llicències de canvi d’ús i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per a les noves
implantacions de l’ús religiós (centres de cultes, religiós- docent i anàlegs) en edificis, locals
o solars en tot el terme municipal de Badalona, es considera oportú posar de manifest, que
l’Ajuntament de Badalona, en sessió plenària de data 26 de juliol de 2005, va adoptar
l’acord de suspensió pel termini d’un any l’atorgament de llicències d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial
pels espais de culte o edificis i locals d’ús religiós, amb l’excepció de les finques
qualificades de sistemes d’equipaments comunitaris i dotacions de nova creació (clau 7b)
de tipus cultural- religiós, a l’àmbit de la ciutat de Badalona. Aquesta suspensió de llicències
s’acorda a fi i efecte de poder realitzar una diagnosi de l’estat de les edificacions, anàlisi de
la mobilitat i accessibilitat, estat de les infraestructures de la trama viària i definició dels
usos dels edificis on s’ubiquen o es preveu ubicar els espais de culte.
Aquest acord va ésser publicat al BOPB en data 7 de setembre de 2005 i es va difondre
mitjançant premsa escrita en data 8 de setembre de 2005. En conseqüència, el període de
suspensió de llicències va exhaurir-se en data 8 de setembre de 2006.
Vist l’article 74.2 del Text Refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, TRLUC), que determina que un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió,
no se’n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no
hauran transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes.
A tals efectes, efectivament es constata que a data d’avui, ha transcorregut amb escreix el
termini legalment establert, per poder adoptar la present proposta d’acord de suspensió de
llicències de canvi d’ús i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la
legislació sectorial, per a les noves implantacions de l’ús religiós (centres de cultes, religiósdocent i anàlegs) en edificis i locals.
2. Llicències en tràmit
Consultada la base de dades del Departament de Llicències i Concessions d’obres, consta
que en data 18 de juliol de 2012, va tenir entrada en aquest Ajuntament (núm. Registre
24710) una sol·licitud de llicència provisional de canvi d’ús amb obres a religiós (centre de
culte) al núm. 31 de l’av. Alfons XIII i núm. 181 del C/ Garriga, a nom de la Iglesia
Evangélica Pasión de Multitudes Maranata, representada per Simón Vilar Aldeguer, i que la
mateixa resultarà afectada cas que el Ple aprovi l’adopció del referit acord.
Aquesta sol·licitud de llicència, no ha estat resolta a dia d’avui, resta en tràmit i no es pot
considerar atorgada per silenci administratiu, ja que la normativa vigent per aquest supòsits
requereix d’acte exprés donat que el Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de
suport als deutors hipotecaris, de control de despesa pública i cancel·lació de deutes amb
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empreses i autònoms contretes per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i
impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa, en el seu article 23, relatiu a la
seguretat jurídica en matèria immobiliària determina per aquests supòsits que “els actes de
transformació, construcció, edificació i ús del sòl i subsòl (...) requeriran de l’acte exprés de
conformitat, aprovació o autorització administrativa que sigui preceptiu segons la legislació
d’ordenació territorial i urbanística”.
En conseqüència, i d’acord amb l’article 104.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret
305/2006, de 18 de juliol, RLUC), un cop adoptats els acords de suspensió previstos en
l’article 73 de la Llei d’Urbanisme, quan aquests constitueixin actuacions preparatòries de la
formulació de plans de caràcter municipal, es produeix automàticament la interrupció dels
procediments de tramitació d’instruments urbanístics o de llicències que ja estiguessin
iniciats i per tant aquest expedient resultarà afectat.
Excepcionalment, encara que no és el nostre supòsit, caldria prendre en consideració la
previsió els articles 105.2 del Text Refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, TRLUC), i 20.3 del RLUC, en quant preveuen que la sol·licitud de llicència
urbanística no es veu afectada per la suspensió potestativa del procediment d’atorgament
de llicències regulada a l’article 73.1 de la Llei d’urbanisme, llevat que l’acord de suspensió
s’hagués adoptat amb anterioritat a la sol·licitud del certificat d’aprofitament urbanístic. A
tals efectes, efectivament, es constata que un cop examinada la documentació continguda
en l’expedient 1819/M-119/12, relativa a la sol·licitud de llicència de canvi d’ús a religiós
amb obres a l’av. Alfons XIII, núm. 31 i C/ Garriga, 181, no consta, que en data d’avui,
s’hagi sol·licitat el certificat d’aprofitament urbanístic, conseqüentment, no opera
l’excepcionalitat esmentada.
Per altra banda, com a excepció singular al principi general d’inexistència del dret a exigir
indemnització per l’ordenació urbanística de terrenys i construccions recollit a l’article 6 del
TRLUC, en relació amb els articles 3.1 del Text refós de la Llei del Sòl (Reial Decret
Legislatiu 2/2008, de 20 de juny), art. 115.7 TRLUC, art. 17.1 de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre del Dret a l’habitatge i art. 2.c) del RLUC, cal assenyalar que en aquest cas
potser sí que podria ser procedent la indemnització ja que l’article 104.2 del RLUC preveu
que les persones que amb anterioritat a la publicació dels acords de suspensió previstos en
l’article 73 de la Llei d’urbanisme, haguessin instat la tramitació dels procediments que
restin suspesos com a conseqüència d’aquests acords tenen dret a ser indemnitzats del
cost oficial dels projectes i a la devolució, si s’escau, de les taxes municipals si, un cop
aprovat definitivament el pla urbanístic es constata la incompatibilitat del projecte amb les
determinacions del nou pla.
Per tot l’exposat anteriorment, es considera que la sol·licitud de llicència esmentada restaria
afectada si prosperés l’aprovació pel Ple municipal de la proposta de suspensió de
llicències de canvi d’ús i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la
legislació sectorial, per a les noves implantacions de l’ús religiós (centres de cultes, religiósdocent i anàlegs) en edificis, locals o solars a tot el terme municipal de Badalona.
Nogensmenys, el sol·licitant seria susceptible de ser indemnitzat per l’Ajuntament amb el
cost oficial del projecte en el cas que aquest finalment resultés incompatible el futur
planejament d’acord amb la previsió i en els termes de l’esmentat article 104.2 del RLUC.
3. Vist l’informe subscrit en data 6 de setembre de 2013 per la Cap del Departament de
Planejament Urbanístic que reproduït literalment diu:
“Es presenta a tramitació la suspensió de llicències de canvi d’ús i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per a les noves implantacions de
l’ús religiós (centres de culte, religiós-docent i anàlegs) en edificis, locals o solars a tot el
terme municipal de Badalona.
Considerant el que disposa l’article 4 de LLEI 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de
culte, on s’especifica que, d’acord amb les necessitats i les disponibilitats dels municipis, els
plans d’ordenació urbanística municipal han de preveure sòls amb la qualificació de sistema
d’equipament comunitari on s’admetin els usos de carácter religiós de nova implantació, l’
Ajuntament es proposa realitzar un estudi per actualitzar i racionalitzar els paràmetres que
delimiten l’encaix en el teixit urbà dels espais de culte que conflueixi en la formulació d’un
instrument de planejament urbanístic que defineixi els condicionants tècnics i materials per
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a les implantacions dels espais d’ús religiós( centres de culte, religiós-docent i anàlegs) que
permeti regular els aspectes relacionats amb l’entorn urbà, com la mobilitat, utilització
d’edificis amb valor històric, la relació de veïnatge en zones on l’ús majoritari és l’habitatge,
com també el relacionat amb els propis espais de implantació, quan condicions de salubritat
i seguretat, la normativa de protecció acústica, la localització en espais capaços d’ absorbir
un accés adequat, sense generar cap impacte negatiu en la trama urbana
Com mesura cautelar, amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat de la formulació de
l’esmentada figura de planejament i d’acord amb el que disposa l’article 73 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es
proposa suspendre la tramitació de llicències de canvi d’ús i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per a les noves implantacions de
l’ús religiós (centres de culte, religiós-docent i anàlegs) en edificis, locals o solars a tot el
terme municipal de Badalona.”
Així mateix, en data 6 de setembre de 2013 pel Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme
i Territori, ha emès un informe favorable a l’aprovació de la proposta presentada, amb el
vist i conforme del Secretari General Accidental.
FONAMENTS DE DRET
Vist l’article 4 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de cultes, en concordança
amb l’article 4 del Reglament de desplegament de l’esmentada Llei (Decret 94/2010, de 20
de juliol) els plans d’ordenació urbanística municipal han de preveure sòls amb la
qualificació de sistema d’equipament comunitari on s’admetin els usos de caràcter religiós
de nova implantació, d’acord amb les necessitats i les disponibilitats dels municipis. A
aquests efectes, s’han de tenir en compte la informació i les dades contingudes en aquests
plans.
Amb data 6 de setembre d’enguany la Cap del Departament de Planejament Urbanístic,
subscriu un informe tècnic en el qual es deixa palesa la justificació de la proposta, per bé
que es tracta, en síntesi, de realitzar un estudi per actualitzar i racionalitzar els paràmetres
que delimiten l’encaix en el teixit urbà dels espais de culte que conflueixi en la formulació
d’un instrument de planejament urbanístic que defineixi els condicionants tècnics i materials
per a les implantacions dels espais d’ús religiós ( centres de culte, religiós- docent i
anàlegs) que permeti regular els aspectes relacionats amb l’entorn urbà, com la mobilitat,
utilització d’edificis amb valor històric, la relació de veïnatge en zones on l’ús majoritari és
l’habitatge, com també el relacionat amb els propis espais de implantació, condicions de
salubritat i seguretat, la normativa de protecció acústica, la localització en espais capaços d’
absorbir un accés adequat, sense generar cap impacte negatiu en la trama urbana.
Aquesta proposta de redacció d’actes preparatoris per a la formulació i la tramitació de les
figures del planejament urbanístic ha estat promoguda per aquesta Corporació Municipal a
l’empara de l’article 2 en relació amb l’article 73, ambdós del Text Refós de la Llei
d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) i es tramita d’ofici en virtut de l’article
69 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (LRJPAC).
De conformitat amb l’article 73 i 74 del Text Refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost), en concordança amb els articles 101 a 104 del Reglament de la Llei
d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol, RLUC), els òrgans competents per a
l’aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat
d’estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre l’atorgament de llicències. Tanmateix,
aquest acord haurà de sotmetre’s a un període d’informació pública mitjançant anunci en el
Butlletí oficial de la Província (BOP), així com també es donarà difusió a través d’un dels
diaris de major circulació de la província. En aquest sentit, l’article 102 del RLUC disposa
que els acords de suspensió previstos en els articles 73 de la Llei d’urbanisme han de
concretar els àmbits afectats i han d’incorporar un plànol de delimitació dels àmbits
subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, en els quals es
grafiaran a l’escala adequada i amb detall i claredat suficients.
El límit territorial de la suspensió proposada, per la seva rellevància, es considera que ha
de garantir de forma adequada la seguretat jurídica i ha de preservar els drets dels
possibles afectats.
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El límit temporal que es proposa és d’un any, període que es considera adient per tal de dur
a terme una diagnosi suficientment acurada, així com formular l’instrument d’ordenació
urbanística corresponent.
En conseqüència a l’adopció de la suspensió de llicències, i d’acord amb allò que preveu
l’article 104 del RLUC, un cop adoptats els acords de suspensió previstos en l’article 73 del
TRLUC, quan aquests constitueixin actuacions preparatòries de la formulació de plans de
caràcter municipal, es produeix automàticament la interrupció dels procediments de
tramitació d’instruments urbanístics o d’atorgament de llicències que ja estiguessin iniciats, i
s’ha de notificar l’acord de suspensió a les persones interessades en els procediments
corresponents. En aquest sentit, es tindrà dret a ser indemnitzats del cost oficial dels
projectes i a la devolució, si s’escau, de les taxes municipals si, un cop aprovat
definitivament el pla urbanístic es constata la incompatibilitat del projectes amb les
determinacions del nou pla, i sempre que el projecte no fos manifestament contrari a la
ordenació urbanística vigent en el moment de la seva presentació.
És per això que la suspensió de llicències mencionada, així com la redacció d’una posterior
modificació puntual del planejament, són les figures adients que operen en aquest supòsit,
donat que possibilitaran l’estudi rigorós de la convivència dels diferents usos a tots els
barris de la ciutat de Badalona.
La institució de la suspensió de llicències ha estat dirigida històricament a impedir que es
produeixin, a l’empara d’ordenacions urbanístiques preexistents, situacions d’aprofitaments
de sòl que dificultin en el futur l’execució de planejaments en estudi o en tramitació. Es
tracta d’una mesura cautelar que té per finalitat “impedir la construcció d’edificis que puguin
quedar fora d’ordenació, obstaculitzin el desenvolupament del planejament, i que engendrin
situacions que puguin qualificar-se d’aberrants” (STS de 7 de desembre de 1982, Arz.
7949). En aquest context, s’escau fer esment de la jurisprudència del Tribunal Suprem,
entre d’altres (STS de 01-07-96 i 22-01-96), pel que fa a l’adopció d’aquesta mesura
cautelar, la qual té per objecte ésser un acte preparatori per a la formació i preparació de
plans, i és la mesura que atorga l’ordenament jurídic que millor s’adequa a l’excepcional
situació que suposa la protecció de determinats béns. També insisteix que cal una
interpretació restrictiva sobre la possibilitat legal de l’adopció de la mesura cautelar de
suspensió de llicències per tal com suposa, en definitiva, una excepció al caràcter reglat de
l’atorgament de llicències adequades i conformes a la legislació vigent en el moment
d’atorgar-les, o, altrament, en el moment de la sol·licitud. La STS de 30 de maig de 1997
(Ar.1997/4053) afirma:
“ ( ...) és una mesura cautelar encaminada a assegurar l’efectivitat del planejament futur, tracta
d’impedir que es produeixin aprofitaments del sòl que, malgrat ajustar-se a l’ordenació vigent,
dificultaran la realització efectiva d’un nou pla, amb la qual cosa s’evita que aquest nou pla
neixi com un dibuix mort (...) d’acord amb aquesta finalitat, els efectes de la suspensió han de
ser la no tramitació ni resolució de cap sol·licitud de llicència mentre subsisteixi la mesura
cautelar, per a la qual cosa no solament resten afectades les peticions formulades després de
la publicació de la suspensió, sinó també les anteriors”.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
L’òrgan municipal competent per a l'adopció de l’acord de suspensió de llicències és el Ple,
tota vegada que també és l’òrgan que amb posterioritat haurà d’adoptar l’acord d’aprovar
amb caràcter inicial la modificació puntual del planejament, en virtut de la facultat que li
atribueix l’article 22.2.c de la Llei 7/1985, LRBRL, en concordança amb l’article 52.2.c) del
DL 2/2003 (TRLMRL), acord que, conforme l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC,
requereix que sigui adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
Atès que aquesta aprovació requereix un quòrum de votació especial, s’ha emès informe
favorable per part del Secretari, de conformitat amb l’article 179 del Text Refós de la Llei
municipal i règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003.
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el senyor
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alcalde, a proposta de la gerència de l’Àmbit de Territori, proposi al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Suspendre pel termini d’un any l’atorgament de llicències i comunicacions
prèvies d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions que tenen a
veure amb la implantació de l’ús religiós (centre de culte, religiós- docent i anàlegs), així
com les llicències de canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions quan el lloc de culte
s’estableixi en una edificació preexistent destinada a usos diferents de religiós, les llicències
i comunicacions prèvies per a la instal·lació o ampliació de l’activitat de centre de culte, i
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. Aquesta
suspensió de llicències es tramita a l’empara de l’article 73 del TRLUC.
SEGON.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública durant un mes, que s’haurà de
convocar mitjançant edictes que caldrà inserir al Butlletí Oficial de la Província i pel que fa a
la premsa periòdica, en un dels diaris de més divulgació, període durant el qual podran
formular-se les al·legacions que s’escaiguin amb el benentès que transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat al·legacions, s’entendrà aprovat amb caràcter
provisional sense necessitat d’un nou pronunciament municipal.
SENYOR ALCALDE: Aquesta és una proposta que jo crec que és important, que el que fem
avui és situar Badalona amb concordança amb la resta de municipis del nostre entorn amb
el que es refereix que es crea una suspensió de llicències per la instal·lació durant un any
de centres de culte. Això què vol dir? Que fins ara tant Santa Coloma de Gramanet Com
Sant Adrià del Besòs no permetien que en el seu terme municipal es poguessin instal·lar
locals de diferents comunitats religioses, i a Badalona es seguia amb la normalitat que això
es podia dur a terme. Una mica per intentar fer un plantejament de futur i d’ordenació de la
nostra ciutat, hem decidit que aquesta és una bona proposta que ens permetrà, d’acord
també com estan fent la resta de municipis, parar i dir, anem a veure on hi poden haver
centres de culte, on no n’hi poden haver, i fins a quin nivell podem arribar. I per tant,
aquesta és una bona decisió per a la ciutat de Badalona. I per tant, jo vull agrari tant
l’abstenció del grup Socialista com el vot favorable de Convergència i Unió.
SENYOR MAÑAS: Sí, no tenia previs intervenir però com que vostè ha explicat el dictamen
explico breument el perquè del sentit del nostre vot. És una bona proposta que fem un
planejament que ordeni on hi ha d’haver equipaments de culte a la nostra ciutat, però per
fer això no és necessari fer una suspensió de llicències anual, es pot fer igualment una
proposta de planejament que ordeni on han d’estar els centres de culte, sense necessitat
de suspendre per un any les llicències. I és per aquest motiu el vot negatiu del grup, com
que vostè ha explicat la proposta per això volíem clarificar el sentit del nostre vot. Gràcies.
SENYOR SERRA: Ja que el senyo Mañas ha intervingut jo també voldria far un aclariment
en aquesta qüestió. Nosaltres ens abstenim. Aquest és un tema que hi havia una suspensió
que es va fer al 2005, que després va durar un any, fins al 2006, i per tant durant tres anys
una vegada havia decaigut no se’n podia fer una de nova, per tant, hi havia un buit. Però jo
penso que vostès en aquest Ple, també val la pena que ho expliquem tot, ho porten perquè
d’alguna manera hi ha una llicència en curs. Hi ha una llicència en curs que mitjançant
aquesta moratòria que portem avui perdrà valor o perdrà eficàcia, però hi ha una llicència
que es va demanar, segons vostès mateixos diuen aquí en el dictamen, el juliol de l’any
passat, i que va ser ratificada per la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana, que és qui hi
ho de fer, al mes de febrer d’aquest any. I clar, aquí hi ha al carrer Alfons XIII, aquesta
llicència anava al nom d’una església evangèlica que es diu Pasión de Multitudes Mararata.
I clar, jo m’imagino que una vegada tenen llicència perquè la tenen i està concedida per
l’Ajuntament i per l’Àrea Metropolitana almenys amb inicial i en definitiva, i per tant, amb
primera instància, m’imagino que quan els veïns han vist això de la Pasión de Multitudes
han començat a caure al·legacions, i llavors vostès és quan han començat a veure que
s’havia de fer aquesta suspensió de llicències, que per a nosaltres és prèvia a què hi hagi
un reglament, que és el que va aprovar ahir l’Hospitalet. I que per tant, d’alguna manera hi
ha d’haver una norma superior en aquesta suspensió de llicències, la qual podem pactar-la
i podem acordar-la, però està clar que ara amb aquesta suspensió de llicències és no donar
validesa a una cosa que vostès al juliol li havien donat llicència i li havien atorgat, tinc entès,
perquè sinó no entenc com l’Àrea Metropolitana si no li havien donat vostès, la va donar,
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que era aquesta església evangèlica, que d’alguna manera traspassava anava de davant a
darrera, canviava de banda de carrer. I després suposo, o tinc entès també que se’ls haurà
d’indemnitzar com a mínim per tota la tramitació que s’ha fet, perquè sinó no s’entén que
del juliol del 2012 al juliol del 2013 s’hagin fet tots els tràmits i aquesta gent tinguin llicència
encara que ara per al·legacions o per algun altre tràmit no es tingui. O sigui que, aclarit
aquest punt, que jo crec que és una mica el desencadenant del tema, sí que està clar que
estem en una qüestió que per exemple, em sembla que el Ple d’Hospitalet de la Setmana
Passada va aprovar, que és un reglament, una normativa sobre la instal·lació de centres de
culte a àrees urbanes, i a delimitar-les. Per tant, des d’aquest punt de vista que és el que
s’ha de fer a continuació d’això i que ens sembla bé que la fem i que la puguem consensuar
si s’escau, perquè jo penso que aquesta és una norma que com vostè diu, existeix a Sant
Adrià, existeix a Santa Coloma, existeix a l’Hospitalet, però bé, jo no sé si la gent té intenció
de venir a Badalona perquè als altres llocs no poden, com de vegades es diu, no crec que
sigui així, els de la Pasión de Multitudes l’únic que fan és canviar de vorera, i van a davant
en un local més gran que és on hi havia uns antics billars allà a Alfons XIII. Però tenint clar
tot això, penso que el que he de fer és mirar de fer una normativa que sigui, si pot ser,
consensuada per tothom, perquè jo crec que val la pena també que sigui un tema en el qual
penso que ens podem posar d’acord, igual que en els altres ajuntaments està funcionant,
que també funcioni aquí a Badalona.
SENYOR FALCÓ: No teníem intenció d’intervenir en aquest punt, però per explicar una
mica quina és la posició de Convergència i Unió respecte a aquesta qüestió, tenint en
compte que nosaltres com a grup municipal vam vetar la moratòria de centres de culte ara
fa un any i mig, i que en aquest moment nosaltres recolzem que hi hagi una moratòria de
centres de culte. Per què? En d’anterior ocasió nosaltres vam interpretar que s’intentava fer
una moratòria de centres de culte sobre un culte que era preexistent a la ciutat, és a dir,
que ja s’estava fent, de feia força temps, i que d’acord amb les persones que el practicaven
al carrer Litz del barri de la Pau, s’havia treballat amb l’Ajuntament de Badalona perquè
busquessin un local adient que fessin les mesures de fons, d’alçades, de façana, suficients
com per obtenir una llicència i poder fer aquesta activitat amb llicència. Això, si haguéssim
aprovat fa un any i mig una moratòria de centres de culte, hagués quedat escapçat, i
nosaltres en aquell moment no hi vam estar d’acord, perquè crèiem que aquella operació
de trasllat en el mateix carrer d’aquell centre de culte, tenia tot el sentit en ser un culte
preexistent. Aquest és un cas diferent, com deia el senyor Serra, a nosaltres no ens consta
que aquest culte existís abans, es tracta d’un culte nou, i si afegeix un element que l’alcalde
posava de manifest, que és que les ciutats de l’entorn tenen moratòries de culte que fan
que peticions per obrir nous centres s’estiguin abocant totes a la nostra ciutat generant una
pressió que no tenim per què tenir. Per tant, ens sembla que per evitar aquesta pressió que
estem vivint perquè en el nostre entorn ja hi ha moratòries per noves instal·lacions de
centres de culte, és bo que tinguem un any per determinar possibles espais i noves
ubicacions. Per tot això nosaltres donem suport a aquesta moratòria en aquest moment.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies. Jo vull reiterar el meu agraïment, tant al grup de
Convergència i Unió pel seu vot favorable, com l’abstenció del grup dels Socialistes, i
lamentar el vot contrari d’Iniciativa. Jo dir-li al portaveu d’Iniciativa que és cert que podíem
plantejar un nou planejament, però això significaria mesos, fer un nou plantejament
significaria mesos, significaria mesos fins que no es convertís amb una realitat, i jo crec que
veient les realitats del nostre entorn, veient qui s’apuntava, ja ho he dit abans, tant Santa
Coloma de Gramanet com Sant Adrià del Besòs ja tenen aquesta moratòria des de fa
temps, que ara Hospitalet de Llobregat fa un parell de dies la va aprovar, home, no sembla
massa lògic que allà quedés la ciutat de Badalona a on qualsevol tipus de col·lectiu, més o
menys organitzat i en molts casos menys organitzat, però sota el pretext de ser una
comunitat religiosa, vingués a instal·lar-se a la nostra ciutat. Apuntava, i això una mica
sense ganes de polemitzar, perquè repeteixo, agraeixo l’abstenció del Grup Socialista, però
sí matisant una mica les paraules que ha dit el senyor Serra, que diu –és que vostès ho
presenten perquè ara hi ha una petició d’aquesta associació-, no, nosaltres ja ho vam
presentar, i ho deia el senyor Falcó, fa un any i mig, els grups de l’oposició van votar en
contra de la proposta i no la vam poder tramitar, i ara no la fem exclusiva o per motiu que hi
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hagi una petició d’una entitat, d’una comunitat religiosa, perquè jo crec que aleshores seria
difícil de justificar els motius, sinó que ho fem com una mesura de prevenció per evitar
situacions a determinats barri de Badalona, a determinats barris o no, perquè ara ja no
estem parlant per exemple, la petició que tenim a sobre de la taula no estem parlant que
vagin al barri de la Salut, a Llefià, a Aritgues, a Sant Roc, no ara estem parlant d’una petició
que es fa en el barri de l’entorn de Pep Ventura, estem parlant que ja afecta a tota la ciutat.
Per tant, jo crec que ja és el moment de fer una parada, d’analitzar-ho, d’intentar arribar a
un acord entre tots, en això hi estic d’acord, crec que hi podem arribar, ho dic amb
sinceritat, no sé si amb tots però amb gairebé tots crec que ho podem aconseguir i ens
posarem a treballar en aquesta direcció. Per tant, queda aprovat amb els vots expressats.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular, Convergencia i Unió i el regidor
no adscrit .
Vots en contra: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Ezquerra Unida i
Alternativa.
Abstencions: 9, del grup municipal Socialista.
13 AP-2013/2678 DONAR COMPTE. Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que declara nul.la la modificació puntual PGM Illa Central (recurs
131/2009).
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, en el si del recurs 131/2009, va dictar sentència el passat 23 de juliol de 2013, la
qual transcrita a la seva part resolutòria diu literalment:
“ESTIMAMOS EN PARTE el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre y
representación de D. Carles Sagués Baixeras, Dª María Gloria Gilabert Rubio, D. Ángel
Manuel Guerrero Barrera, D. Vicente Ríos Viñes, D. Alonso Isidro Oleart Requesens,
D.Francisco Perea Ruiz, Dª Maria teresa Llorens Celdrán, Dª María Dolores Soriano Ribera,
Dª Rosa Barrera Taxonera, D. Juan Pi Corominas, D. Francecsc y Dª Montserreat Formentí
Famadas, Dª Maria del Carmen Boix Llamas,D. Sebastián Tejedor Morlán, D. Pablo Adrián
Ronziti, DªÁngeles Elías Pujol, Dª Concepción Gómez Maestre, D. Alberto Hernández
Pérez, D. Jorge Bolos Riu, D. Jordi Carreras García, Dª Nuria Camposo Lecumberri,
DªTeresa Povedano Alba, D. José Luis González Peinado, Dª María del Mar Buisán Yanes,
Dª Vanesa Romero Ferrón, Dª Lorenza López Soria, D. José Marís Sánchez Mans, Dª Ana
Griera Bañón, D. Salvador Sanz Rodríguez, D. José Manuel Valls Torío, Dª Carmen Dimas
Raymi, Dª Maria Rosa y D. Jorge Abril Bigas, Dª María Carmen Roca Sal, Dª Carmen Sal
Torrents, Dª Sonia López Munñoz, Dª Carme Velásquez Foros, Dª Ascensión Sedeño
Martínez, D. Jaime Perramón Llavita, D. Pedro Casals Barriga, D. Juan Manuel Casals
Fernández, Dª Roser Famadas Formentí, D. Antonio Barbarà Molina, D. Francisco
OrtegaGonzález, D. Manuel Lllansó Prats, Dª Dolores González Doña y Dª Asunción García
Cotillas contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de
reposición interpuesto por los actores frente a la resolución del Departament de de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 30 de septiembre de 2008
(DOGC 31-10-08), aprobando definitivamente la modificación puntual del Plan General
Metropolitano en las calles de la Creu y d’Anselm Clavé, Illa Central, en el término
municipal de Badalona, así como contra la desestimación presunta de un nuevo recurso de
reposición presentado contra la corrección de errores, publicada el 9 de diciembre de
2.008, resoluciones todas ellas e instrumento de planeamiento que declaramos NULO DE
PLENO DERECHO por delimitar los ámbitos de gestión tanto por polígonos como por el
denominado ámbito de actuación urbanística común y con las prescripciones que para los
mismos se han establecido, por resultar económica y financieramente inviable, por carecer
de memoria social aprobada por órgano competente y sometida al trámite de información
pública y por vulnerar las exigencias sobre estándares urbanísticos mínimos.
DESESTIMAMOS el recurso interpuesto en todo lo demás. Sin imposición de costas.”
En conseqüència, atès que el Ple Municipal és l’òrgan competent per a l’aprovació que
posa fi a ka tramitació dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics, d’acord amb
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l’article 52.2.c) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els
sotasignats membres de la Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori proposen al Ple de
l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Donar compte al Ple Municipal de la Sentència núm. 588, de 23 de juliol de 2013,
dictada per la secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (recurs 131/2009), la qual declarava nul·la de ple dret la resolució
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de
30 de setembre de 2008 (DOGC 31-10-08), que aprovava definitivament la modificació
puntual del Pla General metropolità als carrers de la Creu i d’Anselm Clavé (Illa Central) al
terme municipal de Badalona.
SENYOR ALCALDE: Sí senyor Sagués, estem en un donar compte que normalment no es
dóna la paraula.
SENYOR SAGUÉS: Demanava la paraula jo sí.
SENYOR ALCALDE: El que passa és que és un donar compte senyor Sagués, i entraríem
en una dinàmica...
SENYOR SAGUÉS: Això ho hem de modificar en el ROM, no sé si és que el ROM ho
prohibeix o ho aconsella, però el fet que no es voti no té perquè no haver-hi debat, o
valoracions, o paraules, crec jo. Però vaja, tan sols el que volia fer era una recomanació de
dir, s’ha anul·lat això, que és una sentència del Tribunal Superior de Justícia, a partir d’un
contenciós que es va posar, i per tant, s’haurà de tornar a començar a partir de zero i
entenc que seria bo que aquest partir de zero l’intentéssim fer de veritat d’una manera
consensuada i entenent del què estem parlant, de quina zona emblemàtica que preteníem
que fos i poder tenir acord amb el veïnat de manera que les coses es facin bé,
senzillament. Hagués parlat més però bé, deixem-ho estar aquí.
15 PROPOSICIONS URGENTS
AP-2013/2683 DONAR COMPTE. Relació certificada de totes les obligacions pendents
de pagament, trameses per via telemàtica al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques,
Identificació de l’expedient

Tipus de resolució: Donar compte de la relació certificada de totes les
obligacions pendents de pagament, trameses per via telemàtica al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Ajuntament Ple
Núm. expedient: 020817-GE-INF2013/000039
Fets
Acollint-se a allò que disposa el Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures
urgents contra la morositat de les administracions públiques i de recolzament a entitats
locals amb problemas financers, fins el passat 20 de setembre es van trametre al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i signatura electrònica, una relació
certificada de totes les obligacions pendents de pagament de l’entitat local i els seus
organismes dependents, per un import total de 15.404.182,54 Euros,

Proposta de resolució
L’esmentat RDL, en el seu article 16 disposa que l’interventor ha de donar compte
al ple de la relació certificada expedida. En conseqüència, considero que no hi ha
cap inconvenient legal ni reglamentari per tal de donar compte de la relació
d’obligacions pendents de pagament segons els següent detall:
Ens municipal

Import factures

AJUNTAMENT DE BADALONA
ENGESTUR
BSA
IMSP

4.965.381,11
3.953.549,96
3.821.077,31
2.592.429,56
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BADALONA COMUNICACIÓ
PMB
TOTAL

67.296,59
4.448,01
15.404.182,54

AP-2013/2682 PROPOSTA. Encàrrec de gestió per a l'execució de les obres
d'enderroc de la finca situada al carrer Francesc Layret 27-35.
En data 6 de setembre d’enguany, la gerència de l’àmbit del territori insta expedient per
autoritzar un encàrrec de gestió a favor de la societat municipal ENGESTUR, SA, per a
l’actuació subsidiària municipal d’enderroc de l’edificació existent a la finca situada al carrer
Francesc Layret 27-35 de Badalona.
Des de juny del 2012 l’ajuntament té obert un expedient de seguretat en relació a
l’esmentat edifici sense que la propietat hagi adoptat cap mesura per resoldre’l. L’arquitecte
municipal del servei de Disciplina Urbanística i Activitats va informar sobre la necessitat
d’adoptar totes les mesures de protecció necessàries per garantir la integritat física de
veïns i transeünts.
Davant la situació d’inseguretat pública i risc en que es troba l’immoble i de l’actuació
d’urgència realitzada per la Guàrdia Urbana al maig passat, la Junta de Govern Local en
sessió de data 12/07/2013 va aprovar l’expedient d’ocupació directa i la relació de béns i
drets afectats per l’ocupació directa de la finca situada al carrer Francesc Layret núm. 2735, amb referència cadastral UTM. 71929249DF3879, inclosa dins la unitat d’actuació de la
Modificació del Pla Especial d’alineacions del carrer Francesc Layret, amb l’objectiu
d’obtenir la titularitat de part dels terrenys qualificats de sistema viari inclosos dins
l’esmentat àmbit.
Dins d’aquest expedient, s’han publicat els anuncis d’exposició pública i s’ha remès les
notificacions legalment establertes als efectes de, amb l’aprovació definitiva, tenir títol
habilitant suficient per l’enderroc de l’edificació.
El Servei de Projectes i Control d’Obres ha informat sobre els treballs que s’hauran
d’executar per resoldre la situació de perill en que es troba l’edificació i ha redactat un
pressupost estimat del cost derivat de l’actuació.
Vist l’expedient d’ocupació directa assenyalat i l’informe tècnic referit, la Gerència de l’Àmbit
de Territori justifica l’oportunitat de tramitar un encàrrec de gestió, i motiven l’encàrrec de
referència en base a la no conveniència d’ampliar els medis personals i materials de què
disposa l’ajuntament per tal de cobrir les necessitats que es tracten de satisfer mitjançant
el present encàrrec de gestió.
L’ordre d’inici també assenyala que, per a fer front a les despeses que se’n derivin,
l’ajuntament habilitarà a l’exercici pressupostari 2013 la partida pressupostària adequada i
suficient a partir del pressupost inicial previst de 24.951,97€, amb càrrec als fons
provinents de la subvenció del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, de la Diputació
de Barcelona, de la qual es disposa del preacord en el programa d’Equipaments i Espai
Públic.
A l’expedient també hi consta incorporat l’informe de la lletrada cap del Departament de
Contractes i Tramitació Administrativa respecte dels aspectes jurídics de la forma de gestió.
Per tractar-se d’una resolució amb contingut econòmic, l’expedient s’ha sotmès a informe
de l’interventor municipal el qual consta a l’expedient.
Considerant que l’encàrrec de gestió ve justificat i fonamentat per raons d’eficàcia en la
materialització de l’acció municipal, d’acord amb l’article 15.1 de la LRJAP-PAC i s’ajusta a
l’objecte estatutari de la societat municipal.
Considerant que la competència per establir els sistemes de gestió dels serveis, així com
les potestats de direcció i gestió dels mateixos és de l’Ajuntament Ple, segons disposen els
articles 50.2.h) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 189.2 i 211.3 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Es per tot això que l’alcalde, prèvia declaració d’urgència a l’empara d’allò que es disposa a
l’article 103.3 del Text Refós de la LMRLC, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
A C O R D:
PRIMER.- Encarregar a la societat municipal Ens de Gestió Urbanística, S.A. –
ENGESTUR, NIF A5818772-5 la gestió de les activitats materials, tècniques i/o de serveis
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necessàries per a l’actuació d’enderroc de l’edificació existent a la finca situada al carrer
Francesc Layret 27-35 de Badalona, segons les especificacions dels informes dels tècnics
municipals que consten a l’expedient i es mencionen a l’apartat expositiu d’aquesta resolució.
Aquesta actuació encarregada no podrà executar-se fins que es completi l’expedient
d’ocupació directa de la finca situada al carrer Francesc Layret núm. 27-35, amb referència
cadastral UTM. 71929249DF3879, inclosa dins la unitat d’actuació de la Modificació del Pla
Especial d’alineacions del carrer Francesc Layret, amb l’objectiu d’obtenir la titularitat de
part dels terrenys qualificats de sistema viari inclosos dins l’esmentat àmbit.
SEGON.- Ordenar les modificacions pressupostàries necessàries al pressupost de l’exercici
vigent per tal de crear i dotar l’aplicació pressupostaria adequada i suficient a partir del
pressupost inicial previst de 24.951,97€, amb càrrec als fons provinents de la subvenció
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, de la Diputació de Barcelona, de la qual es
disposa del preacord.
TERCER.- Comunicar a la societat municipal ENGESTUR, SA que aquest encàrrec de
gestió haurà de ser acceptat per acord exprés de la societat i, per a la seva eficàcia, s’ha de
publicar en el BOP de Barcelona, d’acord amb el que es disposa a l’article 15 de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú; i s’ha de sotmetre a les normes que li són d’aplicació per imperatiu dels articles 4.1.n
i 24.6 del RDL 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la llei de
contractes del sector públic.
QUART.- Comunicar a la societat municipal ENGESTUR, SA que aquest encàrrec s’haurà
de gestionar amb les condicions següents:
1. El seguiment i control del bon desenvolupament de les tasques que se’n deriven es durà
a terme per part del Servei de Projectes i Control d’Obres de l’Àrea d’Urbanisme.
2. L’actuació i totes les despeses que se’n derivin s’hauran de justificar davant el
departament gestor de l’encàrrec als efectes de traslladar aquesta justificació al programa
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, de la Diputació de Barcelona que el financia.
CINQUÈ.- Facultar a la Junta de Govern per tal que pugui resoldre tots els actes i/o
resolucions de caràcter jurídic i tècnic --impuls, gestió, aprovació, disminució i/o ampliació
de la despesa-- en relació amb l’execució material de la concreta activitat material objecte
d’aquest encàrrec (llevat que es refereixin a facultats enumerades a l’article 22.4 de la Llei
7/1985, com a no delegables).
SENYOR ALCALDE: Aquesta és una proposta que com han vist, estem tots d’acord, jo crec
que és important, es tracta d’aquella finca que tenim aquí a Francesc Layret que quan véns
per la carretera des de Barcelona direcció cap a l’Ajuntament està a mà esquerra, que està
amb una tanca i que dóna una imatge molt poc gratificant de Badalona i del centre de la
ciutat. Aquesta és una finca que és privada, que està amb un litigi que el seu propietari el
va perdre, està en mans d’un banc i després sembla que va passar a mans d’uns
administradors judicials. I bé, aleshores nosaltres com a Ajuntament hem iniciat un tràmit
perquè de forma subsidiària l’Ajuntament enderroquem aquella edificació, que torno a
repetir no és nostra, perquè sinó ja ho haguéssim fet, però sí que hem de seguir uns
processos, hem de seguir uns calendaris, que ja s’està fent, que ja s’ha fet abans de l’estiu,
i que ens ha de portar, si no hi ha excessius problemes, que durant el mes d’octubre, eh
senyor secretari, a veure si podem tirar avall aquella edificació. Per tant, queda aprovat.
Votació de la urgència.
La urgència de la proposta s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
Votació de la proposta.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
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AP-2013/2687 PROPOSTA. Aprovar la revisió del pla d'ajust aprovat per l'Ajuntament
Ple el 27 de març del 2012.
Identificació de l’expedient
Objecte: Proposta. Aprovar la revisió del pla d'ajust aprovat per l'Ajuntament Ple en data 27
de març de 2012, incorporant les tres societats mercantils recentment sectoritzades per la
IGAE: Marina Badalona S.A., Ens de Gestió Urbanística S.A. i Badalona Serveis
Assistencials S.A.
Òrgan que resol: Ajuntament Ple
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient : 020817-GE-INF2013/000040
Antecedents
En data 27 de març de 2012, atenint-se al Reial Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer,
l’Ajuntament Ple de Badalona va aprovar un pla d’ajust consistent en la projecció
pressupostària del període 2012 – 2022, projecció que es presenta i s’aprova consolidada.
No obstant això, en data posterior a l’aprovació de l’esmentat pla d’ajust, la I.G.A.E., en
base als criteris seguits en el SEC 95, sectoritza a les tres societats mercantils no
classificades, i les considera com sector públic obligant a l’Ajuntament a procedir a reajustar
el pla d’ajust aprovat, incorporant en la consolidació la informació projectada de les tres
noves societats mercantils sectoritzades, és a dir: Marina Badalona S.A., Ens de Gestió
Urbanística S.A. i Badalona Serveis Assistencials S.A.
Fonaments jurídics
La resolució que es proposa aprovar respon a les obligacions imposades pel Reial decret
llei 4/2012 de 24 de febrer, de mesures urgents contra la morositat de les administracions
públiques i de suport a les entitats locals amb problemes financers.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat, conformement amb l’article 83 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, no
hi ha cap obstacle legal ni reglamentari per tal de, prèvia la declaració d’urgència adoptada
per majoria absoluta, sotmetre a l’Ajuntament Ple aquesta l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar la revisió del pla d’ajust aprovat per l’Ajuntament Ple en data 27 de març
de 2012, incorporant les tres societats mercantils recentment sectoritzades per la I.G.A.E.:
Marina Badalona S.A., Ens de Gestió Urbanística S.A. i Badalona Serveis Assistencials
S.A., tal com es detalla a continuació:
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CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE
A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES: (en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria)
A.1 INGRESOS

Unidad: miles de euros
DRN previstos

INGRESOS ( 1 )

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ingresos corrientes

252.546

246.667

236.429

238.354

241.074

243.830

246.835

250.734

254.437

258.073

261.770

Ingresos de capital

3.255

13.211

0

0

1.550

4.050

5.192

4.240

2.168

0

0

Ingresos no financieros

255.801

259.879

236.429

238.354

242.624

247.880

252.027

254.974

256.605

258.073

261.770

Ingresos financieros

41.390

160

10.197

1.077

12.227

12.227

10.197

197

10.197

10.197

10.197

Ingresos totales

297.191

260.038

246.626

239.431

254.851

260.108

262.225

255.172

266.802

268.270

271.967

(1) En relación con los años 2012-2022 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.
(2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo ejercicio
Unidad: miles de euros
A.2 GASTOS

ORN previstos

GASTOS (3)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gastos corrientes

218.016

219.517

208.722

209.338

210.258

212.105

213.224

214.094

215.145

216.510

217.902

Gastos de capital

10.944

17.063

10.400

1.280

12.430

12.430

10.400

400

10.400

10.400

10.400

Gastos no financieros

228.960

236.581

219.122

210.618

222.688

224.535

223.624

214.494

225.545

226.910

228.302

Gastos financieros

28.506

22.588

25.663

17.715

18.368

18.286

18.291

11.125

11.172

11.222

11.014

Gastos totales

257.466

259.168

244.785

228.333

241.056

242.821

241.915

225.619

236.718

238.133

239.317

(3) En relación con los años 2012-2022 indicar importes previstos de los obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.
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A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS
Unidad: miles de euros
2012
2013
2014
34.530
27.150
27.706
10.786
4.790
2.241
26.841
23.298
17.306

2015
29.015
11.498
27.735

2016
30.815
12.645
19.935

2017
31.725
13.637
23.345

2018
33.612
15.518
28.404

2019
36.640
25.713
40.480

2020
39.291
28.316
31.059

2021
41.562
30.538
31.162

2022
43.868
33.051
33.468

26.841

27.735

19.935

23.345

28.404

40.480

31.059

31.162

33.468

Unidad: miles de euros
2012
2013
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

A corto plazo

3.223

7.851

7.851

7.851

7.851

7.851

7.851

7.851

7.851

7.851

7.851

A largo plazo

135.475

113.114

97.649

81.011

74.871

68.813

60.727

49.792

48.817

47.792

46.976

- Operaciones endeudamiento RDL 4/2012

31.035

31.035

29.101

25.222

21.342

17.462

13.583

9.703

5.823

1.944

0

- Resto operaciones endeudamiento a l.p.

104.440

82.079

68.548

55.790

53.529

51.350

47.145

40.088

42.993

45.848

46.976

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

23.744

22.360

25.465

17.518

18.171

18.088

18.094

10.927

10.975

11.025

10.817

0

1.934

3.880

3.880

3.880

3.880

3.880

3.880

3.880

1.944

23.744

22.360

23.532

13.638

14.291

14.208

14.214

7.048

7.095

7.145

8.873

3.315

3.502

3.558

3.146

3.104

3.294

3.314

2.900

2.644

2.675

2.709

- Operaciones endeudamiento RDL 4/2012

1.041

1.715

1.780

1.597

1.377

1.149

925

701

478

252

42

- Resto operaciones endeudamiento a l.p.

2.274

1.787

1.779

1.549

1.727

2.145

2.390

2.199

2.166

2.423

2.667

Ahorro bruto
Ahorro neto
Saldo de operaciones no financieras
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)
Capacidad o necesidad de financiación

23.298

17.306

A.4 ENDEUDAMIENTO

Deuda viva a 31 de diciembre

Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo
Cuota total de amortización del principal:
- Operaciones endeudamiento RDL 4/2012
- Resto operaciones endeudamiento a l.p.
Cuota total de intereses:
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SEGON.- Trametre el pla d’ajust així aprovat al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica, a efectes de la seva valoració
necessària per a poder-se autoritzar l’operació d’endeutament.
Vista la proposta de resolució precedent, l’accepto i valido en la seva integritat i, a tenor de
les exigències del RDL 8/2013, de 28 de juny, i l’article 83 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, la
sotmeto a la propera i immediata sessió de l’Ajuntament Ple, per a la seva resolució, si
escau, prèvia la declaració d’urgència adoptada per majoria absoluta.
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,
l’Ajuntament Ple RESOL d’acord amb la proposta precedent i disposa que es notifiqui
aquesta resolució al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als efectes del que
disposa el RDL 8/2013, de 28 de juny.
Votació de la urgencia.
La urgència de la proposta s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
Votació de la proposta.
La proposta d'acord precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipal del Partit Popular, Convergencia i Unió i el regidor no
adscrit.
Vots en contra: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
Abstencions: 9, del grup municipal Socialista.
16 TORN OBERT DE PARAULES
AP-2013/2685 Senyor Emilio Fernández Murciano com a promotor recollida aliments
banc de la ciutat. Assumpte. Crítiques a partits de la ciutat, així com donar les
gràcies.
SENYOR EMILIO FERNÁNDEZ: El dia 18 i 19 es va fer una recollida d’aliments a
Badalona, que va ser un èxit total, es van recaptar 5.400 quilos, que ja són quilos, no per tot
el món, no tots els partits van donar el mateix suport, a tots els que anomenaré és perquè hi
ha donat suport, i els que no anomeno és perquè no hi van donar suport, i clar, no hi van
donar suport perquè clar, no hi ha balcó de l’Ajuntament, no hi ha televisió, no hi ha
nedadores, no hi ha empentes per sortir a les fotos, i clar, això no ho porto, jo només porto
que s’han de portar aliments. Llavors, al Partit Popular li vull dir que l’alcalde, l’Alcaldia, dos
dies abans de la recollida se’m va trucar dient que l’alcalde no hi podria ser perquè estava
de viatge, però que delegava en el senyor Jurado i en el senyor Lerma. Aquests senyors
van estar des de dos quarts d’onze fins a les tres de la tarda amb mi interrompudament
aportant aliments i recollint aliments, i després carregant a la furgoneta tot el que es va anar
a repartir. Llavors, vull donar-li les gràcies a l’alcalde, al senyor Miguel Jurado, per la seva
gran col·laboració, he de dir-ho, no em va posar pegues en res, en tots els cartells que es
van posar a Badalona, no em va posar pegues. Tots els partits estaven avisats que es
posaria l’eslògan de cada partit, tots hi estaven conformes, el Partit Socialista, el Partit
d’Iniciativa – Verds, hi havia el senyor Falcó, però no van aparèixer, ni el senyor Falcó, ni el
senyor Sagués, és a dir, que s’abanderen a Badalona com els grans abanderats del a
defensa dels ciutadans però no van portar ni un quilo d’arròs, això sí que ho sé segur, però
sí que estaven en tots els cartells i en totes les pancartes, allí sí que hi eren en primera fila,
que els meus problemes vaig tenir per posar-los on els vaig posar, això el primer. I vull
donar les gràcies al senyor Carlos Pérez, que també va estar tot el matí amb mi, i al senyor
Julián Martínez, vull donar també les gràcies al meu amic David Gómez, conseller, perquè
també hi va ser, i em va donar suport i va vendre moltes paperetes que es va fer una rifa
per treure diners i com que se’n van treure pocs doncs es va comprar llet i se li va portar al
senyor Escalada que es va portar molt bé, molt bé. I vull donar les gràcies també a la
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senyora Salgado, també es va persona allà amb mi i hi va ser força estona. I després vull
donar les gràcies al Partit Socialista, al senyor Jordi Serra que va estar amb mi també aquí
a la Plana, va estar-hi també el senyor Pablo Hernán, el meu amic, no et preocupis que a tu
et dic amic perquè ets amic de veritat jo t’ho dic per si et diuen alguna cosa, que te la diran.
Bé al José Antonio Lara, també és el meu amic, em va ajudar molt, molt, em va posar un
micròfon a la boca i em vaig passejar per tota Badalona fent crits perquè vingués la gent a
portar arròs i llet, jo no sé si vostès en van portar on o en van portar, sí? Doncs moltes
gràcies. Llavors a Conxita Botey que també va estar allà amb mi, la meva amiga també, a
Loli Cañadas, que va estar tot el dia recollint i entregant, a la família de Jordi Mesa, a la
família de Pedro Baos, que va pagar totes les pancartes, les va fer i les va regalar, i a
l’Associació de Gran Sol. Llavors he de dona les gràcies també personalment, també hi va
ser el responsable del partit Ciutadans, que també va posar una pancarta, tot i que allà ja
em van picar una mica perquè va començar a repartir propaganda i no era per repartir, però
bé, la van repartir i què hi farem, ja els vaig renyar després. Llavors, li vull donar les gràcies
a clínica Barrado, del doctor Barrado, que va aportar 500 euros i jo li vaig dir que portés
molta llei, i una furgoneta. Als perruquers de Martí Pujol, els perruquers de Noguera també
em van dir que què volia, els vaig dir que llet i van aportar 300 euros de llet. Després, ja he
donat bastant les gràcies, i ara li vull dir al senyor alcalde que aquí té vostè un títol, primer
títol, el primer premi de tota Europa, al senyor Pedro Bahos a París, a l’Ajuntament de
París, i a Belles arts de París, el mes passat, i està el senyor Pedro Bahos convidat a una
exposició a Sant Petersburg per l’alcalde de Sant Petersburg la primera quinzena de
setembre de 2014 i jo estic lluitant aquí perquè es faci una exposició del senyor Pedro
Baos, perquè Badalona conegui qui és Pedro Baos, cóm s’ho mengen? I això està aquí i li
donaré a vostè perquè ho vegi, li ho regalaré, i aquí està el senyor alcalde de Sant
Petersburg, és a dir, que com s’ho mengen? Aquí s’ha de ser una mica Dalí, xalat i després
de mort a posar-lo en una... Ho vull dir perquè jo estic lluitant per una exposició, vostè em
va donar el seu permís, però tot el que està al seu costat no tots, no em donen el suport
suficient, és a dir, que he de picar moltes portes i demanar permís, i escriure i escriure, i la
veritat és que em canso, o sigui, que prengui nota perquè a més a més vostè sap que jo
vull parlar amb vostè de quelcom particular. I després, del quadre que es va regalar a
l’Ajuntament, que ja hauria d’estar penjat perquè tothom ho veiés, perquè és una obra d’art.
Aquest quadre està posat sota notari i té un valor de 7.500 euros, és a dir, que no és cap
tonteria, i vull que ho sàpiguen, que això està sota notari.
SENYOR GARCIA: Gràcies senyor Emilio, ha dit moltes coses, començaré pel final. Jo em
vaig comprometre que faríem una exposició de Pedro Baos i la farem, les coses potser no
són tan ràpides com un voldria, però la farem. En relació al quadre que va cedir a
l’Ajuntament, si vostè ara s’aixeca i va a la sala de visites de l’Alcaldia, que és la sala
annexa al meu despatx, veurà que el quadre està exposat en un lloc preferent a la sala de
visites del despatx d’Alcaldia. Vagi-hi, vagi-ho. I Jo agrair que persones com vostè
organitzin campanyes solidàries perquè en els moments de dificultat sempre és bo ser
solidari però especialment en aquells moments on els veïns ho estan passant molt
malament. Per tant, per part meva en nom del govern donar-li les gràcies i animar-lo a
seguir en la mateixa línia. Té un altre torn, però em sembla que l’exposició ja està clara, i sí
que el convido a què ara vagi a la sala de visites i veurà que allà hi ha el quadre en un lloc
preferent. Moltes gràcies.
AP-2013/2684 Senyor Sergi Martínez Garriga com a membre de la Taula de Mobilitat.
Assumpte: Setmana de la Mobilitat a Badalona
SENYOR ROGER MELCIOR: En primer lloc demanar disculpes de part del Sergi, per
motius personals no pot estar avui aquí. Il·lustríssim senyor alcalde, senyors regidors,
permetin-me presentar-se en nom de la Taula de Mobilitat, per qui encara no ens conegui
som un òrgan ciutadà format per un grup de persones i entitats, i també grups de l’oposició,
que vetllem per assegurar que les polítiques de mobilitat estiguin a l’agenda política de la
ciutat. La taula és un òrgan obert i sorgeix precisament com a conseqüència del no
funcionament del Consell de Mobilitat Sostenible i el Transport Públic de Badalona, després
en parlarem. Com volem arribar a la gent? Doncs amb activitats al carrer, com estem fent
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 11 / 24-09-13 pag. 34
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

ara, per la setmana de mobilitat, i també reclamant unes polítiques participatives de
mobilitat. De fet, la Taula enguany hem empès la Setmana de la Mobilitat, per què, doncs
perquè l’Ajuntament per aquest setmana ha presentat un programa de mínims. Si parlem
de què és la Setmana de la Mobilitat hauria de ser la setmana de fer arribar a la gent i al
carrer les polítiques de mobilitat, i d’ençà segurament d’aquest any, les coses han
començat a canviar i no està sent així. Simplement l’Ajuntament organitzarà una gran
pedalada popular des del Parc de Montigalà com es ve fent habitualment cada any, i a més
a més, s’adhereixen a la cursa de transport organitzada per la PTP demà passat. En tot
cas, el que com a Taula de Mobilitat veiem és que l’adhesió a la Setmana de la Mobilitat
comporta l’assoliment d’uns compromisos, unes mesures permanents a favor de la mobilitat
sostenible, de les quals no tenim constància que aquest any s’estigui aplicant o s’aplicarà
alguna mesura permanent en relació a la Setmana de la Mobilitat. Bé, potser la mesura
permanent és aquesta costa que heu vist aquí a Francesc Layret que és augmentar un 33
% els aparcaments per a bicicleta, en tot cas hem de valorar si això és mobilitat sostenible
o no és mobilitat sostenible. Dir-vos que algunes de les activitats que hem fet durant
aquests dies és defensar el vianant, és clar que al vianant en aquesta ciutat li toca l’espai
sobrant de la secció entre façana i façana dels carrers té l’espai sobrant i per tant, hi ha
discontinuïtats a les voreres, hi trobem problemes d’accessibilitat en les voreres, hi trobem
problemes d’accessibilitat en determinats guals, per això hem reivindicat la figura del
vianant. També hem reivindicat la figura de la bicicleta, mitjançant la cursa de transport, on
per cert, aquest mitjà que tenen tanta animadversió i odi el govern, ha guanyat en les dues
curses, tant la des del centre fins la plaça Trafalgar, com des del centre comercial Montigalà
fins la plaça Trafalgar, i el dijous tindrem una conferència sobre la influència de l’Hospital
Universitari Germanas Tiras i Pujol, sobre les conseqüències del trànsit en la qualitat de
l’aire. En aquest sentit, ens acompanyarà la directora general de Qualitat Mediambiental de
la Generalitat, que també és un reconeixement per a nosaltres està organitzant un
programa d’activitats paral·leles i comptar amb el recolzament d’institucions no locals,
precisament. Què demanem? Doncs la situació del Consell de Mobilitat, segons el
reglament s’hauria de reunir com a mínim dos cops l’any, ja fa més de set mesos que no
s’ha reunit, precisament quan vam demanar la paraula al Ple el divendres, es va convocar
ipso facto, el Consell de Mobiltiat un altre cop, creiem a més a més que és un despropòsit
que es convoqui a posterioritat a la Setmana de la Mobilitat, perquè precisament el que
dèiem és que la Setmana de la Mobilitat hauria de ser el pal de paller de les polítiques
participatives de mobilitat, i no ho està sent, perquè han estat unes polítiques precisament
vingudes des del Govern sense consultar al Plenari. Després també demanem que hem
anat veient que el Consell ha pres posicionaments, i que el Govern local no ha defensat
prou els posicionaments que ha pres el Consell, i un exemple és les delegacions PDI, vam
intentar demanar que es busqués consens entre tots els grups municipals aquí al Ple,
també entre els agents econòmics socials, sindicats, federacions d’empresaris, per
defensar una mínima inversió en el PDI previst fins al 2020, que ha aprovat aquest juliol
l’autoritat del Transport Metropolità, no es va fer, simplement es van presentar al·legacions
des del govern, des del govern simplement, sense buscar més suports, sense recuperar
l’esperit del Pacte de la Mobilitat. I també la gota que va fer vessar el got, és la prohibició
arbitrària de les bicicletes a la Rambla. Per què diem arbitrària? Doncs perquè és una
prohibició totalment interessada i esbiaixada de l’Ordenança del civisme. Òbviament
l’Ordenança del civisme el pot interpretar al gust que li vingui al regidor de torn o als
membres del govern de torn, però ens trobem que aquesta prohibició no té ni cap decret
que ho fonamenti, hem comprovat el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a Secretaria General
i no hi ha cap prohibició que ho fonamenti. I a més amés és arbitrària perquè s’han posat
senyals fora totalment del reglament de circulació, i arbitrària també perquè s’ha fet una
selecció de carrers a la carta, ens trobem per exemple, que un carrer amb molt més trànsit
que la Rambla o el passeig de la Salut, com per exemple pot ser el carrer del Mar, aquí no
hi afecta la prohibició, és una mesura a la carta. Des de la Taula ho tenim clar que una de
les condicions és que no podem fer ni un pas enrere amb l’ús de la bicicleta, i per tant,
demanem la retirada immediata dels senyals i que des de l’Ajuntament s’actuï amb
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responsabilitat i es facin amb una mínima capacitat legal. En tot cas, vostè ara diran, i en el
torn de rèplica ja ho aprofitaré, que han fet baixar els problemes i els conflictes. En tot cas
això, que esperem que la Setmana de la Mobilitat serveixi com a reflexió i que aquest
Ajuntament i aquest govern es prengui d’una vegada per totes seriosament les polítiques de
mobilitat sobretot i també fer participar els ciutadans d’aquestes polítiques, que hi ha
ciutadans amb ganes que ens movem, amb ganes de fer coses i amb ganes de millorar la
mobilitat en aquesta ciutat i que se’ns tingui amb consideració.
SENYOR GRÀCIA: Gràcies senyor alcalde. Veïns, veïnes, regidors, regidores. Jo en primer
lloc agrair el to del senyor Melcior, segurament discrepem amb bona part del contingut de la
seva exposició. Segurament seria molt impactant si jo vingués aquí avui a parlar
d’infraestructures faraòniques com poden ser ampliacions de línies de metro, noves línies
de tramvia, o el tant comentat des de fa uns anys, metro lleuger, que hauria de connectar el
nucli urbà amb l’Hospital de Can Ruti, però certament, estaria fent volar coloms, i
segurament aquests projectes, ningú dubta que necessaris per a la ciutat, no es durien a
terme en anys donada la situació econòmica. I sincerament, actualment creiem des del
govern que el que ha de fer un Ajuntament és ocupar-se dels problemes quotidians dels
seus veïns i aquesta línia és la que està seguint el govern de la ciutat. Si fem un breu repàs
de les actuacions que aquest govern ha realitzat perquè dóna la sensació que aquest
govern no ha realitzat cap actuació en l’àmbit de mobilitat i demostraré que no és cert amb
dades. Podem veure que estem posant l’accent en aquests petits problemes que afecten en
major o menor mesura a la ciutadania en l’àmbit del transport públic. S’han instal·lat noves
marquesines, reclamades des de fa molt temps, per exemple a la rotonda de l’Alguer per
l’accés a Can Ruti; Marquès de Sant Mori, a tocar amb Verge de la Salut; l’Insitut
Guttmann; s’han aconseguit millores a diferents línies de la nova xarxa, de la mà de la
ciutadania ja que les aportacions van sortir d’aquest Consell de la Mobilitat que nosaltres
ens prenem seriosament, evidentment. S’ha completat el carril bici per tot el litoral de la
ciutat en quasi dos quilòmetres al passeig Marítim. Pel que respecta a la mobilitat a peu per
la ciutat clar que hi ha compromís pel govern, ens trobem amb les noves escales
mecàniques que s’han començat a construir al Sant Crist, o les del propi Tanatori, els
ascensors del Grup Verge de la Salut o el que vam reparar a Sant Felip de Rosés. Hem
construït rampes per a persones amb mobilitat reduïda al barri de Nova Lloreda, un barri
amb una accessibilitat complicada per la seva pròpia construcció. I amb el que portem de
mandat, en dos anys, ja s’han adaptat més d’una vintena de passos de vianants a la ciutat.
O les més de cent noves places d’aparcaments per a motos que s’han creat per alliberar les
voreres d’aquests vehicles. Per cert, davant del Carme no s’han creat noves places
d’aparcament de motos, ja eren existents, el que s’ha fet ha estat traslladar-les per un millor
ús, i a més ho completarem amb un aparcament de bicis per als usuaris de l’edifici de la
Universitat. Encara que el balanç creiem que és positiu i a banda de les grans inversions
d’altres administracions, que ja he esmentat al principi que evidentment no podem oblidar,
però hem de ser realistes perquè els recursos són els que són i hem de tocar de peus a
terra. Evidentment tenim assignatures pendents com a Govern municipal que hem de
resoldre, que són enllestir el Pla de mobilitat urbana, evidentment fer una ciutat més amable
amb els veïns, amb prioritat d’aquests per sobre dels vehicles privats. Sobretot estem
incidint i s’ha d’incidir més en la reducció de la velocitat en els nostres carrers, temes de
mobilitat dels veïns per la ciutat, sobretot d’aquells veïns que tenen una mobilitat reduïda i
que hi ha carrers amb estructures dels anys 70 on no es pensava amb aquest tipus de
problemàtiques. Millora d’infraestructures que formen part de la xarxa de transport, per
exemple, un exemple molt clar és l’estació d’autobusos de l’Hospital de Can Ruti, per
anomenar-lo estació d’autobusos, perquè és una rotonda on les persones que accedeixen a
l’Hospital han de fer una gimcana per l’aparcament per arribar als autobusos, d’una vegada
per totes hem de resoldre aquesta problemàtica. I especialment la millora dels camins
escolars, que tot i que s’han fet bastants actuacions, Ramiro de Matzu, Badalona Port,
Escola Montigalà etc., queda molt per fer encara. I aquestes vénen a ser les línies mestres
com a govern tenim, i que jo li exposo perquè vegi el nostre compromís amb la mobilitat,
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però on l’Ajuntament pot actuar directament, fora i a part de les grans inversions de les
administracions. Gràcies senyor alcalde.
SENYOR LARA: Bona tarda, bé, jo volia dir abans de tot que em sembla molt bé la
intervenció del senyor Roger Melcior i que estic molt d’acord amb el que està comentant el
regidor en un apartat, i és que l’Ajuntament ha de fer coses per la mobilitat perquè és la
nostra obligació, però també és la nostra obligació tenir en compte que si es va crear un
Consell de mobilitat amb la participació de tota la ciutadania, les entitats de la ciutat, i a
més, he de dir una cosa, que aquest senyor, si no recordo malament, perquè clar, portem
set mesos que no es reuneix el Consell de mobilitat, és el vicepresident del Consell de
Mobilitat, elegit per tota la gent d’aquesta ciutat. Llavors, què he de dir, que crec que un
Consell que havia funcionat molt bé durant molts anys, en aquests moments no està
funcionant senyor alcalde, la gent no hi va, perquè està molt bé que es facin coses, però
també està molt bé que es comenti a la gent, que la gent participi, perquè si la gent hagués
participat amb el tema de les bicicletes a la Rambla, segurament hagués anat d’una altra
manera. He de dir també que és una setmana de mobilitat que jo he de dir que jo estic molt
content i si volen després els donaré a tots el full del programa que s’ha fet, que és
formidable, una setmana de la mobilitat de Badalona que és aquesta, la pedalada popular,
que ja es feia de molts anys. Això no és una setmana de la mobilitat en la que participa la
gent, això és no creure en la participació. I mirem també, si miren el web municipal, la que
és institucional, el que posa que s’ha fet en dos anys ha estat el tema de les línies
d’autobusos, res més. Jo el que he de dir és que li recomano a l’alcalde i al regidor que
almenys que es compleixi el reglament, perquè era un consell de funcionava, que la gent hi
ha de poder anar, i que convoquin no perquè hagin demanat una paraula al Ple, sinó
perquè toqui. Que és molt fàcil, demanen la paraula al Ple el divendres i avui ja es convoca
el Consell de Mobilitat, això és molt estrany. I bé, també recomano una altra cosa, que el
Consell de Mobilitat, què és el que fa? Avisa de les coses que passen a la ciutat moltes
vegades, els de les línies d’autobusos, els problemes que hi ha, que es tingui en compte a
l’hora de prendre decisions com aquesta de la bicicleta. Com que tinc tres minuts i no vull
que em talli, li diré que el que s’ha de creure és en la participació ciutadana, i no venir a dir
el que es fa normalment a Via Pública, que és el que toca, com una cosa de mobilitat.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies senyor Lara, ara li contestarà el regidor.
SENYORA RIUS: Jo en primer lloc el que voldria és felicitar a tota una sèrie de gent que
davant de la inacció del Consell de la Mobilitat s’han organitzar o ha organitzat tota una
sèrie d’activitats que realment deixen en evidència la Setmana de la Mobilitat que ha
organitzat l’Ajuntament. L’Ajuntament ha organitzat en aquest moment només dues
activitats. Una cursa de transports en la qual només es preveu que hi participin funcionaris
municipals, suposo que és perquè dubten de la capacitat de convocatòria, cosa que sí que
han tingut. I una altra és la bicicletada popular, discrepo del senyor Lara, sí que fa anys que
s’organitza, però fa anys que s’organitzava conjuntament amb els municipis de Santa
Coloma de Gramanet i Sant Adrià, i s’aconseguia moure un nombre considerable de gent i
d’entitats. Però l’any passat ja no es va fer així i evidentment la participació va caure en
picat i es va passar de més de cinc-centes persones que havien mogut altres anys a 50
persones, i en un moment on precisament la bicicleta està augmentat d’usuaris, i sinó vagin
a la Rambla un diumenge i veuran la quantitat de gent que es mou en bicicleta. Per altra
banda, ens estan dient que creuen en la participació, a veure, portem set mesos en els
quals no s’ha reunit el Consell de la Mobilitat, quan s’ha reunit o els han reunit a les 6 de la
tarda, que és l’hora ideal perquè hi participi la gent. D’altre vegades s’han fet reunions que
han durat deu minuts comptats. D’altres vegades s’ha impedit l’entrada de gent a la sala del
viver, i tot això vostè ho sap. La gent s’ha cansat. També hi havia una permanent que
funcionava i s’informava a la gent. Tot això s’ha deixat de fer, i la gent al final s’organitza, i
passen coses com el que va passar també amb la Rambla, no els costa res dialogar.
Vostès en el Ple passat es van comprometre a què ho parlarien, i no s’ha convocat el
Consell de la Mobilitat, fins que hi ha gent que s’ha organitzat i que ha demanat la paraula, i
aleshores sí, correm-hi a convocar el Consell de la Mobilitat i a parlar del tema de la
Rambla. Siusplau, escoltin a la gent, vostès s’omplen la boca que escolten a la gent, que
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governen per la gent i de la participació, i l’únic que li estan demanant és que s’assegui i
escolti a la gent, i això és el que li demanem.
SENYOR SAGUÉS: Avui és la tercera, crec que és la tercera ocasió que intervinc en
aquest Ple per temes de mobilitat i sempre d’una o altra manera hem anat a parar al
problema de la participació. Hem parlat de cassos concrets, de modificacions que es
portaven a aprovació a l’Entitat del Transport, de línies d’autobusos etc. I sempre li he retret
al regidor que las proposta que hi havia no era una proposta que s’hagués discutit ni
s’hagués treballat, ni s’hagués com a mínim consensuar dins del Consell de la Mobilitat que
per això existeix, i avui tornem al mateix. La resposta que ha donat el senyor Gràcia és una
resposta explicant tot el que ha fet i ha deixat de fer etc., però no ha donat cap resposta a
les demandes que se li fan des del Consell de la Mobilitat, un Consell que ell presideix i que
per tant, hauria de valorar, hauria de potenciar, hauria d’impulsar i hauria de ser un gran
instrument que li servís per elaborar les polítiques de mobilitat que ha d’impulsar des de
l’Ajuntament, des del govern municipal, i tot això no ho fa. És una nosa el Consell de
Mobilitat, està clar ja al llarg d’aquest dos anys que portem s’ha anat demostrant una
vegada rere l’altra que és una nosa amb la que ha de conviure el senyor Gràcia per la seva
gestió, i això és el que és el més greu de tot. Després hi ha què és, què es fa per la
mobilitat ciutadana? Quines són les línies que se segueixen? Hi ha alguna política? Hi ha
alguna línia marcada en aquest sentit? Què és el que es vol arribar a aconseguir? Quines
dedicions es prenen i de quina manera? Tot això forma part d’una concepció determinada
tant del que és la mobilitat, del que és la ciutat, com del que és la participació. Una
concepció que nosaltres li hem recriminat altres vegades ja sobre aquests temes de
mobilitat i sobre altres que fan referència al districte, que també n’és el responsable. Per
tant, jo el que li demano és que escolti una vegada més el que té, la gent que d’una manera
desinteressada està disposada a dedicar hores i a dedicar temps i a pensar i a proposar,
faci el cas, escolti, consensuï, parli amb ells i a partir d’aquí segur que moltes coses aniran
millor. I pot començar per solucionar el tema de l’embolic que van crear tant al passeig de la
Salut com a la Rambla amb la qüestió de les bicicletes. I això de convocar el Plenari
l’endemà que algú demana la paraula, ja és la segona que passa, l’anterior vegada que
vam parlar en aquest Ple va convocar el Plenari també a remolc que hi havia una
intervenció prevista aquí.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, abans de contestar el regidor el senyor Melcior té una altra
intervenció de tres minuts.
SENYOR ROGER MELCIOR: Moltes gràcies de nou, moltes gràcies als grups de l’oposició
per donar-nos suport aquí al Ple, però també per haver recolzat i donat suport a la setmana
de la mobilitat alternativa muntada des de la ciutadania. Un dels punts... jo agrairia, sobretot
al senyor Gràcia siusplau que contestés específicament el que se li està demanant, no
estem preguntant què està fent el govern per la mobilitat, si han posat més aparcaments de
moto, si han posat més escales mecàniques, si estan destinant projectes de l’Àera
Metroplitanta a desurbanitzar carrers. Estem parlant de mobilitat, això vol dir que tenim un
Ple de mobilitat urbana que està més o menys en la situació en la qual van entrar, amb fase
de propostes de pla d’acció, que no se n’ha sabut res més des que es va reunir l’últim
Consell, espero que l’hagin anat treballant per la rerecuina. I sobretot destacar que segon
l’article 5.2 del Regalment del Consell, llegeixo textualmet “el Plenari serà informat i
consultat de manera prèvia sobre projectes municipals o supramunicipals que afectin la
mobilitat, l’accessibilitat o el transport públic a Badalona. Aquests sis, set últims mesos, han
passat coses suficientment transcendentals per a la mobilitat a Badalona, com poden ser la
prohibició arbitrària de les bicicletes a la Rambla, o com poden ser fins i tot la Setmana de
la Mobilitat, com perquè no hagin convocat aquest Plenari perquè de contingut n’hi ha. Hem
parlat abans de certes mesures, encara tinc un minut i mig, que estan impulsant des del
govern, poden mirar altres ciutats i de vegades agafar referents d’altres ciutats està bé, i no
parlar de la mobilitat així a nivell urbanístic així com estan parlant sinó de parlar de la
mobilitat més intel·ligent, i per exemple en aquest sentit, vostès saben que podien, amb
petites accions, tot i que reconeixem les limitacions pressupostàries que té actualment el
govern, per exemple amb petites accions es podria solucionar un tema que es porta
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reivindicant des de fa bastant de temps, com el tema de la línia B1 direcció Fondo, que es
troba a Pompeu Fabra per girar cap a Anselm Clavé que no té fase semafòrica pròpia i
l’autobús cada expedició d’aquesta línia està perdent entre un minut i mig i dos minuts en
aquest semàfor, doncs siusplau, instal·lin una fase semafòrica pròpia que no costa tant, i a
més a més és una de les propostes del PMU. Hi ha propostes del PMU, del Pla de mobilitat
urbana que realment no tenen un cos econòmic tan elevat, de fet ahir vam realitzar una
acció des de la Taula de la mobilitat, que va ser col·locar a la Carretera de Santa Coloma
cantonada avinguda Sant Salvador, que hi ha una parada que és origen final de línia,
concretament de la línia entre Badalona i la Roca del Vallès i Granollers que no està
senyalitzada de cap de les maneres i tampoc no és accessible amb persones amb mobilitat
reduïda, doncs ja són accions petites que simplement col·locant un cartell un cartell allà
informant que aquesta línia para, això és aposar per la mobilitat sostenible. I és això el que
voldríem, que des de la ciutadania servíssim com o fessin rodar una mica més l’engranatge
de com s’està portant aquests últims sis o set mesos, i en relació al Consell i tal recordem
també que segons el reglament l’alcalde presideix el Consell i ha delegat al senyor regidor
de Via Pública i mobilitat la presidència. Per tant, vostè també té a dir, té el tema de la
Rambla per afrontar, i siusplau parlem-ho, diàleg, estem disposats a parlar-ne tots plegats, i
crec que les decisions seran molt més enriquidores si les consensuem entre tots i no es
tiren endavant de manera unilateral com estan fent en els últims mesos.
SENYOR GRÀCIA: Gràcies senyor alcalde, seré breu però sí que hi ha coses que
m’agradaria respondre. Al senyor Lara, jo li puc dir que el Consell de la Mobilitat compleix fil
per randa el reglament aprovat pel plenari, fil per randa en quant a convocatòries, en quant
a què ara es fa un ordre del dia que abans no es feia, es voten les propostes que allà es
duen. Senyor Sagués, segurament no l’hauran informat, però les propostes que vam dur
nosaltres a l’Àrea Metropolitana en quant a les modificacions de línies de la nova xarxa,
surten totes, absolutament totes, absolutament totes del Consell de la Mobilitat. Després a
la senyora Rius, em sorprèn moltíssim que em digui que el programa de la Setmana
mobilitat 2013 està buit, quan és un programa absolutament continuista del del 2010, es fa
una xerrada, es fa una pedalada i es fa una cursa de transports que abans es feia una road
show. Quina és l’única activitat que no hem pogut fer, l’operació ring ring, que era regalat
targetes de metro i d’autobús a l’estació de RENFE, no tenim recursos, no tenim els 3.000
euros per fer aquesta operació ring ring, i l’hem hagut de treure de la setmana de la
mobilitat, però tot l’altre programa, l’esperit del programa de la setmana de la mobilitat del
2010 és l’esperit del programa de la setmana de la mobilitat del 2013, perquè creiem que és
un bon programa. També per què no dir-ho, felicitar a la Taula de la Mobilitat que ho ha
complementat amb les seves activitats. I després, el que comentaven de la convocatòria del
Consell de la Mobilitat, no respon a què s’hagi demanat cap paraula, era un compromís que
va sortir del Ple de juliol, i en aquest Plenari del Consell de la Mobilitat es parlarà de la bici,
de quin paper s’ha de jugar, es debatrà i es veurà quines conclusions es treuen. Gràcies
senyor alcalde.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs jo crec que han quedat clars els posicionaments, per
tant, moltes gràcies i passaríem a la següent paraula.
AP-2013/2686 Senyor Fernando Luis Moreno Deñasco com a vicepresident comunitat
veïns C/ Escorial, 25-31. Assumpte: Problemes causats per ocupacions il·legals.
SENYOR FERNANDO LUÍS MORENO: Bona tarda alcalde, regidors i públic en general.
Davant de tot voldria donar les gràcies en nom de la comunitat de veïns del carrer Escorial
25-31, a tots els membres de l’equip de treball del districte de Llefià i a totes les àrees que
han col·laborat juntament amb la Guàrdia Urbana, per haver-nos ajudat i fet possible el
desallotjament legal dels pisos ocupats irregularment des de l’any 2007 fins a juliol d’aquest
any, quan va acabar el nostre malson amb el precintat de l’últim pis ocupat. Aquestes
persones ens han estat fent la vida impossible a tota la comunitat, doncs no respectaven
les més mínimes regles de convivència, agafaven l’electricitat de l’escala que després
pagàvem la comunitat, van trencar les portes de l’entrada i del terrat, embrutaven el
vestíbul, hi havia mosques, xinxes, escarabats, tiraven burilles pel terra, cridaven
constantment a totes hores. Resumint, es van fer la vida impossible fins a extrems
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insostenibles, i ara podrem arreglar la finca i no volem que ens que ens torni a passar mai
més aquesta situació en la vida. Gràcies per deixar-me intervenir en aquest Ple.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies senyor Fernando Luís Moreno, pot seure, alguna
intervenció, no? Doncs al fil d’aquesta intervenció dir que sempre s’agraeix que vinguin
veïns i en una situació incòmoda com la que suporten alguns d’haver de conviure amb
persones que ocupen pisos, no tant pel fet d’ocupar el pis, no tant pel fet d’ocupar el pis
que en si és una situació desagradable, sinó pel comportament que tenen moltes
d’aquestes persones, creant problemes de convivència, amb la resta de la comunitat,
problemes d’inseguretat, de salubritat, en general d’inseguretat, i per tant, quan es poden
resoldre, que no sempre és a la velocitat que a un li agradaria, però sí que produeix
satisfacció que com avui vostès hagin pres la paraula en nom de la comunitat. Esperem
que algun dia les lleis canviïn i permetin que les situacions com aquestes es puguin
resoldre amb molta més agilitat que no com està succeint en l’actualitat a on encara hi ha
molts veïns que pateixen les conseqüències que vostè i la resta de veïns han sofert des de
fa bastants anys. Per tant, gràcies i a seguir lluitant. Aclarir al fil que ve al tema, que m’ha
informat el regidor pel que deia el senyor Sagués, com que és el tema relacionat, què em
deia?
SENYOR JURADO: No que l’ocupació que vostè parla es tracta d’un senyor de mitjana
edat amb el seu gos, ni hi ha menors ni res que se li assembli.
SEYOR ALCALDE: Era una ocupació?
SENYOR JURADO: Era una ocupació, amb un animal, i que el que s’ha fet ha estat
imputar-lo i segueix amb el seu gos dins del pis de moment.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Ja s’han acabat les paraules, passaríem al torn de mocions
dels grups municipals.
16 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2679 Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i PSC, sobre la
manca d'abonament de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.
Atès que afecta a tot el personal que presta serveis a l’Ajuntament de Badalona i els
instituts i patronats municipals de Badalona, (Institut Municipal de l’Ocupació, Patronat de la
Música de Badalona, Institut Municipal de serveis Personals, Museu de Badalona,
Reactivació Badalona, Badalona Cultura, Ens de Gestió Urbanística, Badalona Serveis
Assistencials, Badalona Comunicació).
Atès que l’Ajuntament de Badalona no va procedir a efectuar el pagament de la paga
extraordinària de desembre 2012 al seu personal, per acord de Ple, de 27 de novembre de
2012.
Atès que el govern municipal fonamenta la seva decisió en la normativa estatal. El Reial
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i
de foment de la competitivitat, va establir, a l’article 2 la reducció retributiva de la totalitat
dels havers corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, del
personal del sector públic, d’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2012, de Pressupostos
Generals de l’Estat.
Atès que l’acte de la supressió salarial de les retribucions dels treballadors i treballadores
públiques corresponent a la gratificació extraordinària del mes de desembre de 2012,
suposa una clara vulneració dels drets consolidats i un trencament total i absolut dels
principis d’irretroactivitat de les disposicions restrictives dels drets individuals i de seguretat
jurídica proclamats en l’article 9.3 CE, així com del principi de confiança legítima.
Atès que l’article 2 del RDL 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir la estabilitat
pressupostaria i foment de la competitivitat (BOE 14-07-2012) que suprimeix la paga
extraordinària i la paga addicional del complement específic, no te en compte les previsions
dels articles 22 i 26 de la llei 2/2012 de 29 de juny dels PGE per 2012 (BOE 30-06-2012)
que fixa les quanties concretes i dates de pagament de cadascuna de les pagues
extraordinàries que corresponen als empleats públics, resultant que el percebre íntegre de
la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 correspondria al personal que hagi
prestat els seus serveis durant la totalitat dels 6 mesos immediatament anteriors al mes de
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desembre (1 de juny de 2012 a 30 de novembre de 2012), reduint-se l’import en proporció
als dies de servei no prestats, sent aquest període de meritació el mateix recollit a l’article 7
del Conveni aplicat a l’Ajuntament de Badalona.
Atès que existeix vulneració de l’article 33.3 CE en relació amb allò disposat en el Conveni
Europeu per la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals de 1950,
interpretat a la llum de l’article 10 CE, tota vegada que el salari constitueix el patrimoni del
treballador públic respecte de l’activitat laboral que desenvolupa, i es confereix com un dret
consolidat dintre de la relació bilateral i d’obligacions recíproques de prestació dels seus
serveis a l’Administració, en virtut de la qual obté el salari.
Atès que s’ha de considerar que, tant el Tribunal Suprem, (Sentencia del Tribunal Supremo
de 21 de Abril de 2010 de la sala de lo Social), com, els Tribunals Superiors de Justícia,
(Tribunal Superior de Justícia de Madrid, sala de lo Social, Sección Quinta, Sentencia n.
1133/2012 de 14 de Diciembre de 2012, i més recentment, la sentència núm. 244/13 del
TSJ de Madrid, Secció primera de 15 de març de 2013, i com últim referent, la sentencia
41/2013 del TSJC, de24 de juliol de 2013), tenen assentat una reiterada doctrina respecte
la naturalesa salarial de les pagues o gratificacions extraordinàries, tant en l’àmbit del dret
laboral (artículo 31 Estatuto de los Trabajadores, RDL 1/94) com a l’àmbit de la Funció
Pública (article 22 de l´EBEP) que ha portat a concloure a la jurisprudència que les pagues
extraordinàries responen a treball efectivament realitzat durant el període al que les
mateixes facin referència, en raó de lo que pugui variar el còmput, però no altera la
naturalesa pròpia d’aquestes pagues o gratificacions extraordinàries. “Las pagas
extraordinarias constituyen una manifestación del llamado salario diferido. Se devengan día
a día, aunque su vencimiento tiene lugar en determinados meses del año. Y su importe
debe equipararse al salario regularmente percibido por el trabajador, salvo que por norma
convencional de carácter prioritario se establezcan exclusiones, o bien, importes
específicos.”
Aquesta qualitat de salari diferit de les parts proporcionals de les pagues extraordinàries es
posa de manifest en la mencionada possibilitat de que siguin prorratejades (STS 4ª
06/05/1999-2450-1998).
Atès que s’ha de considerar el fonament empleat en la recomanació efectuada per la
Defensora del Pueblo en l’exercici de la responsabilitat que li confereix l’article 54 de la
Constitució, i emparant-se a l’article 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de Abril, del
Defensor del Pueblo, en expedient nº. 12086851 i dirigida a la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, Ministerio de Hacienda i Administraciones Públicas, respecte a
la interpretació de les previsions del Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de juliol, en allò referit
a la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, d’acord amb la
vigent doctrina constitucional, restringit la seva aplicació a la quantia meritada en el moment
que es va publicar la mesura.
Atès que s’han de tenir en compte els criteris respecte el pagament de les pagues
extraordinàries establertes en l’article 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1988, al que fa referència la Ley 2/2012, de 29 de
Junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
Atès que s’ha de considerar el principi homogeneïtzador de l’estructura retributiva de tot el
personal empleat públic al servei de l´Ajuntament de Badalona, que efectua el Conveni
Col·lectiu en el seu article 1.
Els grups municipals d’ICV-EUiA i del PSC a proposta dels sindicats CCOO i UGT, proposa
els següents acords al Ple de la Corporació.
ACORDS:
1- Que s’anul·li l’acord pel que es va aprovar la supressió de la paga extraordinària de
desembre de 2012.
2- Que es reconegui el dret dels treballadors i treballadores municipals a percebre
integrament la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, i subsidiàriament, la part
proporcional corresponent als serveis efectivament prestats durant el període comprès
entre l’1 de juny de 2012 al 14 de juliol de 2012.
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3- Trametre aquesta moció a tots els sindicats amb representació a l’Ajuntament i
organismes autònoms.
SENYORA ASUNCIÓN GARCÍA: Bona tarda, ciutadans, ciutadanes, regidores, regidors i
alcalde. Molt breu, perquè crec que aquesta moció està molt ben explicada en tota la part
expositiva i també amb tot el que es demana, però sí més no dir dues coses. M’agradaria
que per una vegada l’Ajunatment Ple poguéssim votar a favor d’aquesta moció, i que
siguem pioners en corregir un error que s’està reconeixent per diferents tribunals. Un error
que es va cometre, al meu entendre per un eufemisme, dels molts que es fan servir
últimament i que principalment el que fan és que aquesta situació que estem patint de crisi
econòmica, la paguem, la paguen els ciutadans que viuen i que treballen a les nostres
ciutats, i fem servir eufemismes com aquest de fer mesures que denominem “per a garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat”, i per fer això, reduïm el salari
dels treballadors, dels empleats públics. Empleats públics que a la nostra ciutat atenen més
allà de l’atenció ciutadana dins de l’Ajuntament, els serveis socials, etc. I per tant,
garanteixen un determinat estat del benestar o que voldríem que fos del benestar i que
cada vegada és menys. I també per una altra qüestió, si el que volem és que hi hagi més
activitat econòmica, realment, poca activitat econòmica podrà haver-hi a la ciutat quan la
principal empresa d’aquesta ciutat, que és el seu ajuntament, amb les seves empreses i
organismes autònoms, el que fan és retallar-li no només el sou sinó drets. Un dret com és
la seva paga, el seu salari, que enlloc de pagar-li en 12 mesos li paguen en 14, per tant, el
que s’ha fet és treure-li a les persones treballadores, als empleats i empleades públiques
d’aquest Ajuntament, una part de drets que tenien reconeguts a nivell internacional, i també
estan reconeguts en diferents tribunals. Sabem que estan pendents d’una última sentència,
i el que demanem amb aquesta moció és que no esperem a aquesta última sentència, sinó
que ens avancem, perquè segurament aquesta sentència, com les altres que ja hi ha pels
diferents tribunals superiors, sigui favorable als treballadors i les treballadores.
SENYOR SERRANO: Molt breument, només per reforçar els arguments de la companya
Asun García. El que aquesta moció demana està ja sentenciat en diferents tribunals de
diferents ordres, i suposa una clara vulneració dels drets consolidats. Jo em permetre, ja
que no es llegeix la part dispositiva, a mi m’agradaria llegir només una ratlla d’aquesta part
dispositiva, aquella que diu “que aquesta qualitat de salari diferit de les parts proporcionals
de les pagues extraordinàries, fos aplicat a tots els ciutadans d’aquest país que treballen
per un tercer i no només el salari diferit li vagi a persones seleccionades”, m’agradaria que
fos generalitzat i m’agradaria que aquest govern prengués la iniciativa de fer-ho en primer
lloc.
SENYORA HERVÀS: Gràcies, el que vostès reclamen perfectament que la normativa
aplicable en aquest moment impedeix fer efectiu el pagament d’aquesta paga del Nadal de
l’any 2012 als treballadors, als funcionaris públics, als empleats públics, per ser més
exactes. A més, saben perfectament que tant la Generalitat, la Direcció General de la
Funció Pública i la Gerència de la Diputació justament estan dient als ajuntaments que hem
de complir la normativa que és aplicable en aquest moment i per tant, no podem fer efectius
aquests pagaments. I com vostè bé a dir, estem esperant aquesta sentència del Tribunal
Constitucional, que l’esperem en els propers mesos, i que ens aclarirà d’una vegada a tots
si s’ha de fer efectiva o no aquest pagament. Sí que voldria dir que a Badalona, a diferència
d’altres administracions, principalment la Generalitat, però crec que també la Diputació de
Barcelona, aquest mes de desembre no faran efectiva la paga de Nadal corresponent a
l’any 2013, i en canvi l’Ajuntament de Badalona pagarà la paga de Nadal al conjunt dels
treballadors.
SENYORA ASUNCIÓN GARCÍA: Jo només vull dir una cosa, i és que com sempre
pateixen els mateixos, a part de les mesures que vulguin els diferents governs dir i dir a
més a més que s’han de complir, el que s’està i a més demostrant tant pel Tribunal Suprem
com per altres tribunals superiors de justícia, s’estan saltant una jurisprudència per mi
superior, i només llegiré una qüestió, amb el que s’ha aplicat s’està vulnerant l’article 33.3
del conveni europeu de protecció dels Drets Humans, i a més a més, de les llibertats
fonamentals de no fa dos dies, de 1950. Vull dir, que per aplicar determinades retallades
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ens estem saltant allò que havíem aconseguit durant molt de temps. Per això deia que igual
sí que podíem ser la primera administració, no saltant-nos perquè segurament que hi ha
maneres de fer-ho, podríem retornar aquests diners als treballadors i a les treballadores
que són qui estan mantenint aquesta situació tan greu que estem patint.
SENYOR FALCÓ: Breument, per manifestar que votarem a favor d’aquesta moció
simplement perquè els tribunals sembla que apunten en interès dels treballadors públics,
però en tot cas, sí que nosaltres no volem deixar de dir que malgrat que hi votarem a favor,
deia algun dels grups que ha intervingut abans que sempre paguen els mateixos, i
nosaltres volem recordar que no sempre paguen els mateixos, que aquí està pagant
tothom, que aquesta és una societat de dues velocitats en què els sector públic està
normalment sobreprotegit, i que el sector privat està d’una manera creixent, cada vegada
més desprotegit. És a dir, hi ha gent en el món privat que no és que pugui discutir que li
hagin tret una paga, si no és que simplement no l’ha tingut perquè o ha perdut la feina o li
han reduït un 30 o un 40 %, hi ha petits empresaris, petits comerciants, petits autònoms, i
treballadors en el món privat en aquesta situació. Per tant, malgrat que aquesta és una
societat de dues velocitat que hauríem d’intentar que anés en una sola direcció, nosaltres
donarem suport a aquesta moció pel que diuen de moment les sentències favorable als
treballadors públics, però recordant que aquesta crisi ha passat factura no només als
treballadors públics sinó al conjunt dels treballadors i treballadores d’aquest país.
SENYOR ALCALDE: Bé, doncs jo crec que han quedat clars també en aquest punt els
posicionaments. El posicionament del govern per una qüestió de forma, si vostè volen, serà
el que ha de ser, no hi podem donar suport, hem de votar en contra d’aquesta proposta,
però a mi em sembla que sí que es pot mostrar la voluntat, que es mostra la voluntat del
govern de Badalona amb les paraules que ha dit la regidora, que ha dit, nosaltres ens
esperarem a què el Tribunal Constitucional resolgui, com estan fent altres administracions, i
si es resol que s’ha de pagar doncs es pagarà, però si que en l’any 2013 aquesta paga es
contemplarà per als treballadors municipals, quan hi ha d’altres administracions, recordo,
que ja han anunciat que no la pagaran, a Badalona sí que ho farem. Per tant, legítimes
totes les posicions, però des d’un punt de vista de responsabilitat avui en aquesta proposta
nosaltres no li podem donar suport. Per tant, quedaria aprovada amb els vots els grups
municipals aquí expressats, i amb el vot encontra del govern municipals. Per tant, queda
aprovada.
Votació.
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 17, dels grups municipals Socialista, Convergencia i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Vots en contra: 10, del grup municipal del Partit Popular.
AP-2013/2680 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, pel manteniment de
les dues unitats d'escolarització compartida a la zona sud de Badalona.
Atès que en els darrers anys, els barris de Badalona Sud han patit un deteriorament de la
situació econòmica i social degut a l’agreujament de la crisi, que aquesta situació esta
afectant especialment els infants i joves de la zona amb processos d’absentisme,
desafecció escolar i desescolarització que els porta a una situació greu d’exclusió social i
per tant, els recursos d’atenció dirigits a aquesta població entre els quals s’inclouen les
UECs són d’especial importància.
Atès que la possibilitat que desapareguin de la zona les dues Unitats d’Educació
Compartida que fins ara gestionaven la Fundació Carles Blanch i l’escola Lestonnac,
comportaria que la feina que es realitza al territori quedaria molt debilitada.
Atès que fins al moment a Badalona Sud s’ofertaven les places corresponents a dues
UECs que suposaven un recurs important al territori per l’atenció del joves especialment
vulnerables i en risc greu d’exclusió social.
Atès que l’adjudicació de les 3 UECs del territori de Badalona a una sola entitat situada
fora dels barris de Badalona sud, suposa concentrar en un únic espai de la ciutat a
l’alumnat derivat pel Departament d’Ensenyament (allunyat dels barris on actualment hi ha
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les UEC de Gorg i Sant Roc), sent una pèrdua important dels recursos d’atenció als
alumnes dels instituts de Badalona Sud.
Atès que l’atenció dels alumnes adscrits a les tres UEC’s ofertades en un únic espai,
allunyat del seu entorn més proper, no afavorirà la presència, l'atenció o la millora dels
processos personals d'aquells col·lectius que ara són atesos des de les UEC de Sant Roc o
Gorg.
Atès que la concentració de 48 alumnes amb necessitats educatives en un centre allunyat
dels seus barris de procedència, pot perjudicar severament l'atenció individualitzada que es
mereixen i que el propi departament d'ensenyament requereix per a l’atenció en les Unitats
d’Escolarització Compartides.
Atès que l’Ajuntament va impulsar i manté de forma conjunta amb la Generalitat i altres, el
Consorci Badalona Sud.
Atès que al seu darrer Plenari del 13 de setembre, el Consorci va aprovar per unanimitat
que la lluita contra l’absentisme escolar seria la seva principal línia d’actuació.
Atès que seria una incongruència i una mala gestió dels recursos, impulsar des de
l’Administració un ens amb els objectius del Consorci, mentre la mateixa Administració
desplaça de la zona un servei educatiu de les característiques de les UECs.
El grup municipal d’ICV-EUiA proposa els següents acords al Ple de la Corporació
ACORDS
1- Reiterar, com a especialment important, la necessitat d’assegurar la presència d’aquest
recurs educatiu i formatiu en el propi territori per tal de garantir la continuïtat del treball amb
els alumnes que presenten un alt nivell d’absentisme i risc social.
2- Reclamar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que es
procedeixi a la suspensió temporal de l’adjudicació dels lots U3 i U4 de les Unitats
d’Educació Compartida.
3- Que es revisi la puntuació de manera que per l’adjudicació de les UECs no es prioritzin
els criteris economicistes i es tingui en compte la necessitat de seguir atenent els alumnes i
famílies amb dificultats i situacions greus de risc social des del propi territori per evitar
l'augment de l'absentisme escolar i l'empitjorament de les seves realitats.
4- Trametre la moció a l’escola Lestonnac, la Fundació Carles Blanch, a la resta d’entitats,
associacions i centres educatius amb presència al districte 6è, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat, a les persones membres del Plenari del Consorci
Badalona Sud i a la FAVB.
SENYOR SAGUÉS: Bé, aquesta és una moció que el que pretén és intentar redreçar una
situació que s’ha complicat i que creiem que perjudica de manera greu a la ciutat de
Badalona i sobretot al districte 6è de la nostra ciutat. Es tracta que es poden perdre dues
unitats d’educació compartida, que són unes unitats que el que pretenen és atendre les
situacions de nois i noies mes desfavorits, amb situació de més risc d’exclusió, i que en
aquests moments hi ha una certa possibilitat que això es perdi, desaparegui de la zona sud
de la ciutat. Això és una contradicció flagrant, des de fa molts anys que des de
l’administració en general, tant l’Ajuntament, com la Generalitat, com altres administracions,
com molts recursos també privats, s’estan abocant al districte 6è amb una direcció, que és
la d’entre altres, la de lluitar en favor de millorar l’educció, de combatre l’absentisme
escolar, que precisament fa pocs dies que en el Plenari del Consorci Badalona Sud vam
aprovar una de les línies prioritàries a seguir, era el combat sobre l’absentisme escolar. Bé,
en aquests moments si aquesta possibilitat que desapareguin aquestes dues unitats,
realment és una contradicció en tota la tasca que entenc que des del govern municipal es
vol fer en una direcció contrària al que significaria això. Per tant, el que demanem aquí és
un posicionament clar del Ple municipal perquè es dirigeixi al govern de la Generalitat, al
Departament d’Ensenyament, perquè es tingui en compte aquesta visió i s’atengui el recurs
que han presentat tan l’escola Lestonac, com la Fundació Carles Blanch, el recurs que han
presentat ambdues entats en defensa de poder continuar oferint aquest servei al barri. I
sobretot, tenir en compte que els criteris de valoració que es van fer, els criteris tècnics que
es feien tant a la proposta de Lestonac com de Fundació Carles Blanch, eren molt positius,
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i en qualsevol cas, si no se’ls ha adjudicat ja fins al moment és per criteris economicistes,
que entenem que en el cas que estem tractant clarament haurien de passar a segon terme.
Per tant, reitero la posició de defensa, crec que aquí podem estar tots d’acord amb
demanar que es tingui en compte aquest fet i que es resolgui favorablement el recurs per
tal que aquestes unitats d’escolarització no es perdin del districte.
SENYOR ANICETO RAMÍREZ: Gràcies senyor alcalde, regidors, regidores, continuant amb
la descripció que ha fet el senyor Sagués jo vull iniciar la meva intervenció fent una petita
descripció d’aquest servei educatiu qual estem parlant i d’on prové el problema actual. El
passat 27 de juny per part de la Generalitat de Catalunya es va convocar el concurs per a la
contractació del servei per a la realització del servei per a la realització d’activitats
complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria, de la ESO, adreçades
a alumnat amb necessitats educatives derivades de la inadaptació del medi escolar, les
anomenades Unitat d’Escolarització Compartida que és el tema que tractem ara. A
Badalona fins ara disposàvem de tres unitats separades i ubicades en diferents barris,
gestionades a la seva vegada per diferents entitats. Al barri de Sant Roc per l’escola
Lestonac, al barri del Gorg pel Centre Sant Jaume de la Fundació Carles Blanch, i una
tercera al barri de Progrés gestionada per una altra entitat. Es tracta d’un servei d’atenció
educativa complementària, realitzat amb unitats d’escolarització compartida, tal i com es
diu, per un alumnat d’educació secundària obligatòria que presenta greus problemes de
comportament, absentisme i rebuig escolar, trets d’inadaptació social i risc de marginació.
Fins ara aquest servei es prestava en unitats de tipus c, de 16 alumnes, ubicades a
cadascun dels barris de referència, per la qual cosa l’atenció i la prestació del servei era
molt més fàcil per als usuaris del mateix. Les dificultats d’aquest tipus d’alumnat propens a
l’absentisme, recomana que el servei es presti a prop del domicili familiar, per tal de garantir
l’assistència al es classes i la col·laboració més propera per part de les famílies. Trobem
estrany el procediment que ha seguit l’administració autonòmica que implica segons les
fonts consultades, la unificació d’aquestes tres línies en un sol centre educatiu al barri de
Progrés, on a banda de la llunyania respecte als llocs de residència dels usuaris amb les
dificultats que això comporta per la continuïtat d’una gran part d’aquest alumnat, que com
deia presenten problemes d’absentisme escolar greus, si a sobre el centre s’allunya del seu
lloc de residència el que fem és complicar encara més la cosa. Al mateix temps hem de
destacar que sembla ser que és l’únic cas d’unificació de zones d’escolarització compartida
a tota Catalunya, no més passa aquí a Badalona. La qual cosa ens fa encara més
inintel·ligible el cas de la nostra ciutat. En aquest sentit des del nostre grup hem estudiat el
Ple de prescripcions tècniques subjecte a la prestació d’aquest servei que es va resoldre al
juliol passat, pels quals els lots 2, 3 i 4 corresponents a la nostra ciutat i als barris que ja
hem esmentat, tenien una dotació d’uns 112.480 euros cadascú per a la prestació d’aquest
servei, dotació que ja de per si representa una disminució de 18.000 euros per unitat
respecte al curs anterior, que era aproximadament de 130.000 euros. Però el més
sorprenent no és això, que també, sinó que al Plec de condicions la baremació o puntuació
dels criteris d’adjudicació de la licitació em semblen totalment fora de tota lògica, doncs
donen un 51 % de ponderació a l’oferta econòmica presentada, un 40 % a la qualitat del
projecte i un 9 % a altres recursos que aporti l’entitat. Si més no el resultat d’aquesta
adjudicació es basa en una valoració atípica en funció del servei prestat, ja que es tracta
d’un servei d’una complexitat educativa notable, dirigit a població jove de la nostra ciutat
amb un risc d’exclusió social molt elevat. No es pot comprendre que e percentatge més
elevat de baremació sigui el preu del servei, que si bé es pot entendre per a la prestació
d’altres tipus de serveis, rotundament per aquest no hauria de ser. De fet, en el Plec de
condicions es permetia una rebaixa de la part econòmica de fins al 20 %, respecte al preu
inicialment licitat en ell, i sembla ser que l’entitat guanyadora que vol unificar les tres unitats
d’escolarització compartida va presentar una proposta que representava una rebaixa del 19
%, dintre dels límits, sí, però que la major baremació de l’aspecte econòmic ha donat lloc a
què els projectes de major puntuació respecte a la qualitat del propi projecte i a l’apartat
d’altres recursos aportats per altres entitats, hagin quedat fora. Per tant, les millors
propostes educatives, les que permetien el manteniment del servei a cadascun dels barris,
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tant el de Sant Gorg, com el del Gorg i el de Progrés, individualment, han perdut aquest
concurs, aquesta licitació, simplement per raons econòmiques. Tota aquesta situació
provoca la indefensió de les famílies que es veuen menystingudes amb el servei que fins
ara rebien. I per una altra banda i el més greu de tot, és que posen en risc d’exclusió social
a molts d’aquests 48 nois i noies que amb tota seguretat per ells aquest servei representa
un dels seus darrers recursos. A banda que els proporcionava una gran estabilitat. Tenim
constància que s’ha presentat un recurs per part d’algunes de les entitats que van participar
en el recurs esmentat que momentàniament ha aturat l’execució del mateix, fins que hi hagi
una resolució al respecte. És per tot això per la qual cosa anunciem el nostre vot favorable
a la present moció tot demanant una major implicació de l’Àrea d’Educació en aquest temes
tan sensibles que afecten a joves de la nostra ciutat i a les seves famílies, que ja de per si
tenen una situació més que complicada. Gràcies.
SENYOR ACALDE: Senyor Falcó, li tocava abans que el senyor Aniceto però l’he vist
després.
SENYOR FALCÓ: No passa res, amb què em vegi en tenim prou. Nosaltres sobre aquesta
qüestió que ens sembla que no és una qüestió menor, sobre la qual seria fàcil caure, no en
diré demagògia però sí una certa caricatura de la realitat, a nosaltres ens agradaria
explicar, primer, que nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, però que veiem difícil que
el Departament d’Ensenyament pugui tirar enrere els passos que ja ha executat. I no ho
veiem difícil per una qüestió política, sinó que ho veiem difícil per una qüestió burocràtica,
administrativa de l’aparell funcionarial que va preveure les bases ‘aquest concurs, que el va
licitar i que el va adjudicar d’acord amb allò que diuen les bases. Difícilment jurídicament,
per molt que nosaltres els haguem dit i ens haguem afegit als arguments que aquí s’han
donat, que ens sembla molt perillós que aquest servei no es deixi de prestar però sí que es
presti en un altre barri, perquè ens sembla que serà difícil que els nanos del barri de Sant
Roc es desplacin al barri de Llefià per fer aquesta activitat extraescolar, si ja els costa anar
a aquesta mateixa activitat a dues cantonades de casa, per molt que nosaltres els haguem
dit això, la resposta del qui fa els papers, del qui té la responsabilitat administrativa, del qui
segueix el procediment del contracte, és una resposta que jurídicament i administrativament
és difícil de poder canviar. Aquesta és la realitat tal i com nosaltres l’hem percebut quan
hem parlat amb la Delegació Territorial, que ho hem fet, per interessar-nos per aquest tema
perquè ens hagués agradat no haver-nos assabentat d’això el divendres en el Ple del
Consorci Badalona Sud i ens hagués agradat potser poder actuar-hi abans. És veritat que
l’Ajuntament ens haurà d’explicar si va conèixer que aquest contracte s’estava licitant, i si
estava fent alguna cosa per mirar que com a mínim es tingués en compte una qüestió de
territori, és a dir, de prestació en el propi barri i no de desplaçament. Però no sabem què va
fer l’Àrea d’Educació, el que sí que sabem és que la Llei de contractes de l’Estat, i aquest
és un tema que ens supera com a ciutat, marca el preu com a un dels factors determinants,
i en aquest sentit és veritat que fa molts anys que tothom parla que en els contractes que
afecten al tercer sector, les activitats socials i les activitats educatives, no sigui possible que
el preu sigui l’única eina de valoració, això ho diuen tots els govern però no acaba de
passar mai que realment es canviï la norma i es faci que el preu no sigui per als contactes
que afecten les empreses del tercer sector, determinant, i això fa que qui tingui més pulmó
econòmic pugui emportar-se determinats serveis. I més encara, això fa que empreses que
no són del tercer sector hi pugin entrar amb competència directa amb empreses del tercer
sector. Aquest és un problema estatal, nacional i que a nivell local en aquest exemple
concret en vivim les conseqüències. Per tant, a nosaltres ens agradaria que es revisés, a
nosaltres ens agradaria que se seguís prestant aquest servei a Sant Roc, sabem que
aquest servei l’ha guanyat en primera instància un centre vinculat al Centre Joan Maragall,
això ens van explicar, farà aquest servei al barri de Llefià, el que ha de fer el Departament,
l’Ajuntament, el Departament d’Educació, és un bon seguiment de si realment els nostres
temors són certs, si tenien fonamento no en tenien, però més enllà de tot aquesta
explicació que he volgut fer, nosaltres ens hi afegim perquè des d’un punt de vista de
filosofia estem d’acord a què el trasllat d’aquest servei el posa fonamentalment en risc, i
reiterem que des de l’Ajuntament o des d’allà on cadascú pugui, s’hauria de treballar per
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evitar que el preu sigui determinant en el moment d’adjudicar el que són serveis que
tradicionalment en aquest país han anat vestint les empreses vinculades al tercer sector.
SENYOR JUAN FERNÁNDEZ: Gràcies alcalde, seré molt breu, sobretot per no repetir-me
perquè jo crec que aquí estem tots d’acord amb la filosofia, com deia el regidor Ferran
Falcó, de l’assumpte, perquè tots els que estem aquí asseguts sabem que el combat, la
lluita contra l’absentisme és una prioritat i sobretot és una prioritat en el barri de Sant Roc,
un barri on l’absentisme el colpeja amb més força. I la mostra que per aquest govern
municipal la lluita contra l’absentisme és una prioritat número 1, és que a la modificació
pressupostària que abans hem portat aquí a aprovació, hi va una subvenció a una entitat,
una entitat que ajudarà a l’Ajuntament i al Consorci Badalona Sud, que és la Pere Closa, a
lluitar contra això, contra l’absentisme i contra el fracàs escolar en una zona molt
degradada socialment com és Sant Roc. Per tant, jo crec que és molt positiu que hi
estiguem tots d’acord, l’Ajuntament com a institució ja ha fet arribar a la Generalitat de
Catalunya el seu desacord entre comentes, sobre aquest assumpte, nosaltres creiem que
aquesta pèrdua és molt important i que no s’hauria d’haver perdut, ja s’ha traslladat aquest
desacord, però com ha dit el senyor Ferran Falcó és difícil fer marxa enrere en un tràmit
que és competència totalment de la Generalitat. Per tant, estem tots d’acord que és el
positiu.
SENYOR SAGUÉS: Només pera acabar dues coses molt concretes, una que em sembla
que tots hem estat d’acord en què un servei com aquest que s’està a punt de perdre, si té
sentit a la ciutat de Badalona precisament, és que estigui a on estava precisament on
estava fins ara que és al barri de Sant Roc i la zona sud en general, i que es perdi per tant,
és totalment incongruent. I segona cosa que els demano, si és possible de fer, tenint en
compte que en aquests moments el Departament d’Ensenyament ha de resoldre sobre un
recurs o el Departament corresponent que sigui que hagi de resoldre sobre un recurs
presentat, si és possible que aquest acord unànime del Ple d’avui es pugui trametre demà
mateix, d’alguna manera, perquè arribi abans que s’hagi pres la decisió definitiva per tal
que es valori també la importància que se li dóna des de la ciutat de Badalona a on per
unanimitat, tots els grups municipals aquí presents, votem, demanem que es tingui en
compte això. I en qualsevol cas, en el pitjor d’aquets casos possible que això no ho
aconseguíssim, començar a treballar a partir de ja perquè de cara al curs vinent es pugui
recuperar aquest servei en el lloc de la ciutat que tots considerem que és on hauria d’estar.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Jo crec que és una bona notícia, el posicionament de tots els
grups polítics a què es mostri aquest suport majoritari, i a veure si entre tots podem
modificar alguna d’aquestes resolucions i que es pugui seguir treballant a Badalona com
s’ha seguit fent fins ara. Per tant, es votaria per unanimitat aquesta proposta, i passaríem a
la següent moció.
Votació.
La moció precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
AP-2013/2681 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, contra la
criminalització de col.lectius de població badalonina i en favor de la convivència i la
cohesió social.
Atès que el passat dia 2 d’aquest mes el diari “La Razón” va publicar un article, signat
per Joan Planes, amb el títol “Tensión latente en Sant Roc”, del que es desprenia una visió
absolutament negativa del barri i de la seva gent.
Atès que tan a les paraules de l’articulista, com a les que posava en boca del regidor Miguel
Jurado, es culpabilitzava de la delinqüència i dels problemes de convivència als gitanos, els
paquistanesos i els romanesos de forma genèrica.
Atès que igualment s’atribuïa, també sense cap tipus de base, el teòric increment de tràfic
de droga a l’augment de joves a la zona.
Atès que una de les obligacions del govern municipal i de tot el Consistori, és treballar per a
la convivència, en favor de la cohesió social i par la bona imatge de la ciutat i els seus
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barris, no es pot quedar impassible davant les afirmacions concretes i el contingut general
de l’article esmentat.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents:
ACORDS:
1-Demanar al regidor Miguel Jurado que rectifiqui i es retracti en les seves declaracions
recollides a l’article de referència.
2-Reclamar la dimissió dels seus càrrecs al regidor Miguel Jurado, en cas que aquest es
negui a rectificar.
3-Reclamar a l’alcalde que cessi en les seves funcions al regidor Miguel Jurado, en cas que
aquest no compleixi amb els acords anteriors.
4-Comunicar, en qualsevol cas, al diari “La Razón” la queixa per la publicació d’un article
que malmet el nom de la ciutat, la imatge de Sant Roc i que sobretot no es correspon a la
realitat.
5-Posar-se a disposició de “La Razón” per si vol conèixer la realitat que es viu al barri i
l’opinió que en tenen els diferents col·lectius que hi viuen o hi treballen.
6-Posar en mans del gabinet jurídic, l’article en qüestió, per valorar si en el seu conjunt o
per algunes de les afirmacions que s’hi fan, és susceptible de ser denunciat a la fiscalia per
a delictes de racisme i xenofòbia.
7-Trametre aquesta moció a les entitats i associacions amb presència al districte 6è, a la
FAVB i al diari La Razón.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, té la paraula el senyor Sagués per parlar d’aquesta moció,
que permetin que els ho digui és autènticament surrealista...
SENYOR SAGUÉS: Bé, quan intervingui ja donarà la seva opinió.
SENYOR ALCALDE: L’estic donant ara perquè el debat fins ara el modero jo. Té la seva
paraula senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Aquesta moció respon a un article aparegut al diari La Razón el dilluns
dia 2 de setembre, sota el títol de “tensión latente en Sant Roc. Las luchas entre clanes son
constantes. El Ayuntamiento de Badalona lamenta que el anterior gobierno municipal no
prestara atención al barrio”. Aquest és el títol i els subtítols d’aquesta article. En aquest
article s’hi fan una sèrie de consideracions que des del nostre punt de vista són, a part de
falses, atempten contra la imatge de la ciutat i la imatge del barri de Sant Roc, i la bona
imatge de badalonins i badalonines en els que se’ls inclou en un paquet d’una manera
generalitzada, com si realment formessin part tots ells pel fet de ser d’una determinada
ètnia, sigui paquistaní, sigui gitana, o sigui romanesa, que són les tres ètnies a què fa
referència aquest article, tots ells formessin part d’unes bandes traficants de drogues i que
s’enfronten entre si. No només fa referència a les ètnies, sinó que també fa referència a
col·lectius per qüestions d’edat, quan diu, llegirem textualment, “ahora hay mucha juventud
en el barrio, lo que ha vuelto a incrementar la presencia de drogas y de luchas por el
territorio. Todo esto provoca disputas entre familias, es la justicia gitana, nunca acaban de
integrarse del todo.” Això són paraules que l’article posa en boca del regidor Miguel Jurado.
A part d’aquestes afirmacions n’hi ha d’altres que fa l’article, com per exemple que “el 30 %
de los vecinos de Sant Roc son inmigrantes, principalmente de originen paquistaní y
rumano. Estas comunidades protagonizan reyertas con las familias gitanas autóctonas para
hacerse con el territorio...” Aquestes són afirmacions que fa el diari que per a nosaltres són
falses, que fa poca estona, podem fer referència a la moció anterior, quan parlàvem de les
dificultats que hi ha en el barri de Sant Roc en molts casos, amb temes d’absentisme, que
s’ha de treballar per la convivència, que s’ha de fer un esforç, etc. Entenc, que ni l’article en
general, ni en concret les declaracions que hi fa el senyor Jurado són acceptables, i per
això, el sentit que té aquesta moció és demanar-li al senyor Jurado si realment ell està
d’acord amb les paraules que li posen a la seva boca, si és així que es ratifico o sinó que
rectifiqui, i en el cas que no vulgui rectificar nosaltres el que li demanem és la seva dimissió
i si no ho fa, li demanem a l’alcalde que com a màxim responsable que actuï i el cessi de
les seves funcions perquè entenem que no pot estar tenint les funcions que té un regidor a
la nostra ciutat que opini públicament, pensi d’aquesta manera i qualifiqui a gitanos
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romanesos i paquistanesos d’una manera global els qualifiqui de la manera que els
qualifica aquí en aquest article.
SENYOR FALCÓ: Jo no entenc per què discutim una moció, o sigui, vostès no pensen
explicar res? Jo voldria escoltar si vostès tenen alguna cosa a explicar davant d’aquesta
moció abans de posicionar-me, perquè això és un debat polític, i en un debat polític jo ja
puc venir amb la decisió des del despatx de dalt, però tinc ganes d’escoltar-los.
SENYOR ALCALDE: Molt bé senyor Falcó, però vostè s’ha avançat, ningú ha dit que no
parlarem. Algú vol parlar?
SENYOR SERRANO: Sí senyor alcalde, jo m’adreçaré a vostè. Novament tenim un altre
debat sobre un tema conflictiu, focalitzat en una àrea determinada, amb regidor determinat i
en un barri determinat, i vostè senyor alcalde, ja hauria d’haver actuat. El nom de Badalona
està per sobre d’equilibris interns de partit, compromisos personals, diaris determinats, etc.
I Badalona surt massa vegades en els últims temps, no per raons positives. Sé que vostè
ha dit en algun espai públic que les declaracions del senyor Jurado han estat mal
interpretades o no són ajustades. Miri d’acord, serà el que vostè diu, però la figura
institucional de l’Ajuntament en Ple i l’obligació del seu govern, és demanar formalment una
rectificació, si és del regidor, doncs del regidor, i si és del diari, el dret a rèplica, i demostrar
que el periodista no va agafar la intenció del regidor, però vostè ha de protegir el nom de
Badalona. O vostè està d’acord amb les declaracions del senyor Jurado, o vostè per les
raons que sigui no pot imposar la seva autoritat. El barri de Sant Roc ja està prou castigat,
com hem vist a la moció anterior, és el barri on han succeït el 80 % de les accions no
massa netes de membres i càrrecs de confiança del seu govern. Faci rectificar a qui sigui,
regidor o periodista, prengui les mesures que correspongui, amb qui sigui, procuri posar
Badalona on correspon, que no vinguin els turistes i els mitjans de comunicació a mirar
desgràcies, sinó coses positives, que Badalona les té i vostè és el seu garant. Gràcies.
SENYORA HERVÀS: Miri senyor Sagués i senyor Serrano, està clar que en algun moment
del dia tots ens equivoquem, m’equivoco jo, s’equivoca vostè, s’equivoquen els que estem
aquí i la resta del món perquè és que no som perfectes. I més enllà que pugui ser més o
menys encertat algun comentari, jo crec que aquest comentari no pot restar en cap cas la
feina feta. I d’aquesta qüestió en parlarem, però sap què passa la seva moció, a la que
suposo que si més no se sumarà el Partit Socialista per la seva intervenció, és una moció
que té una clara intencionalitat política, perquè a més sota el meu punt de vista crec, i
també en parlarem d’aquesta qüestió, crec que és per distreure el personal i fer bullir l’olla
que per una altra qüestió. Primer, perquè posa en boca d’un regidor d’aquest Ajuntament
declaracions que no fa, i ho fan justament per justificar la presentació d’aquesta moció.
Després, perquè crec que cal llegir bé aquesta notícia i qui cita certs col·lectius no és cap
regidor, sinó que és el periodista que redacta aquest article, i que ho fa en base a una sèrie
de fonts d’informació de l’arxiu dels darrers dies o de les darreres setmanes d’aquesta
zona. I per tant, jo els demanaria que no barregin dues qüestions que són ben diferents,
que una és el criteri periodístic o el resum i el perfil que fa en aquest cas un professional
d’un mitjà de comunicació amb declaracions concretes i entre cometes que pugui fer un
regidor d’aquest Ajuntament. Vostè parla en la seva moció senyor Sagués, que aquest
govern, que la ciutat ha de treballar més per la cohesió social i per la convivència. Faltaria
més, jo crec que aquest govern treballa i ho fa des de fa més de dos anys. I a més a més,
crec que ho fem d’una manera que dóna resultats i podem dir, com vostès ja sabran, que
ha baixat, hi ha hagut un descens de l’entorn del 15% aproximadament, les intervencions
que s’han fet en raó d’infraccions de les ordenances, de la via pública o d’establiments, i
que hi ha hagut un descens molt important en els delictes comesos a la ciutat, i que per
tant, feina se’n fa, i és evident que queda molt per fer, però de feina se’n fa. Llavors,
nosaltres tenim un estil de governar, senyor Sagués i senyor Serrano, que és afrontar els
problemes de cara, parlant clar i amb valentia, i això crec que també queda clar que ho fem.
I després, la seva moció té altres, que vostè no n’ha fet esment en la seva intervenció
senyor Sagués, té altres consideracions al final, en els acords, que plantegen una sèrie de
peticions a aquest diari en concret, i jo li voldria recordar una qüestió, que és que
afortunadament en aquest país existeix la llibertat d’expressió i premsa, en altres llocs no i
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es persegueixen, però en aquest país hi ha llibertat d’expressió i premsa. Per tant, els
periodistes escriuen allò que els sembla. I m’agradaria dir-li una altra qüestió abans de
finalitzar, i és que en aquest sentit la veritat és que no tots els diaris recullen o reflecteixen
la realitat de la manera que a un li agradaria, perquè no és així, però això no significa que
haguem de criminalitzar a cap diari o a cap publicació perquè no sigui del nostre estil o del
nostre parer, i molt menys, com així posa en la seva moció, creiem que no cal destinar
absolutament cap recurs municipal, tal i com vostè volen, a perseguir la premsa que no
sigui de l’agrat d’algú. Però tot això que li he dit, senyor Sagués, crec que veritablement és
la nostra visió sobre el contingut de la seva moció, que crec que ha quedat clar, però vostè
abans parlava de la bona imatge de la ciutat, jo crec que per a la bona imatge del seu grup
el que hauria de fer és que quan un redacta una moció ho ha de fer redactant-la amb els
suports que diu que té, i a aquest govern aquesta tarda li ha arribat informació, correus,
trucades diverses, que les entitats que suposadament diu que li donaven suport no és el
cas, no li donen suport algunes entitats, em refereixo concretament a l’Associació Gitana de
Badalona, al Centre Cultural Caló de Badalona, el Centre Cultural Camí de la Pau i a la
Unió de Botiguers que vostès fa esment a la seva moció, però que realment és la Unió
d’Associacions de Comerciants de Badalona. I no li donen suport perquè ens han escrit,
ens han trucat, ens han enviat correus, en llegiré un parell, un és de la Unió de Botiguers
que diu, que per part d’aquesta Unió de Comerciants de Badalona ha estat una sorpresa
tenir coneixement que el seu nom figurava en aquest moció i que per tant aquest tema no
ha estat tractat ni parlat ni el si d’aquesta associació ni amb cap partit polític. I una altra
entitat que m’agradaria ressaltar avui és l’entitat que és el Centre Cultural Camí de la Pau,
que en el seu correu que ens han adreçat declara “en ningún momento yo fui consultado,
me sorprende que haya sido utilizado nuestro nombre..., no tenemos nada que ver con esta
moción, no estamos de acuerdo en que haya sido utilizado el nombre de nuestra entidad...”
i a més declara la plena confiança amb el regidor del districte...
SENYOR ALCALDE: No, no digues, digues què diu del regidor del districte.
SENYORA HERVÀS: Diu, “con nuestra plena confiança siga adelante con esta
responsabilidad que el senyor alcalde le ha otorgado para hacer frente al servicio de los
ciudadanos.” Crec que potser aquesta qüestió se l’hauria de fer mirar senyor Sagués.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, Déu n’hi do. Vostès mantenen la moció o la retiren com
hauria de ser una mica per dignitat, amb tots els respectes. Perquè clar, que vostès
presentin una moció en nom ....
SENYOR SAGUÉS: Al contrari, al contrari, això que acaba de dir la senyora Hervàs, que
ara contestaré, ens referma més en què hem de mantenir la moció, només faltaria, només
faltaria.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, senyor Sagués, no té la paraula. Jo l’únic que li dic
és que vostès han presentat en aquest Ple una moció que diu que té el suport d’unes
entitats i li acabem de llegir el document que quatre o cinc entitats que han dit que no tenen
ni idea que vostès els han posat en aquest document, i els n’ha llegit textualment una que
diu que a més am és donen suport al treball que està realitzant el regidor. Per tant, home,
Déu n’hi do. Vostè vol parlar senyor Falcó?
SENYOR FALCÓ: Bé, jo crec que aquest debat que vostès estan tenint aquí sobretot no
ajuda a Sant Roc, ni a l’imatge de Sant Roc que tothom sap quina és, però tampoc a refer
aquesta imatge, però molt menys a tractar el que de Sant Roc de veritat ens ha d’importar i
el que de veritat necessita el barri de Sant Roc, no és res de tot el que s’ha discutit a través
d’aquesta moció. Nosaltres evidentment, em sembla que ningú pot dubtar que no som
sospitosos de defensar el regidor de Seguretat, tampoc som sospitosos de fer cap tipus de
discurs xenòfob, tampoc som sospitosos de no conèixer el barri, ni la gent del barri, ni com
es nouen les entitats del barri, ni com les entitats del barri canvien d’opinió en poques hores
de marge, perquè coneixem molt bé el que és el barri de Sant Roc i la gent que s’hi ha
mogut tradicionalment. En el tracte amb la premsa hi ha una cosa que un aprèn amb els
anys que és a callar, a no respondre potser tot allò que respondries si ho haguessis de
respondre tot. A mi em sembla que aquí el regidor, jo no sé que més va dir, però m’importa
ben poc, perquè a mi no em sorprèn que el govern de la ciutat tingui aquesta opinió sobre
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determinats col·lectius o situacions del barri, per a mi no és cap sorpresa. Per tant, no sé si
va dir això, si va dir menys si va dir més, no sé si s’han mal interpretat les paraules, no ho
sé, el què sé és que aquest és un debat que no ens convé, crec que el barri de Sant Roc
s’ha erigit o es va erigir per part del govern actual quan era a l’oposició com un camp de
batalla. Jo ara podria tenir moltes ganes, diguem de reprovar al regidor Jurado, que el
reprovem evidentment de demanar-li la dimissió, però perquè sabem que el regidor Jurado
quan era a l’oposició feia al barri de Sant Roc, quan nosaltres portàvem el barri de Sant
Roc i com movia els fils a través d’alguna entitat i com s’amplificava tot allò que passava al
barri de Sant Roc, que continua passat, a vegades més i tot, però en tot cas, com es feia
política de la misèria i de les coses dolentes que poden arribar al barri de Sant Roc, tot això
ho sabem, tot això ho sabem, la manera en què s’ha fet servir el barri de Sant Roc la
sabem, el clientelisme, el paternalisme en què se l’ha tractat en moltes ocasions tot això ho
sabem. Nosaltres per tant, podríem, una moció que va contra el regidor Jurado és una
moció que pot ser atractiva, no?, però no estem per fer-ne una estrella, ni per fer-ne un
marc ideològic públic perquè també veiem que amb el pas del temps per molt que ara ens
llegeixin que “los crímenes han bajado” i que el barri de Sant Roc està exultant.
Contentíssim, com que també trepitgem el barri, parlem amb les entitats i parlem amb la
comunitat gitana, etc., també sabem el què pensa la comunitat gitana respecte a l’actual
govern municipal, el què pensa avui, el què pugui pensar demà no ho sé, el què pensa avui
més o menys ens ho podem imaginar. Per tant, ens convé que continuï en Jurado allà de
regidor, ens convé i ens convé que continuï de regidor de Seguretat, a mi m’està fent bo i
per tant, això ens convé. Però en tot cas, nosaltres no votarem aquesta moció perquè hi ha
punts amb els quals, algun punt que no compartim, perquè no creiem que algú hagi d’anar
a Fiscalia simplement pel fet que en una notícia han sortit unes declaracions en un sentit o
en un altre, perquè això són unes declaracions de premsa, qui sap el què va dir, com ho va
dir. Tot això és molt complicat i no porta enlloc perquè no ens sorprèn el que han dit perquè
aquest debat aprofundiria diguem a fer aquest marc ideològic que al final beneficia més el
màrtir que n pas qui el pretén fer pas per responsable d’alguna cosa i per tant, nosaltres no
hi donarem suport, ens abstindrem. Ens abstindrem perquè no compartim que aquesta sigui
la manera en la qual haguem d’actuar en el barri de Sant Roc. És evident que no hi estem
d’acord en com s’està portant el barri de Sant Roc, és evident que no estem gens d’acord
en com s’està portant la Guàrdia Urbana de Badalona, és evident que si haguéssim de
posar una nota a la gestió del regidor per a nosaltres seria un dels pitjors regidors del
govern municipal. Tot això és una opinió política i prou, i a partir d’aquí el demés són
d’altres consideracions, no? políticament no hi estem d’acord, però tampoc volem, diguem,
convertir-lo en un màrtir o criminalitzar la seva actuació o anar per una via que entenem
que defuig o que supera el debat purament polític. Per tant, des de la discrepància més
profunda amb els mètodes i la forma de fer política d’aquest regidors, nosaltres davant
d’aquesta moció ens abstindrem.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bé, per donar resposta a algunes de les coses que s’han dit i
aprofundir una mica més amb el tema. Ens acusa, la primera acusació que fa la senyora
Hervàs és que és una moció que té una clara intencionalitat política, quina intencionalitat ha
de tenir si no? som representants polítics els que estem aquí i cadascú aplica la política que
creu que ha d’aplicar en cada una de les branques que li corresponen. Per tant, clar que té
una intencionalitat política aquesta moció, que és defensar una determinada política, una
determinada manera de fer, que creiem que és la bona i per tant, oposar-nos a una actitud
o una manera de fer a uns pronunciaments que creiem que són absolutament rebutjables i
que fan molt mal a la ciutat. Jo no he posat en boca de ningú el que no ha dit, he llegit un
parell de frases, una està entre cometes i l’atribueixo al regidor Jurado, que si no és veritat
m’encantaria que el senyor Jurado digués que no és veritat, que no ho va dir així, que li han
interpretat malament o el que vulgui i ja està i si és veritat segueixo, em reafirmo en què no
acceptem que hi pugui haver un regidor d’un govern democràtic de la ciutat que opini i
s’expressi d’aquesta manera. Aquí la senyora Hervàs ens ha parlat de la feina que fan i
desfan, nosaltres ja la jutgem en d’altres moments, la jutjarem un altre dia, l’hem jutjat altres
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vegades. En aquests moments el que hi ha sobre la taula és una altra cosa, és un
posicionament determinat sobre unes actuacions que es fan en el barri de Sant Roc. El
senyor Falcó ha dit tota una sèrie de coses amb les què algunes hi estic molt d’acord, sobre
valoració del barri i d’altres que no tant. Nosaltres no en tenim cap ganes de demanar la
dimissió de ningú, nosaltres del què tenim ganes és que canviïn les polítiques que es fan a
la ciutat i en concret en aquest moment pel que estem parlant, les polítiques que es fan en
el districte 6è. i en el Barri de Sant Roc, que des del nostre punt de vista són de fractura
social, són d’anar en contra de la convivència i de treballar al contrari, al contrari pel que
hauria de fer qualsevol govern democràtic. Nosaltres quan diem que es dirigeixin al diari La
Razón per dir que no estem d’acord amb aquesta valoració no és perquè no respectem la
llibertat de premsa, la llibertat d’expressió, som molt lliures de dir-ho, però com Ajuntament
en Ple, crec que estem en el nostre dret i la nostra obligació de si a qualsevol mitjà, en
aquest cas un diari, s’expressen una visió de la ciutat, que creiem que no és certa, que
creiem que no respon a la veritat, fer-ho arribar la nostra opinió i dir-li que ens posem a la
seva disposició per aclarir totes les coses que necessiti perquè tingui l’oportunitat de
rectificar perquè creiem que aquesta persona que ha escrit això ho ha fet rebent
informacions que no són les que toquen. Parlant de llibertat d’expressió ens podríem referir
també a la llibertat d’expressió de les entitats de la ciutat, aquestes entitats de la ciutat amb
les que m’hi he reunit dues o tres vegades en els últims dies, del districte 6è. són les que
van anar dient-me punt a punt com podríem redactar aquesta moció. Fa uns dies hi havia el
Plenari del Consorci Badalona Sud on varem portar ja, no la mateixa moció exacta perquè
no es tractava d’un Ple, era un Plenari d’un consorci. Per tant, portàvem una proposta de
resolució. Hi van assistir aquestes entitats, algunes de les entitats que ha llegint la senyora
Hervàs i si no es va aprovar allà mateix va ser per una qüestió de forma perquè es tractava
d’un Plenari extraordinari en el qual no s’hi podia introduir una proposta de resolució i
tècnicament no ho varem poder fer, si no ja estaria aprovat a allà. Han passat uns quants
dies i avui moltes entitats han rebut telefonades per part del govern municipal, els
representants del govern ja ho saben el que s’han dit, jo també ho sé, perquè m’ho han
explicat. Podem fer tota la comèdia que vulguem aquí, podeu fer tota la comèdia que
vulgueu, nosaltres i vostès saben el què s’han dit, jo sé que m’han telefonat algunes entitats
per explicar-me el què ha passat i la situació en la qual es trobaven. La situació que ens ha
llegit la senyora Hervàs és la que ha llegit, vostès sabran que fan. Jo entenc i m’afegeixo
encara més, tot això em dóna encara més arguments i més convicció per seguir defensant
aquesta moció perquè tractar la ciutadania de Badalona d’aquesta manera, amb aquesta
prepotència, això no és acceptable. Des de què ha començat el mandat vostès estan
actuant d’aquesta manera i pels motius que siguin el districte 6è. i el barri de Sant Roc està
sent el principal damnificat d’aquesta política autoritària, de menyspreu i de tractar les
persones i les entitats com si fossin una altra ciutat, una ciutat de segona. Tot el què ha
passat amb el personal que hi tenien destinat vostès a Sant Roc, ja és públic i notori tot el
què ha anat passant per una manera de fer, tot per una manera de fer, que el màxim
responsable és el senyor alcalde i vostè no hauria de tolerar que passessin aquestes coses
i hauria de posar fre a aquesta manera d’actuar. Vostès poden dir el que vulguin perquè
això no ho sabrà ningú més que les entitats afectades que vostès i que jo que he estat
reunit amb algunes d’aquestes entitats que han citat i que no només s’han sumat si no que
han participat alhora de posar els punts com els haurien de posar en aquesta moció. Que
avui hagin canviat d’opinió deixem-ho estar, tothom que pensi el què vulgui, tothom que hi
reflexioni, que tothom pensi qui ha telefonat a qui i com han anat les coses, però si
segueixen actuant així, no estan fent res més que fer mal a la ciutat, que fracturar encara
més la convivència ciutadana i sobretot estan posant el dit a l’ull a la gent de Sant Roc
d’una manera que ho pagarem, tothom, acabarem pagant-ho molt clar.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies, senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Sí, senyor alcalde, per contestar una de les coses que ha dit la
senyora Maritxú Hervàs, em permetrà que comenci amb una cita Disraeli, el Ministre de la
Reina Victòria d’Anglaterra, deia que hi ha dues classes de mentides, les mentides
pròpiament dites i les estadístiques. La senyora Hervàs ens ha dit que han baixat els
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delictes a la ciutat, miri, ha baixat la manera de recontar-los, han augmentat els delictes
més violents, els més agressius, aquests han augmentat i el que ha anat disminuint són els
delictes menors perquè aquests hi ha menys dedicació, la policia en el seu conjunt es
dedica a fets molt més greus, i per tant, per a les costures s’escapen d’altres actuacions. O
sigui hi ha mentides i estadístiques i vostès les utilitzen com els sembla, nosaltres no hi
estem d’acord. Avui mateix els diaris estan parlant de no sé quants contenidors s’han
cremat a LLefià, aquest matí a la Junta de Portaveus vostè feia referència en les seves
intervencions quan s’asseia en aquesta banqueta, senyor Garcia Albiol, vostè que hagués
dit avui respecte als contenidors cremats? que la ciutat està a punt d’explotar, que la ciutat
és una ciutat insegura, que aquesta ciutat és inaguantable, que aquest govern no sé què i
no sé quants, doncs nosaltres per aquí no hi anem, perquè de contenidors se’n cremen per
a tot arreu. Els delictes doncs són els que fa qualsevol brètol i en aquestes coses no s’hi
juga, no s’hi fa política, no s’hi sumen vots i vostès durant anys ho han fet, han intentat
jugar a vots jugant amb la por de la gent. Jugar amb la por de la gent per aconseguir vots
en ciència política té un nom i permeti’m que me l’estalvïi. La senyora Maritxú Hervàs ha dit
que parlem clar, doncs parlarem clar, és veritat doncs que els joves es droguen més ara, es
droguen més ara a Badalona o es droguen més ara a Sant Roc, perquè mentre el senyor
Sagués anava fent la seva intervenció i citava l’article de la “Razón” i parlava de les
drogues el senyor Jurado anava fent amb el cap que sí, sí, que ho constata, ara diu que no
senyor Jurado, bé, doncs per vostè la “Razón”. Miri, nosaltres no estarem contra la “Razón”,
ni molt menys si no que el què demanem és que vostè té l’autoritat suficient i encarna una
institució suficient forta a Catalunya, doncs perquè aquest mitjà faci un acte de desgreuge o
li publiqui a vostè un escrit dient que això no va ser així, ni això va ser axà, sinó que va ser
d’una altra manera. Crec que és un fet greu, no estem parlant d’una tonteria que interpreta
un periodista, estem parlant d’un fet que malmet fortament el nom de la ciutat. Tal i com li
he dit abans senyor alcalde, no podem permetre certes actuacions, és un mal assumpte
que la Guàrdia Urbana i el seu regidor estan en boca de tots i lamento no haver sentit en
mesos el senyor Jurado quan reiteradament es qüestiona la seva actuació. Aquí sortim a
una qüestió de la Guàrdia Urbana a part d’alguna felicitació d’algun ciutadà determinat
sortim a una moció o a una intervenció no massa fluïda de la Guàrdia Urbana, per dir-ho en
bones paraules, per Ple i el senyor Jurado des de Nadal no li he sentit la veu. A mi
m’agradaria aquest debat no tenir-lo amb la senyora Hervàs sinó tenir-lo directament amb
el senyor Jurado perquè anés dient ell què és el què passa, com ho veu, què és el què
pensa i si és veritat que abans deia que sí i ara diu que no i no vull pensar que no parla
perquè no empitjori, perquè això ja seria el súmmum. Ens abstindrem en aquesta moció,
pensàvem votar-hi a favor, ens abstindrem perquè miri, ara estem convençuts després de
sentir-los a vostès parlant que sobre la Guàrdia Urbana i el senyor Jurado en tornarem a
parlar, en aquest Ple en tornarem a parlar i li recordarem a vostè que avui li varem demanar
que actués i que actués d’una manera determinada i li donem el benefici del dubte, actuï,
actuï demanant-li a la “Razón” un fet concret, però sigui la “Razón” o sigui el diari que sigui,
vostè si envia un escrit i si paga una publicitat com n’ha pagat d’altres, doncs a vostè li
publiquen un quart de pàgina i vostè diu que o és veritat que Badalona els joves es droguin
més ara que abans i no és veritat que el barri de Sant Roc sigui d’aquesta manera, i no és
veritat que l’altre i que no és veritat per aquí i per allà. Perquè la propera actuació barroera i
que n’hi hauran, vostè no tindrà excusa, per tant, nosaltres ens abstenim i senyor alcalde
utilitzi la seva autoritat, vostè és el president de la Junta de Seguretat, vostè i crec que
vostè és el responsable del sidral que estem tenint avui.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs a veure, per tancar el debat jo vull fer un parell o tres
de puntualitzacions que em sembla que són importants. Miri, quan nosaltres estàvem, i em
dirigeixo especialment als tres grups de l’oposició i ho faré en un to d’absoluta cordialitat,
però miri, quan nosaltres estàvem a l’oposició, nosaltres érem molt crítics amb la situació
que s’estava vivint a alguns carrers de la nostra ciutat, molt crítics i mentre nosaltres érem
crítics a causa de la situació que s’estava vivint, vostès, especialment el Partit Socialista,
deien que això era mentida i que el que jo i els meus companys fèiem era embrutar el nom
de Badalona. Avui, els meus companys i jo estem governant Badalona i jo li segueixo dient
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que alguns carrers de la nostra ciutat, la situació és molt difícil per a la dignitat dels veïns
que hi estan vivint, ho deia a l’oposició i ho dic al govern. Miri si hi ha diferència, jo no
negaré una evidència, a aquesta ciutat hi ha veïns que tenen seriosos problemes de
dignitat, de viure amb dignitat en els carrers on estan, seriosos problemes d’inseguretat,
d’incivisme i de convivència i li dic com alcalde de la ciutat. S’hi està treballant i jo crec que
s’està treballant bé, sí, que encara hi ha moltíssim treball per fer per endavant, evidentment,
evidentment quer sí, quan nosaltres presentem xifres, les xifres no les presenta la Guàrdia
Urbana, que la dirigeix el senyor Miguel Jurado i que podrien dir que les manipula, perquè
clar, perquè és com una persona, com un ogre, no, no, les xifres quan nosaltres les
presentem són xifres oficials del departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya del
Cos de Mossos d’Esquadra i el senyor Jurado, que jo sàpiga, no manipula els Mossos
d’Esquadra. Estem parlant de xifres oficials del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya , Mossos d’Esquadra i el que diuen és que els delictes en el seu conjunt a la
ciutat de Badalona baixen una miqueta i això als membres del govern i a l’alcalde els fan
tenir una sensació de satisfacció i estem contents, no? per què, perquè encara hi ha molts
de problemes i encara ens produeixen molts de delictes a la nostra ciutat, és clar que sí, i
per aquest motiu hem de seguir treballant. I que encara hem de millorar molt més i fer les
coses molt millor, jo no ho negaré pas, jo no ho negaré pas. Miri, jo ahir vaig estar, vaig
anar a un acte a un Casal de la tercera edat a LLefià i després vaig estar dues hores, vaig
anar a Sant Joan de LLefià caminant, jo sol, amb una companya meva, a Sant Joan de
LLefià, Sant Antoni i Sant Mori. A Sant Joan de LLefià hi ha problemes, sí, sí, no fa falta
que m’ho digui ningú. Jo li dic, jo podria dir no, és mentida, està perfecte, escolti ahir em
paràvem els veïns i em deien hi ha problemes, però alcalde veiem que ara hi ha els
guàrdies de barri, que els carrers estan bastant nets, amb bastant dignitat, però hi ha molts
de problemes, escolti’m, doncs és la veritat, és la veritat. Ho hem de treballar i encara ho
hem de fer molt millor, que es cremaven containers quan estàvem a l’oposició i ara es
cremen quan estem al govern, sí, és veritat i per tant, tenim un problema en aquesta
direcció, sí és veritat, jo no ho negaré, jo no faré com feien vostès que deien que no
passava res i que estàvem embrutant el nom de Badalona. Ara m’han passat unes xifres,
no sé si estan controlades, però mirin en el 2012 va ser equilibrat amb el 2011, si no
recordo, 140 en el 2012, en el 2013 quan portem nou mesos del 2013 estem en 65
contenidors cremats, val?, no vostè ha parlat de contenidors i per tant jo li parlo de
contenidors, si vostè no m’ho hagués tret jo no li hagués tret. En el 2012, 140 contenidors
cremats i ara 65, estem de contents, no, perquè potser demà van i ens cremen 10
contenidors, però bé, vol dir que hi estem a sobre i que estem pressionant. Miri, Sant Roc, a
Sant Roc ningú se li escapa que segurament és un dels barris on tenen unes dificultats ja
no més importants a la ciutat de Badalona, sinó molt probablement en el conjunt de l’Àrea
Metropolitana, i el primer que hem de fer per resoldre les dificultats que té el barri de Sant
Roc és reconèixer que hi ha problemes al barri de Sant Roc. Aquests problemes no tenen
nom, ni tenen color, ni són per culpa dels gitanos, ni per culpa dels paquistanesos, ni per
culpa dels payos, no, no, hi ha un problema perquè el perfil que en aquests moments té
aquell barri genera una certa tensió i és cert quan el senyor Ferran Falcó diu home, algunes
coses que estem veient de clientelisme i tal. Escolti, segurament si al llarg del temps, no
estic singularitzant, però si segurament al llarg del temps al barri de Sant Roc s’haguessin
fet menys determinat tipus de polítiques paternalistes com em sembla que ja he utilitzat el
nom en algun moment i s’haguessin fet d’altres tipus de polítiques més efectives,
possiblement Sant roc i estic parlant en general de les administracions Sant Roc tindria una
situació menys difícil que la que té ara. Perquè escolti, passejar per Sant Roc, alguns
carrers fa vergonya, però no per la gent, fa vergonya veure com les voreres estan
absolutament aixecades, com les places estan aixecades, com no queda una paperera i
això només es soluciona amb dues mesures, dues, tres, però especialment dues. Per un
costat la policial que nosaltres i creiem amb el model policial quan fa falta, sí senyor, hi
creiem amb la policia, però sobretot sap com es soluciona, invertint en aquell barri i tant de
bo tinguéssim diners per invertir-hi, no els tenim. Tant de bo tinguéssim diners per arreglar
totes les voreres que estan aixecades en el barri de Sant roc, el carrer Badajoz, per
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exemple, o Vélez Rubio, tant de bo tinguéssim els diners. Quan n’hi havia potser se
n’haguessin pogut dedicar una mica més, però no els tenim, tenim per fer algunes petites
actuacions des d’un punt de vista de dignificar l’entorn, des d’un àmbit urbanístic. Ara vaig
al tema de les persones, el barri de Sant Roc té un 30% de la població estrangera, un 30%
de població gitana i un 30% de població paia i parlo de gitanos en aquests termes i de paios
en aquests termes perquè són els propis veïns de Sant Roc i els propis veïns que són
gitanos que parlen d’aquesta manera. Per tant, no és un to pejoratiu ni molt menys, si no
que és d’absoluta normalitat. Allà el que calen són polítiques d’integració i polítiques d’estar
a sobre, per no permetre entre d’altres qüestions, l’alt índex d’absentisme escolar que en
aquests moments hi ha en el barri de Sant Roc. I com pots millorar o treballar el tema de
l’absentisme en el barri de Sant Roc, doncs tenint allà formadors i persones que estiguin
sobre el terreny i tot això val diners i tot això val diners i nosaltres ho estem treballant i hi
tenim tota la voluntat, es clar que sí. Miri, jo en silenci i ho dic perquè avui ha sortit aquí, a
part la feina que fan des del districte que evidentment a vegades s’equivoquen, evidentment
que a vegades s’equivoquen, però també n’encerten moltes. Però jo li parlaré de jo, com
alcalde, responsable de tota la ciutat, jo des de fa mesos de forma discreta, que no ho sap
ningú, jo cada quinze dies, tres setmanes, em reuneixo amb representants dels veïns
gitanos i parlem sobre els temes del barris, del barri i ens agradaria que tot anés molt més
ràpid, evidentment que sí, però jo em reuneixo aquí cada dos, tres setmanes
aproximadament, em puc equivocar d’una setmana, amb veïns que representen que són
veïns gitanos per millorar els temes del barri, per què, perquè creiem amb la policia,
evidentment que sí, però també creiem amb la integració, creiem amb el paper que tenen
algunes persones, que tenen una autoritat en el barri de Sant Roc, perquè doncs bé, és una
qüestió de costums, de cultura i tu no pots utilitzar els mateixos recursos que pots utilitzar
en un altre barri de la ciutat, per resoldre un problema que a Sant Roc, per què, perquè té
aquesta singularitat i si nosaltres volem actuar de la mateixa manera a Sant Roc que en
qualsevol altre barri, segurament acabaríem en un conflicte més gran quan es genera un
problema. Per tant, com que té unes singularitats nosaltres actuem sobre aquestes
singularitats intentant fer les coses raonablement bé. A mi m’agrada alguna de les coses
que veig a Sant, Roc, alguna de les coses que veig a Sant Roc, no, i que a Sant Roc hi ha
drogues, sí, com també n’hi ha en major o menor proporció en d’altres punts de la ciutat,
però que hi ha droga a Sant Roc, sí, que hi ha problema de violència domèstica a Sant Roc,
sí, com n’hi ha a d’altres barris de la ciutat, però els hem d’afrontar am valentia i amb
decisió. Miri, li ha dit la regidora i li dic jo que sóc l’alcalde, però no ho dic ara, si no que jo a
la que vaig a una entrevista, que em fan una entrevista els mitjans de comunicació, ho dic,
jo m’equivoco cada dia deu vegades i a vegades algunes de les expressions que pugui dir
no són les més encertades o no són les adequades per aquell moment, sí, i intento
encertar-ne onze, me n’equivoco deu, però intento encertar-ne onze. I sap què passa, que
qui fa coses, que qui treballa s’equivoca, el que no fa res aquest no s’equivoca mai, però el
que treballa s’equivoca i el senyor Jurado s’equivoca, sí, i s’equivoca cada vegada sis
vegades, sí, però intenta encertar-ne set, però se n’equivoca el senyor Jurado, moltes se
n’equivoca, però n’encerta d’altres. Per tant, jo els demanaria a tots plegats una mica de
responsabilitat, si de debò els preocupa el què està passant des d’un punt de vista de
vertebració en un barri com és el de Sant Roc, escolti’m en lloc d’anar a intentar, senyor
Sagués li dic amb sinceritat,home, anem a veure, que avui m’enviïn avui, que vostè em
digui que la Unió d’Associacions de Comerciants de Badalona s’han vist pressionats pel
govern municipal quan diuen, llegeixo textualment, això és una lletra molt petita i no la puc
veure. Diu, també val a dir, que per part de l’Associació de Comerciants aquest, entre
d’altres qüestions, aquest tema no està tractat ni parlat amb cap grup polític, que no en
tenien ni idea, que el Centre Cultural camí de la Pau, que també no és sospitós, em sembla
que tenen una línia bastant coherent, alguns de vostès hi ha treballat en la seva etapa quan
estaven al govern, que ens diguin textualment, doncs, “ que no tenemos nada que ver con
esta moción” i després l’Associaicó Gitana de Badalona i el Centro Cultural Caló de
Badalona, que jo ara aquí no tinc els papers, però sé que els han enviat, que també vostè
dubtin, que diguin que els manipula el govern municipal, doncs a mi, escolti’m, vostè sabran
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el què diuen, però home, a mi em sembla que no és manera d’intentar transmetre una
imatge sobre una situació de dificultat, però que amb encerts i a vegades amb errors, estem
intentant millorar. Per tant, entenc que amb el posicionament...
SENYOR SAGUÉS: Demano la paraula.
SENYOR ALCALDE: No, no, senyor Sagués jo tanco el debat, no, ha tingut dues
intervencions senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Doncs per això.
SENYOR ALCALDE: N’ha tingut dues.
SENYOR SAGUÉS: Però com a ponent tinc la tercera i a més a més per al·lusions...
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Per al·lusions on ha posat en dubte que jo digui la veritat, doncs crec
que haig de poder contestar.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, senyor Sagués, sisplau,
SENYOR SAGUÉS: Sisplau, agafi el ROM i miri-ho.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués sisplau.
SENYOR SAGUÉS: Tercera intervenció com a ponent de la moció.
SENYOR ALCALDE: Escolti’m hi ha dues intervencions per grup, tanca l’alcalde, vostè
podrà...
SENYOR SAGUÉS: Vostè pot tornar a tancar i tornar a dir el que vulgui després.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués ara hem acabat aquesta moció, entrem a precs i
preguntes i si vol dir alguna cosa, ho diu a precs i preguntes.
SENYOR SAGUÉS: Vostè ha posat en dubte que jo digui, que jo m’hagi inventat coses,
això no pot ser.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, jo tinc la llibertat, com la té vostè de posar en dubte
les coses que diu vostè i vostè de les que pugui dir jo. Per tant, deixem el debat aquí, si té
alguna cosa a dir, passem a precs i preguntes.
SENYOR SAGUÉS: Ho direm a precs i preguntes.
SENYOR ALCALDE: Per tant, passem a votació, abstenció de Convergència i Unió i el
Partit dels Socialistes, vot en contra del Partit Popular, per tant, queda rebutjada aquesta
moció. Vostè que fa, el regidor no adscrit? en contra, d’acord. Per tant, gràcies, queda
rebutjada per onze vots, tretze abstencions i els tres vots a favor d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa. Per tant, hem acabat el torn de mocions, s’ha acabat
l’Ordre del Dia i passaríem a precs i preguntes. Ara sí, senyor Sagués si vol dir alguna
cosa.
Votació.
La moció precedent no s’aprova
Vots a favor: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
Vots en contra: 11, dels grups municipals del Partit Popular i el regidor no adscrit
Abstencions: 13, dels grups municipals Socialista i Convergencia i Unió.
20 PRECS I PREGUNTES
SENYOR SAGUÉS: Sí, vull dir, a part de les preguntes que també volia fer, sobre aquest
tema no es pot acabar així, això. M’agradaria dir-los que aquesta, totes les entitats que
figuraven a l’encapçalament d’aquesta moció, totes van tenir el seu representant que va dir,
que el poséssim en aquesta moció, això que quedi clar. Amb l’altre, en com han anat les
telefonades i amb els funcionaments interns d’algunes entitats, de si una persona té o no
capacitat de decidir-ho i el president ho ha de parlar, en això jo no m’hi puc posar, amb les
interioritats de les entitats. Però que quedi clar que tots aquests noms que han llegit, tots
aquests va ser gent que reunits amb mi i amb d’altra gent varen demanar que volien
constar en aquesta moció, primera cosa. Segona cosa, a part dels noms que han dit, tenim
la plataforma Sant Roc som Badalona, el PACK Peunjab Català, tenim el Naday Pakistan,
tenim el Consell de la Joventut de Badalona que pels motius que sigui ningú els deu haver
telefonat o si els han telefonat no han rectificat i segueixen donant suport a aquesta moció,
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si no me n’he deixat alguna més perquè ja no sé quins noms han llegit ben bé i tal, però
que quedi clar, que és així. Per tant, que consti i utilitzem aquest apartat de precs i
preguntes per un tema que no caldria haver-lo gastat aquí, si no que hauria d’haver pogut
respondre, crec, per al·lusions. És a dir, i qui no ho cregui així em poso a la seva disposició
i m’agradaria que poguéssim parlar amb qui vulguin d’aquestes entitats per reafirmar-los
que totes varen tenir el seu representant que va demanar ser inclòs aquí. Què ha passat
des d’aquell dia fins avui, jo aquí ja no m’hi puc posar.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, gràcies. Hi havia un altre prec, el senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Sí senyor alcalde,és una pregunta, li llegiré textualment per no posarhi res de part nostra. Un escrit que ens ha arribat de l’Associació de Veïns del Fondo, de
Sistrells, de Lloreda, de la Pau, de la Colina i de Montigalà. “Ens adrecem a vostè, parlen
del president del nostre grup, i a tot el grup municipal del PSC de l’Ajuntament de Badalona,
per demanar-li que en el proper Ple del dia 24 de setembre preguntin a l’alcalde i al regidor
d’Urbanisme i del Districte núm. 2 Daniel Gracia si ja estan estudiant el projecte alternatiu
que van presentar les associacions de veïns i veïns de l’antic Districte núm. 8 per a
l’aprofitament de l’edifici del mercat del fondo. També agrairíem que els preguntessin si es
posaran en contacte amb les entitats i associacions de l’antic Districte núm. 8, per
comunicar-los l’evolució d’aquestes reunions tal i com es va comprometre el regidor a la
reunió del 31 de juliol, 31 de juliol, que farien durant el mes de setembre i que encara no ha
fet i em consta que aquest escrit l’han rebut tots els grups municipals, almenys els de
l’oposició. Per tant, dono per fet que per no ser reiteratiu amb les preguntes, aquesta seria
similar a la que faríem tots els grups. Preguntem, nosaltres hem rebut alguna anàlisi
respecte al terreny i possibles actuacions, però els veïns altra vegada parlem de
participació, els veïns estan preguntant que el compromís del 31 de juliol de reunir-se per
explicar alguna cosa que nosaltres ja fa molt de temps que ens ha arribat, si tindran a bé
vostès trobar-se amb els veïns per explicar-los-ho.
SENYOR ALCALDE: Molt bé senyor Serrano, doncs dir-li que sí, que ho estem treballant,
que com vostè sap perquè ha governat molt de temps, doncs presentar un projecte no és
bufar i fer ampolles, que no es fa moltes vegades en una setmana si no que requereix un
temps i que evidentment és voluntat d’aquest govern i com no pot ser d’una altra forma, des
de la regidoria de districte quan tinguem el projecte, un esborrany del projecte comentar-lo
amb els veïns. Hi ha una cosa, per tant, sí, ho volem comentar amb els veïns, però també li
diré, perquè a mi em sembla que segur que és motivat per una diferència en la concepció
de les coses. Però quan vostès parlen de la participació i dels veïns s’estan referint a un
segment de la població com poden ser entitats i evidentment és correcte i nosaltres quan
parlem de veïns ens referim a entitats, però també ens referim al veí, porta per porta. O
sigui, nosaltres om un govern i vostès ho saben que a mi m’agrada anar porta per porta, a
mi m’agrada reunir-se en llocs públics amb 40, 50, 60 veïns i l’opinió d’aquests és igual de
representativa que el de col·lectiu i d’entitats, igual, no és més, és igual. Per tant, jo sí que li
puc garantir que quan el projecte estigui més o menys definit, el primer esborrany, perquè
no hi haurà res tancat, ho presentarem a les entitats i també jo presentarem als veïns, tingui
la seguretat. Algun prec, la senyora Mercè Rius.
SENYORA RIUS: Jo tinc dos precs, el primer prec és demanar-li al senyor gracia que quan
parli que sigui rigorós. Quan ha parlat de la setmana de la mobilitat ell ha dit que li
estranyava la meva intervenció perquè s’havia fet més o menys el mateix que es va fer a
l’any 2010, a la Setmana de la Mobilitat excepte una de les activitats. Jo he buscat el
programa d’aquell any i aquell anys doncs varem portar aquí una exposició de la Diputació,
varem fer l’operació ring-ring, que és l’únic que ha dit el regidor que no s’havia fet, es va fer
una xerrada sobre mobilitat, es va fer un circuït d’orientació a la Rambla, es va fer el
rotschow que hi van participar diferents instituts de la ciutat, es van fer també diversos
itineraris saludables amb col·laboració amb l’Àrea de Salut i finalment es va fer la pedalada
que no la va fer només Badalona, sinó que es va fer conjuntament amb Santa Coloma de
Gramanet i Sant Adrià. En canvi al 2013 segons la nota de premsa només es fa una cursa
de transport en la qual s’especifica que hi participen dos representants municipals, és a dir
només dues persones i la bicicletada, el regidor ha parlat d’una xerrada però a veure, o se
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l’han deixada a la nota de premsa o realment no es fa. Per tant, jo crec que hi ha una certa
diferència entre el programa d’un any i el programa d’aquest any. I no és un tema penso de
pressupost, és a dir, hi ha moltes activitats que es feien amb molt poc pressupost,
precisament perquè es col·laborava entre les diferents àrees, això no era una cosa que
s’organitzés des de Medi Ambient i Mobilitat sinó que sí que es liderava des de allà, però hi
participava Via Pública, hi participava Educació, Salut i evidentment Seguretat, la Guàrdia
Urbana. Però a més a més, també moltes entitats i per tant, a veure el que li estem dient és
reconegui que aquest any ho han fet molt fluix i treballi en aquesta línia, perquè dóna la
sensació que ni hi estan col·laborant les diferents àrees de l’Ajuntament, ni hi ha aquesta
col·laboració entre les diferents entitats. L’altre prec, contesten ara i faig l’altre prec
després, o faig els dos seguits? Senyor alcalde que m’escolta.
SENYOR ALCALDE: El senyor Daniel Gracia li contesta.
SENYOR GRACIA: Senyora Rius s’ha deixat les Jornades de Seguretat Vial del divendres
que vostè té invitació, no sé com les obvia.
SENYORA RIUS: No, no, jo he llegit la seva nota de premsa, si vostès no ho posen a la
nota de premsa, vostès sabran.
SENYOR GRACIA: Vostè té la invitació i no sé com les obvia i el Road Schow. Per tant, la
nostra Setmana de la Mobilitat del 2013 en esperit i en les jornades, les xerrades..
SENYOR ALCALDE: Això de l’esperit ha quedat bé,és subjectiu.
SENYOR GRACIA: Les xerrades que són les Jornades de Seguretat Vial té el Road Schow,
té la pedalada com vostè van fer i té la cursa de transports que vostès no van fer, bé van fer
un circuït d’orientació per la ciutat, que podríem dir que és substitutiu. Torno a reiterar,
l’activitat que hem eliminat és l’operació ring ring perquè no tenim els 3.000 euros per
comprar targetes de T2 per regalar-les als que passin i regalar-los un entrepà, és que no
els tenim i no ho podem fer i hem hagut de suprimir aquesta activitat.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, en algun altre moment ja m’explicarà perquè li van posar
regalar targetes d’autobús, ring ring, el nom, curiositat.
SENYORA RIUS: Això no va sortir en el mandat anterior si no que venia de l’altre perquè
això ho va iniciar Iniciativa i va ser perquè en els primers anys es regalaven timbres de
bicicleta i d’aquí venia el nom.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, volia fer un segon prec, oi?
SENYOR RIUS: Sí, el segon prec és que en el Ple anterior vaig demanar informació sobre
les tasques que estava realitzant l’agent Batlle en referència que estava cobrant un plus per
jornada partida, que se’l veia a diferents hores vestit de paisà pel Viver, que havíem
demanat aclariments referents a les tasques que estava realitzant i vostè es va
comprometre que ens contestaria i al cap de dos mesos nosaltres no hem rebut resposta.
SENYOR ALCALDE: Doncs segurament deu haver estat un error i ja el contestaran des de
Recursos Humans al llarg dels primers dies. Gràcies, alguna paraula, sí, senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Una seguint amb les referències que hem fet abans de quan parlàvem
del Mercat del Fondo amb la pregunta aquesta que ha fet el senyor Serrano en nom de tots,
però també li voldria fer una altra pregunta al senyor alcalde. El senyor alcalde precisament
ha fet referència i ha dit que li agrada reunir-se a llocs públics amb la gent, doncs bé,
precisament a resultes d’una d’aquestes reunions seves, la Peña Juan de Arcos que va fer,
m’ha demanat gent que va estar present en aquesta reunió, que li preguntés si l’afirmació
que va fer quan va dir que “La Colina volveria ser lo que era en septiembre”, referint-se a
les queixes que s’havia retirat personal, si això , s’està acabant el setembre, si aquest
afirmació que va fer l’alcalde dient que La Colina “volveria a ser lo que era” es complirà o
no. Perquè ja recordaran i està a les Actes de Ple que en aquest tema ja hem fet un parell
d’intervencions aquí i hem tingut respostes contradictòries i aquesta és una tercera
resposta. Per tant, m’agradaria que ens pogués dir si es referma amb el que va dir en
aquest lloc públic on es va reunir, o quina és la situació que hi ha prevista pel Centre Cívic
de la Colina.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, miri, jo les paraules exactes que dic com que em reuneixo
gairebé cada dia amb veïns, doncs les paraules exactes no les recordo. Home, que
nosaltres estem treballant perquè La Colina torni a ser un lloc on els veïns tinguin una certa
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qualitat de vida, això ho estem fent i jo amb sinceritat i ara ja anem a qüestions subjectives,
si vostès i algunes persones, legítimament creuen que “para que La Colina vuelva a ser lo
que había sido”. L’element que provoca que “sea o no lo sea” és que dins del Centre Cívic
hi hagi un administratiu més o un administratiu menys, doncs jo ho respecto, com no pot ser
d’una altra manera, però per a nosaltres que La Colina sigui el que ha de ser, és una
qüestió més de treball en el carrer, de dignitat en el carrer, que els veïns estiguin satisfets,
més que no pas que hi hagi un administratiu més o un administratiu menys, però em
sembla legítim, hi estem treballant senyor Sagués, hi estem treballant.
SENYOR SAGUÉS: Per la seva resposta m’adono que he fet la pregunta molt malament,
perdó, l’intento...
SENYOR ALCALDE: N’ha fet dues, doncs avui no està molt fi perquè en una moció que diu
que li donen suport uns que no li donen.
SENYOR SAGUÉS: Això segons com s’ho miri, Jo he intentat no dir-li que vostè havia
contestat el que li havia sortit, el que li havia donat la gana, perquè la pregunta era una
altra. A vostè li van preguntar textualment, si pensaven recuperar el personal del Centre
Cívic La Colina i vostè va dir que “en septiembre volvería a ser lo que era”, tal com m’ho
han dit, no parlàvem del barri en general, parlàvem d’aquest tema, de la pregunta i m’han
demanat especialment que li faci aquesta pregunta.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, vostè el primer que m’ha preguntat i aquí hi ha
persones que ens estan veient, hi ha la tele, hi ha mitjans. Vostè el que ha preguntat si La
Colina “volvería a ser lo que había sido”.
SENYOR SAGUÉS: No, “lo que era”.
SENYOR ALCALDE: “Lo que era” i jo li dic que estic treballant i que nosaltres entenem que
“para que vuelva a ser lo que era” no depèn sota el nostre punt de vista, que hi hagi un
administratiu més o menys en el Centre Cívic, per a vostès si i per altres persones també, a
mi em sembla fantàstic, per a nosaltres recuperar aquest barri és treballar-ho al carrer, a
peu de carrer, gastar molta sola i fer inversió i estar present. Aleshores vostè em diu,
tornarà a recuperar l’administratiu, doncs miri, jo sóc l’alcalde d’una administració que té
1.200 treballadors, i per tant, com vostè entendrà, jo no sé si una administratiu que està en
un lloc doncs el mouran o no, perquè entre d’altres qüestions per això està el Departament
de Recursos Humans. Per tant, no em pregunti alguna cosa que no sé, però sí que li dic
una cosa, que per desgràcia ens ha tocat governar en un moment on hem de fer uns
ajustos econòmics, que altres ajuntaments no han de fer, que tenim unes limitacions de
personal, que la llei ens impedeix contractar personal, que ens impedeix que quan es jubili
una persona, aquella jubilació es pugui contractar una nova persona. Això ens està obligant
que departaments que puguin ser des d’un administratiu fins Intervenció, fins Alcaldia i fins
no sé on, haguem d’estar treballant amb una mà al davant i una altra al darrera moltes
vegades. Per tant, escolti’m, el problema tant de bo només fos aquest i és tot el que he de
dir d’aquesta qüestió i ja hem parlat tres vegades.
SENYOR SAGUÉS: Em falta una pregunta més.
SENYOR ALCALDE: No, no, vostè avui, no.
SENYOR SAGUÉS: No, no.
SENYOR ALCALDE: Digui, vinga va, digui, l’última, després vostè.
SENYOR SAGUÉS: Primer jo, d’acord. Primer de tot dir-los que em costarà molt poder
explicar a l’Associació de Veïns de Lloreda una pregunta tan senzilla com si tornarien a
recuperar el personal, quan els digui el que ha respòs l’alcalde, bé, no sé, no què
entendran, però ho intentaré.
SENYOR ALCALDE: Jo crec que ho ha entès tothom menys vostè.
SENYOR SAGUÉS: I ara m’agradaria senyor alcalde que em dónes també resposta a una
cosa que li vaig demanar públicament i és sobre un altre trist afer que ha sortit a la llum
pública a la nostra ciutat, que fa referència a una notícia publicada a la premsa sobre el cas
d’una venda d’un cotxe que implicava, em remeto al que s’ha publicat, jo no tinc
cap certesa de quina és la veritat i per això li pregunto a vostè que sí que ho ha de saber.
Parlàvem d’un cotxe que s’havia venut, sortia el nom del regidor senyor David Gómez que
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si havia estat detingut, ell ho desmentia, sortia el nom d’altre personal de confiança seva en
el districte 6è. també, implicat en tot aquest afer, sortien investigacions policials i també
sortia el nom com a últim, el coordinador que quedava de Sant Roc de l’inici del mandat
que també després varem saber que havia estat o cessat o no sabem exactament quina és
la situació, però que no s’atribueix a aquest fet. Jo crec que els que estem aquí presents, la
ciutadania en general, la ciutat de Badalona mereix saber realment què ha passat en tot
aquest afer i si amb el que ha passat el govern creu que s’ha d’anar més enllà i s’ha d’anar
a obrir alguna investigació o anar a portar el cas als tribunals per veure, realment clarificar
què és tot aquest embolic, que si tu tens ganes i segons en quin moment ho vegis i si tens
ganes de d’allò pot fer riure, fins i tot com veig que riuen aquí alguns tinent d’alcalde. A mi
no em fa gràcia, potser si ho veies en alguna pel·lícula potser sí, però que sigui de la meva
ciutat, la veritat és que tot aquet assumpte i que no hi hagi hagut ni un desmentit, ni un
aclariment per part de l’alcalde, per a mi és molt trist i m’agradaria que avui ho pogués fer
aquí en el Ple.
SENYOR ALCALDE: Anem a veure senyor Sagués perquè avui em sembla que vostè no té
el millor dia, li dic amb tots els respectes. Escolti’m, aquest és un tema, escolti’m, m’escolta,
aquest és un tema que no afecta l’Ajuntament de Badalona, que no té res a veure am
l’Ajuntament de Badalona, que no té res a veure amb cap persona que estigui a l’estructura
de govern i per tant, com vostè entendrà nomé ens faltaria ara que ens dediquéssim a
investigar temes que afecten alguna persona que està en aquest Saló de Plens, però que
no tenen relació amb l’Ajuntament. Per tant, només ens faltaria això, i si vostè ho proposa
doncs aquí queda, ja li he aclarit. Molt bé, senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Bé, és un prec, se m’ha acudit ara perquè he anat a veure la sala de
visites...
SENYOR ALCALDE: Ha vist el quadre?
SENYOR FALCÓ: He vist el quadre del senyor Pedro Bao que per cert és bonic de veure,
no sé si, és bonic de veure, és l’Ajuntament tal com és exactament avui, amb les botigues
tal com són avui, amb el panel tal com és avui, però jo no volia parlar d’això...
SENYOR ALCALDE: Emilio, és evident que el senyor Emilio comparteix la nostra visió de
prohibir el pas de bicicletes als majors de 14 anys per la Rambla. Endavant.
SENYOR FALCÓ: Està bé perquè així diguem tot va quedant més aclarit, no?, però en tot
cas he anat allà, he vist el quadre i efectivament és un bon quadre, però hi ha una altra
cosa que jo li demano alcalde que se li vagi a mirar també, perquè no l’he acabat
d’entendre, perquè no hauríem de convertir la sala de visites amb el mausoleu del líder.
Resulta que hi ha una vitrina, vostès hi poden anar i a la vitrina hi pots trobar una rèplica de
la Tàbula Hospitalis de l’any 98 després de Crist que els badalonins van signar amb el
patrici Quint Licini perquè els donés protecció oferint-li hospitalitat, hi ha una rèplica de la
Venus, hi ha la vara de l’Alcaldia, que no és la vara de l’alcalde, ni de l’alcaldessa, no ho ha
estat mai, és la vara de l’Alcaldia. Hi ha la medalla dels regidors, hi ha estris d’aquestes
característiques i hi ha la reproducció de la portada del Bétulo amb la cara del senyor Albiol
i j crec, francament, que aquesta foto en aquella vitrina no pertoca, pertoca a l’escala. Vostè
va fer una cosa que és relativa perquè d’alcaldes n’hi ha hagut més i n’hi deuen haver
abans de la Guerra Civil que també haurien de tenir un lloc a la història de la ciutat,
segurament no tenim prou paret, però està bé el que va fer de penjar els alcaldes que hi ha
hagut a Badalona, però en aquesta vitrina on hi ha tots aquests elements que li explico, no
té cap sentit que hi hagi una rèplica del Bétulo en què vostè per primera vegada agafava la
vara de l’Alcaldia. Per tant, jo li demano que a la vitrina de relíquies no s’hi posi, no s’hi
posi, vaja, no s’hi posi de moment, però i seriosament que la vitrina dels elements
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ornamentals no s’hi posi i li demano que retiri la seva fotografia de sota la Tàbula
Hospitales, de sota la Venus, de sota la vara d’Alcaldia, de sota tot allò que és neutre i ja és
història, a no ser que vostè també pretengui doncs, passar a vull per una relíquia que em
sembla que de moment encara no és.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, per l’observació, no miri, escolti, evidentment doncs la vitrina
de relíquies com vostè diu, no hi tinc cap interès especial. Això s’ha fet sense cap voluntat i
per tant, si vostè considera això, jo no tinc res a dir i diré que es tregui la fotografia, faltaria
més, és un tema protocol·lari. També li he de dir, que jo quan he anat a alguna
dependència de la Generalitat de Catalunya, cosa que en aquest Ajuntament no hem fet, ni
es farà, he trobat la foto del president de la Generalitat per totes les dependències i jo en
aquest Ajuntament, cosa que jo no faré, he vist a empreses municipals la fotografia en
aquest cas, de l’alcaldessa Maite Arqué, que no em sembla ni bé, ni malament, vull dir,
però, escolti’m, no tenim cap tipus de problema en aquesta línia i traurem la fotografia de la
vitrina de les relíquies. Molt bé, doncs si n hi ha cap prec, ni cap pregunta més bon vespre.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint hores i quaranta minuts, de la qual
com secretari general , dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL
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