Secretaria General

NÚM.:
4
ÒRGAN:
Ple de l'Ajuntament
SESSIÓ:
ORDINÀRIA
DATA:
26 de febrer de 2013
HORA:
18:05
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en: 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS

SECRETARI GENERAL ACC.
INTERVENTOR
TRESORERA

Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Sònia Egea Pérez
Rosa Bertran i Bartomeu
Salvador Lerma Timonel
David Gómez Villar
Montserrat Salgado Romero
Daniel Gracia Alvarez
Jordi Serra Isern
Francesc Serrano Villarroya
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
Albert Müller i Valentí
Julián Alamo Guijarro
Lluísa Osa Farré

ABSENTS
Dessirée García Roig

Regidor

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de les actes de les sessions
anteriors que van tenir lloc el 29 de gener i el 12 de febrer de 2013.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2013/2540 DONAR COMPTE. Resolució de l'alcalde de data 13 de febrer de 2013,
per la qual es modifica la data de celebració de la sessió plenària ordinària del mes de març
de 2013.
3 AP-2013/2541 DICTAMEN. Aprovar el Document de Seguretat en matèria de protecció
de dades de caràcter personal
4 AP-2013/2542 DONAR COMPTE. Resolució aprovada per la Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 25 de gener de 2013.
5 AP-2013/2543 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de l'Ordre
HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 4rt trimestre de 2012..
6 AP-2013/2544 DICTAMEN: Acord de modificació de la Relació de llocs de treball.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
7 AP-2013/2545 DICTAMEN.
l'escola".

Aprovar inicialment les bases dels premis "El dimoni a

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀMBIT DE TERRITORI
8 AP-2013/2546 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla general
metropolità al carrer d'Austràlia cantonada amb l'avinguda del Doctor Bassols.
9 AP-2013/2547 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local, de data 1 de
febrer, de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla de millora
urbana de la Unió Vidriera.
10 AP-2013/2548 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla especial de
l'illa compresa pels carrers Sant Pere, del Mar, Cadis, Magatzem i Sant Jaume.
11 AP-2013/2549 DICTAMEN. Resoldre per mutu acord i deixar sense efecte el conveni de
col.laboració entre l'Ajuntament i l'IMPSOL per a construcció i promoció dels habitatges
amb protecció oficial a l'Avinguda Navarra.
12 AP-2013/2550 DICTAMEN.
Municipal de Publicitat.

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança

13 AP-2013/2551 DICTAMEN. Resoldre de mutu acord i deixar sense efecte el conveni
entre l'Ajuntament i Grogasa 22, SL.
14 Proposicions urgents.
15 Torn obert de paraules
AP-2013/2558 Senyor Valentín Mayoral Lizana, com soci del Casal del Raval. Assumpte:
La sala de ball del Raval no disposa de lliceència municipal.
AP-2013/2559 senyor Edmundo López Molinero, representant Casal d'Avis Raval..
assumpte: Casal del Raval.
AP-2013/2560 Senyora Mª Dolores Campanya Sánchez, mare d'un alumne del col·legi
Feliu Vegués. Assumpte: Ajudes llibres de text per a famílies i socialitzar-los.
AP-2013/2561 Senyor Juan Manuel Dorado Vaz, en rep. AMPA Escola Ïtaca. Assumpte
Subvenció llibres text.
AP-2013/2562 Senyora Julián Miguel Martínez Soria / Miguel Angel Sánchez, com
president del Club Futbol Badalona. Assumpte: Conveni IMPSOL (punt 11 Ordre del Dia)
16 Mocions dels grups municipals
AP-2013/2553 Moció que presenta el grup municipal de CIU, d'adhesió a la declaració de
sobirania i el dret de decidir del poble de Catalunya (RETIRADA)
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AP-2013/2554 Moció que presenta el grup municipal de CIU, per reclamar a l'Estat
espanyol que no centrifugui el seu dèficit a Catalunya.
AP-2013/2557 Moció que presenta el grup municipal PSC, sobre el dret a decidir del poble
de Catalunya (RETIRADA)
AP-2013/2555 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, en motiu del 8 de març,
dia internacional de les dones.
AP-2013/2556 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, de suport a la
socialització i reutilització de llibres de text i material didàctic i pedagògic
21 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYOR ALCALDE: Sessió pública. Guardaríem un minut de silenci per les dones que han
estat víctimes de la violència de gènere.
Començaríem la sessió ordinària. Vull aprofitar per felicitar una regidora que avui no ens
acompanya, que és la Dessirée García que ha estat mare ahir d’una nena, i en nom de tots
felicitar-la per haver estat mare i que quedi recollit en acta.
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de les actes de les sessions
anteriors que van tenir lloc el 29 de gener i el 12 de febrer de 2013.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de les actes de les sessions anteriors
que van tenir lloc el 29 de gener i el 12 de febrer de 2013, les quals són aprovades per
unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2013/2540 DONAR COMPTE. Resolució de l'alcalde de data 13 de febrer de 2013,
per la qual es modifica la data de celebració de la sessió plenària ordinària del mes
de març de 2013.
En data 13 de febrer de 2013, l’alcalde va aprovar un acord que, literalment, diu el següent:
“Vist que mitjançant acord plenari adoptat en sessió de 12 de juliol de 2011, es va acordar
establir que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament tindrien lloc els darrers dimarts
de cada mes, a les 18 hores.
Vist que la sessió plenària del proper mes de març s’hauria de celebrar el dia 26 de
l’esmentat mes i vist que aquest dia es troba inclòs en el període vacacional de setmana
santa, és pel que s’estima convenient traslladar la data de celebració de l’esmentada sessió
plenària al dia 19 de març d’enguany.
Atès que per acord plenari de 12 de juliol de 2011, es va aprovar la facultat de l’alcalde per
a posposar o avançar la realització del Ple ordinari dins del mateix mes de celebració, quan
el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en període vacacional.
Vist que aquesta modificació compleix el règim de periodicitat mínima mensual de les
sessions plenàries ordinàries establerta a l’art. 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el senyor
alcalde, a proposta de la Direcció de l’Àmbit de Govern adopti la següent proposta i resolgui
conformement:
Proposta de resolució
PRIMER.- Modificar la data de celebració de la sessió plenària ordinària d’aquest
Ajuntament pel que fa al mes de març de 2013, traslladant-la al dia 19 de març, enlloc del
dia 26 de l’esmentat mes.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord a l’Ajuntament Ple en la propera sessió.”
DILIGÈNCIA
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En la sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2013 s’ha donat compte al Ple de l’ajuntament
de la resolució de l’Alcaldia de data 13 de febrer de 2013, pel qual es modifica la data de
celebració de la sessió plenària ordinària pel que fa al mes de març de 2013.
3 AP-2013/2541 DICTAMEN. Aprovar el Document de Seguretat en matèria de
protecció de dades de caràcter personal
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació inicial del Document de Seguretat per tal de donar
compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan que resol: Ple de l’Ajuntament
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 15/LPD-6/13
Interessats: Corporació municipal
Antecedents
1. En data 1/02/12 la Comissió de Seguretat i protecció de dades va acordar iniciar els
treballs de redacció d’un nou Document de Seguretat per tal de donar compliment a la
legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, treballs que van
finalitzar el 28/01/13.
2. En data 04/02/13 la Responsable de seguretat va proposar iniciar els tràmits per a
l’aprovació del Document de Seguretat i elevar la proposta a la Comissió de Seguretat i
Protecció de Dades.
3. En data 13/02/13 reunida la Comissió de Seguretat ha acordar elevar a l’Ajuntament Ple,
en tant que òrgan competent, l’aprovació del Document de Seguretat.
4. En data 13/02/13 la Responsable de seguretat ha informat, entre d’altres aspectes, que el
Document de seguretat s’adequa a allò previst a l’article 88.3 del RD 1720/2007, de 21 de
desembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LO 15/1999
de protecció de dades de caràcter personal.
Fonaments de dret
1. Legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal:
- Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre de 1995,
relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d’aquestes dades.
- Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa
al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les
comunicacions genèriques, modificada per la Directiva 2009/136/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009.
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la LO 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (RPDP), el
qual a la seva Disposició transitòria segona fixa els terminis d’implementació de les
mesures de seguretat.
- Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal
mitjançant càmeres amb fins de videovigilància.
- Recomanació 1/2010 de l’Agència de Protecció de Dades, sobre l’encarregat del
tractament en la prestació de serveis per compte d’entitats del sector públic.
2. D’acord amb l’article 88.1 del RPDP el responsable del fitxer o tractament ha d’elaborar
un document de seguretat que ha de recollir les mesures d’índole tècnica i organitzativa
que s’han d’implementar sobre els fitxers que contenen dades de caràcter personal i els
sistemes de tractament.
3. L’article 88.3 del RD 1720/2007 determina el contingut mínim del Document de Seguretat.
4. El procediment per a l’aprovació de l’esmentat document de seguretat, en tant que
reglament intern, ve determinat per l’art. 60 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
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ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació a l’art. 178. 1 Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC) i que és el següent:
a) Aprovació inicial Ple.
b) Informació pública i audiència dels interessats, per un període de trenta dies, perquè
puguin presentar reclamacions i suggeriments.
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva
del ple, amb publicació posterior del text íntegre del reglament.
5. El document de seguretat s’entendrà aprovat definitivament amb caràcter automàtic si no
és objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació
pública de l’expedient i d’audiència als interessats, de conformitat amb l’article 178.1 c) del
TRLMRLC.
6. La competència per a l’aprovació d’aquesta proposta ve atribuïda al Ple de la Corporació
per l’art. 52.1 d) i 178 TRLMRLC, resultant d'aplicació la regla general, establerta per l'art.
47.1 de la LRBRL i 114 del Reial Decret legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de majoria simple del
membres presents a la sessió plenària.
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 a
les previsions de l’article 82.2 de la pròpia norma, l’Ajuntament Ple, previ dictamen de la
Comissió d’estudi, informe i consulta de Govern, Hisenda i Recursos Interns adopti la
següent proposta i resolgui de conformitat:
Proposta de resolució
PRIMER.- Aprovar inicialment el document de seguretat per a la protecció de les dades de
caràcter personal de l’Ajuntament de Badalona que ha estat elaborat per la comissió
d’estudi designada per resolució de l’Alcaldia de data 22 de novembre de 2011 i que
s’adjunta com annex al present acord, formant part integrant del mateix.
SEGON.- Sotmetre als tràmits d’informació pública i d’audiència el present expedient i el
text del Document de Seguretat a què es refereix el punt anterior, per un termini de trenta
dies, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant els quals les persones interessades podran
formular les al·legacions, reclamacions i suggeriments que considerin oportuns. El termini
d’informació pública començarà a comptar a l’endemà de la darrera de les publicacions
oficials esmentades.
TERCER.- Disposar que, es considerarà aprovat definitivament el Document de Seguretat
per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Badalona si durant
el tràmit d’informació pública i d’audiència no es produeixen al·legacions, reclamacions o
suggeriments
(.../...)
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada i
dels informes precedents als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992,
l'Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
4 AP-2013/2542 DONAR COMPTE. Resolució aprovada per la Junta de Govern Local
en sessió ordinària de data 25 de gener de 2013.
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Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la resolució aprovada per la Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 25 de gener de 2013.
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’ adreça: L’ Ajuntament Ple
Núm. expedient: 24/OBR- 5/12
Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 25 de gener de 2013, va aprovar una
resolució, la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- RESOLDRE l’ expedient de contractació relatiu a la prestació d’ un servei de
prevenció aliè, complementari del servei propi, que cobreixi les especialitats preventives de
seguretat en el treball, vigilància de la salut, els serveis complementaris i puntuals d’
higiene industrial així com també aquelles altres disciplines que en resultin de l’ oferta
adjudicada, amb l’adjudicació d’ aquest contracte a favor de la proposició presentada per l’
empresa ICESE PREVENCION SL (CIF B61271672), 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 14 de desembre de 2012 arran l’ informe tècnic
de valoració de les ofertes segons criteris que depenen d’un judici de valor emès en data 27
de novembre de 2012 pels serveis tècnics designats a aquests efectes i l’ informe de
valoració de les ofertes segons criteris avaluables automàticament emès pel Servei de
Recursos Humans en data 12 de desembre de 2012 i a raó de les millores tècniques i
econòmiques, dels compromisos i d’ altres beneficis socials que han estat formulats amb la
seva oferta i que són els que es detallen a continuació:
Respecte a la disciplina de vigilància de la salut:
-Oferta econòmica 1 any: 39.200 EUR, IVA exempt.
-Centre proposat per a l’execució del contracte: Centre Mèdic Digest (Av. Martí Pujol, 2830, 08911 Badalona).
-Posarà a disposició unitat mòbil.
-Posarà a disposició d’un facultatiu al lloc de treball del treballador afectat en 1 hora.
-Set cursos de formació a l’any.
-Quatre iniciatives on line a l’any de promoció i prevenció de la salut.
-Aportarà documents, tríptics i formularis d’informació i formació d’aquesta disciplina.
-Aportarà suport a les activitats de l’especialitat de l’ergonomia i psicosociologia aplicada.
-Proposa dos centres mèdics - amb qui ha subscrit contractes de serveis que han estat
presentats amb la seva proposició – per a la realització de les revisions i d’ altres
actuacions relacionades amb l’ àmbit de la ginecologia a preus avantatjosos respecte els
preus actuals de mercat de prestació de dits serveis.
-Es compromet a realitzar les millores en les proves analítiques i exploracions clíniques que
es detallen amb la seva proposició així com les campanyes, programes, tallers i/o cursos
que també s’ hi relacionen, per difondre activitats de nous hàbits de salut.
Respecte a la disciplina de seguretat en el treball:
-Oferta econòmica 1 any: 22.600 EUR, IVA exclòs al tipus del 21%.
-Posarà a disposició un tècnic prevenció riscos al lloc de treball del treballador afectat en 1
hora.
-Elaboració de tres plans d’emergència a l’any.
-Tres activitats de formació a l’any.
-Vint-i-cinc centres a avaluar a l’any.
-Adscripció de setze tècnics de prevenció de riscos, addicionalment als dos mínims exigits
en aquesta contractació.
Respecte als serveis complementaris i puntuals d’higiene industrial:
-Oferta econòmica 1 any: 2.600 EUR, IVA exclòs al tipus del 21%.
SEGON.- ATENDRE la despesa que se’ n derivi de la formalització del contracte de
referència per a l’ exercici 2013, que s’ ha estimat en un import de 63.884,32 euros (a raó
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de 35.933,33 euros (IVA exempt), la disciplina de vigilància de la salut, 25.067,16 euros
(IVA inclòs al tipus del 21%) la disciplina de seguretat en el treball i 2.883,83 euros (IVA
inclòs al tipus del 21%), els serveis complementaris i puntuals d’ higiene industrial) –
havent-se estimat l’ entrada en vigor del contracte de referència al mes de febrer d’
enguany - amb càrrec a la partida pressupostària número 213-9204-22706 del pressupost
municipal prorrogat de l’exercici 2012.
SOTMETRE la despesa que se’ n derivi d’ aquest contracte per a les futures anualitats que
comprengui la seva execució així com la seva pròrroga, cas que aquesta sigui acordada, a
la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
municipals corresponents a aquells exercicis, per atendre el seu pagament havent-se de
donar comptar d’aquest fet a l’ Ajuntament Ple a efectes de la seva consideració en el
procés d’elaboració i aprovació del pressupost general que hagi d’atendre els compromisos
futurs assumits.
TERCER.- REQUERIR a l’ empresa ICESE PREVENCION SL perquè formalitzi el contracte
per a la prestació dels serveis a què s’ ha fet referència en el primer acord dins del termini
màxim de 15 dies hàbils següents a la notificació d’ aquesta resolució.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució als licitadors en la forma reglamentàriament
prevista amb la relació de recursos que poden interposar, a la cap del Servei de Recursos
Humans de l’ Àmbit de Govern 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 a l’ Ajuntament Ple d’ allò exposat a l’ acord segon precedent.”
Fonaments de dret
1. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del RDLEG 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic i
el cartipàs municipal vigent, aquesta resolució va ser adoptada per la Junta de Govern
Local, per delegació de competències com a òrgan de contractació efectuada per l’ alcalde
(Resol. de 5 de juliol de 2011) respecte als contractes de serveis, el valor estimat dels quals
superi la quantitat de 120.202,42 euros.
2. D’ acord amb el que preveu la clàusula 4 del plec de clàusules administratives
particulars, la durada d’ aquest contracte és d’ un any a comptar del dia 1 de setembre de
2012 o, cas que no fos possible la formalització del contracte de referència abans de la data
indicada, com ha estat el cas (la seva adjudicació s’ ha aprovat, d’ acord amb l’ exposat als
antecedents d’ aquest document, en data 25 de gener de 2013) a comptar del primer dia
natural del mes següent al de la data de la seva formalització (això és el dia 1 de febrer de
2013), prorrogable de mutu acord i de forma expressa pel termini màxim d’ un any més.
3. És per això que l’ acord segon abans transcrit preveia que la despesa que se’ n derivi
d’aquest contracte per als futurs exercicis econòmics que en comprengui la seva execució
així com la seva pròrroga, cas d’ acordar-se aquesta, restarà sotmesa a la condició
suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal
corresponent a aquell exercici 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. 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,
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president de l’ Àmbit d’ Economia i Hisenda, que elevi proposta a l’ Ajuntament Ple per tal
de donar-ne compte de la resolució a què es fa referència en els antecedents d’aquest
document.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de
resolució formulada, l’ Ajuntament Ple resol de conformitat prenent nota de la resolució
indicada.
5 AP-2013/2543 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de
l'Ordre HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 4rt trimestre de 2012..
INFORME DE INTERVENCION
QUE SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE UNO DE
OCTUBRE, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE
INFORMACION PREVISTAS EN LA LEY ORGANICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
El suministro de la información, contenida tanto en el presente informe como en la
transmitida a través de la Oficina Virtual de Coordinación de las Entidades Locales de
acuerdo con la orden HAP/2105/2012 de uno de octubre, se efectúa de conformidad con el
artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para
la financiación de los pagos a proveedores, en el ámbito subjetivo definido en el artículo
111 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para aquellas
corporaciones locales que hayan concertado operaciones de endeudamiento previstas en
el citado Real Decreto Ley.
1) ANTECEDENTES
1.a) Sobre los datos de la operación financiera que da lugar a la aprobación del PLAN DE
AJUSTE:
En fecha de 27 de marzo de 2012, atendiendo a lo previsto en los reales decretos leyes
4/2012 de 24 de febrero y 7/2012 de 9 de marzo, se aprobó un plan de ajuste que
respondía a la proyección económica durante un período de 10 años incorporando entre
sus obligaciones tanto el gasto financiero como el de devolución del préstamo solicitado en
el mismo expediente destinado al pago a proveedores que cumplieran las condiciones
figuradas en la ley a la que me remito para no ser reiterativo.
La aprobación del PLAN DE AJUSTE, entre otras, tiene por objeto asegurar la devolución
del préstamo en las condiciones de plazos y tipos de interés en que el Ayuntamiento se
comprometió.
El Ayuntamiento de Badalona, junto con sus Organismos Autónomos y Sociedades
Mercantiles de capital cien por cien municipal, solicitó para el pago a proveedores la
cantidad de 31.036.946,75 euros, según el siguiente detalle:
Op. endeudamiento
Aprobada 15/05/2012

Op. endeudamiento
Aprobada 20/07/2012

Total Operaciones
Endeudamiento ICO

26.791.573,58

59.194,14

26.850.767,72

2.101.159,85

95.822,42

2.196.982,27

1.336.622,37

17.599,51

1.354.221,88

Ayuntamiento de Badalona
Badalona
Serveis
Asistencials S.A. (BSA)
Instituto
Municipal
de
Servicios Personales (IMSP)
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Op. endeudamiento
Aprobada 15/05/2012

Op. endeudamiento
Aprobada 20/07/2012

Total Operaciones
Endeudamiento ICO

0,00

400.836,41

0,00

200.909,52

11.912,45

0,00

11.912,45

0,00

21.316,50

21.316,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193.932,57

31.036.946,75

Badalona Cultura S.L.
400.836,41
Instituto
Municipal
de
Promoción a la Ocupación
(IMPO)
200.909,52
Escola
de
Badalona

Música

de

Badalona Comunicació, SA
Museo
Badalona

Municipal

de

Ens de Gestió Urbanistica
S.A.(ENGESTUR S.A.)
Reactivació Badalona S.A.
(REBASA)

TOTAL
PRESTAMOS
CONCEDIDOS
30.843.014,18

Los préstamos concertados con diferentes entidades y fechas, todas ellas antes de 31 de
julio, fueron destinados al pago a proveedores por el importe referido de 31.036.946,75
euros.
1.b) Sobre las entidades consideradas en la consolidación de la información aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en fecha 27 de marzo de 2012 remitida al Ministerio de Economía y
Administraciones Públicas.
Cuando se procedió a la consolidación, ninguna de las cinco Sociedades Mercantiles había
sido sectorizada por la Intervención General de la Administración del Estado. Dada la
información histórica y los criterios de análisis de los servicios municipales, consideraron
como sector privado tanto a la sociedad mercantil Ens de Gestió Urbanística S.A
(ENGESTUR) y Badalona Serveis Asistencials, S.A (BSA).
Clasificadas recientemente por la IGAE, ambas han sido consideradas como sector de las
Administraciones Públicas.
1.c) Memoria explicativa de los criterios y medidas previstas llevar a cabo y cuyo reflejo
cuantitativo figura en el plan de ajuste aprobado:
Trascrito literalmente dice:
“PLAN DE AJUSTE
DEL AYUNTAMIENTO DE BADALONA
PREVISTO EN EL REAL DECRETO-LEY 4/2012
1. INTRODUCCIÓN
La presente memoria que justifica y desarrolla la valoración económica proyectada de la
ejecución presupuestaria para el período 2011-2022, en sus secciones de ingresos y
gastos, tiene su origen en el plan económico financiero aprobado por el Ayuntamiento
Pleno en fecha de veintinueve de noviembre del pasado ejercicio 2011.
En el referido plan se acordaron las líneas maestras de actuación en los presupuestos
futuros mediante la concreción de las hipótesis que sirvieron de base para su
cuantificación económica.
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Siguiendo las mismas líneas de actuación, se confeccionó y aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio 2012, presupuesto que al día de la fecha
se encuentra en fase de
exposición al público.
Las cifras figuradas en la proyección económica de ejercicios futuros, siempre teniendo
presente criterios de prudencia, han concretado las actuaciones de cada uno de los
apartados de la memoria en que se refiere a la cumplimentación del plan de ajuste.
Es importante resaltar que tanto en la sección de gastos y de ingresos del ejercicio 2012
como en su comparación con las del ejercicio cerrado 2011 existen aparentes y en algunos
casos importantes diferencias entre los cuadros A1 y A2 que recogen los derechos y
obligaciones reconocidos y presupuestados para los ejercicios 2011 y 2012, y los B1 y B2
que recogen las medidas de ahorro. Estas provienen básicamente de la no consideración
en los cálculos de los programas de actuación con financiación compartida entre
Ayuntamiento y otras Instituciones Públicas.
2. DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE INGRESSOS
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias
Como consecuencia de la aplicación del articulo 8.1.a) del Real Decreto Ley 20/2011, de 30
de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, el tipo impositivo vigente del
IBI, del 0.9951 se fijará, para el año en curso, al 1.0946 (dentro de los límites establecidos
por el articulo 72 del TRLLRHL) y los ingresos por este concepto crecerán de 40.9 millones
a 44.9 millones de euros.
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de
convenios de colaboración con Estado y/o CCAA)
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 31/01/2012 aprobó la delegación al
Organismo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona (ORGT) las
funciones de recaudación del conjunto de tributos i otros ingresos de derecho público de la
Corporación y la gestión y recaudación de las sanciones de circulación.
Con esta medida se pretende incrementar los ingresos líquidos de la Corporación mediante
el uso de la plataforma tecnológica del ORGT, utilizando las aplicaciones de recaudación
que agilizan notablemente procedimientos de recaudación ejecutiva (embargos de c/c.,
salarios, fincas, AEAT, etc.).
Actualmente se trabaja en el proceso de integración de datos para que sea operativo a
partir del 15/4/2012.
Experiencias realizadas ya en otros municipios de la provincia de Barcelona han supuesto
un incremento considerable de los ingresos líquidos.
Medida 3
Dentro del periodo de vigencia del plan se ha previsto un conjunto de actuaciones a realizar
por los servicios de gestión tributaria y la inspección municipal con las previsiones de
incremento de ingresos que se detalla a continuación:
2012
Descripción concepto
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos
Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos
Urbanos
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y obras
Tasa por Entrada de Vehículos
Otras Tasas para Utilización Privativa Dominio Público

ACTUACIONES
2.150.000,00

2013
ACTUACIONE
S
0,00

400.000,00
170.000,00
30.000,00
50.000,00
2.800.000,00

100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00

Impuesto sobre bienes inmuebles
Los ingresos provenientes del IBI se ajustan considerando la previsión de incorporación de
altas pendientes del periodo 2007-2011 todavía no realizadas. Con tal de asegurar esta
previsión se ha establecido un plan de trabajo para agilizar el cierre de los expedientes
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pendientes, coordinando con la Gerencia del Catastro de Barcelona los trabajos necesarios
para proceder a las notificaciones de las nuevas altas y su inclusión en el padrón del año
2012.
En concreto, referido al ejercicio de 2011, se han realizado liquidaciones de abonarés por
un importe global de 769.697,95 que ya estarán incorporadas en el padrón del ejercicio de
2012 (ver detalle individualizado en el anexo IBI).
Se ha de remarcar que las liquidaciones de abonarés son un proceso regular que también
se efectuará en los ejercicios 2012-2022, de los expedientes de altas y modificaciones de
fincas aún pendientes a fecha de hoy.
Por otra parte, ya se están efectuando trabajos de revisión de los datos jurídicos de ciertas
zonas de la cuidad, con la finalidad de verificar el año de construcción y/o reformas
realizadas en los inmuebles para poder actualizar su valor catastral. La valoración del
impacto se hace a partir de una muestra significativa de 19 fincas tal como se muestra en el
anexo IBI del informe.
La cuantificación aproximada de estas actualizaciones y actuaciones se indica a
continuación:
Impuesto de Bienes Inmuebles
Situación a 15/09/2011
Valor catastral con altas en fecha
Valor Catastral Padrón 2011
Diferencia de valor
Incremento cuota prevista 2012

4.379.863.326,51
4.366.422.463,06
13.440.863,45
134.342,77

Situación prevista a 15/02/2012
Valor catastral actualizado 2012 i altas en
fecha
Valor Catastral Padrón 2011
Diferencia de valor
Incremento cuota prevista 2012
Incremento cuota para abonares de 2012
Incremento revisión reforma- mediana- total

4.433.626.780,31
4.366.422.463,06
67.204.317,25
671.713,87
842.697,95
635.926,79

Incremento cuota prevista 2012

2.150.338,61

También se está evaluando la conveniencia de plantear al Centro de Gestión Catastral que
elabore una nueva ponencia de valores con la finalidad de proceder a la revisión de los
valores catastrales de las fincas del municipio. Esta medida, en el caso de efectuarse,
tendría efectos impositivos más allá de lo que contempla el Plan de Ajuste y contribuiría a la
sostenibilidad de los ingresos municipales de los años posteriores al plan, consolidando el
efecto del ajuste presupuestario que comportará para las finanzas municipales la ejecución
de este plan de saneamiento.
En el plan de ajuste no se contempla la variación del tipo impositivo del impuesto, aunque
sería una medida que se podría aplicar durante la vigencia del plan si la evolución de los
ingresos no fuera la prevista.
Impuestos sobre el incremento de valores de los terrenos (IMVTNU)
Los ingresos procedentes del IMVTNU se ajustan considerando la previsión de
liquidaciones complementarias derivadas de la revisión de las declaraciones autoliquidaciones presentadas en el periodo 2007-2010. Para asegurar esta previsión se ha
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establecido un plan de trabajo conjunto de los departamentos del ámbito de Hacienda
(Inspección y Gestión Tributaria), para agilizar el cierre de los expedientes pendientes y
proceder a notificar y liquidar las liquidaciones en los ejercicios 2012 y 2013.
El estado actual de las tareas de gestión que se llevan a cabo actualmente es el siguiente:

NÚMERO
EXP.
227
142

FASE DEL EXPEDIENT
En trámite de requerimiento (1)
En trámite de propuesta de liquidación
En trámite de pendiente decretar
liquidación
108

LIQUIDACION MEDIA PLUSVÀLIA

CUOTAS
PREVISTAS
372.760,19
212.647,34

SANCIÓN
PREVISTA
130.466,06
74.426,57

SANCIÓN
PREVISTA
BONIFICADA
97.849,55
55.819,93

197.881,50
783.289,03

69.258,53
274.151,16

51.943,89
205.613,37

1.642,12

NOTAS
1. En estos casos no tenemos aún la escritura y, por tanto, no podemos saber el
liquidación. Por este motivo, el cálculo se ha hecho sobre una media

importe de la

Las previsiones del cuadro son superiores a lo que prevé el plan, ya que estamos
considerando propuestas de liquidación sobre una estimación de liquidación de
expedientes ya tramitados.
Por otra parte tenemos pendientes de incorporar, a la fase de comprobación inicial, 1.423
expedientes del periodo 2008-2011, de difícil estimación en cuanto a cuotas, pero en todo
caso podemos asegurar que el impacto económico será superior al que muestra el cuadro
anterior.
Ingresos del capítulo II (Impuestos indirectos)
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO)
Los ingresos provenientes del ICIO se ajustan considerando la previsión de liquidaciones
complementarias derivadas de la revisión de las declaraciones -autoliquidaciones
presentadas en el periodo 2007-2010. Para asegurar esta previsión se ha establecido un
plan de trabajo conjunto de los ámbitos de Urbanismo y Hacienda para agilizar el cierre de
los expedientes pendientes y proceder a liquidar y notificar las liquidaciones en los
ejercicios 2012 y 2013.
La gestión de esta revisión es compleja en sus vertientes técnica y jurídica y su impacto se
ha evaluado de forma prudente. Posiblemente el impacto real de la medida, una vez
realizada, sea superior a la contemplada en el plan de Ajuste.
El estado actual de les tareas de gestión que se están efectuando actualmente es el
siguiente:
ICIO

FASE DEL EXPEDIENTE

SANCIÓN
NÚMERO BASES
CUOTES
SANCIÓN PREVISTA
EXP.
IMPONIBLES PREVISTAS PREVISTA BONIFICADA

En trámite de requerimiento
205
En trámite de propuesta de liquidación
40
En trámite de pendiente decretar liquidación 181

6.754.431,39
1.825.783,81
7.843.385,17

270.177,23
73.031,37
313.735,39

94.562,03 70.921,52
25.560,98 19.170,73
109.807,39 82.355,54

656.943,99

229.930,40 172.447,80
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Las previsiones del cuadro son superiores a lo que prevé el plan, ya que estamos
considerando propuestas de liquidación sobre una estimación de liquidación de
expedientes ya tramitados. Se ha de añadir que debido a la actual situación económica es
posible que algunos expedientes desistan o que la inactividad lleve a su caducidad.
Por otra parte tenemos pendientes de incorporar a la fase de comprobación inicial, 648
expedientes del periodo 2008-2011, de difícil estimación en cuanto a bases imponibles y
cuotas, pero en todo caso podemos asegurar que el impacto económico será superior al
que muestra el cuadro anterior.
Ingresos del capítulo III (Tasas, precios públicos y otros ingresos)
Tasa por Entrada de Vehículos
Los ingresos provenientes de esta tasa se han ajustando teniendo en cuenta la previsión de
las liquidaciones derivadas de la revisión de las licencias actuales y de la revisión del
padrón a realizar, ya que se ha detectado, por parte de los servicios de gestión tributaria, la
existencia de hechos imponibles que no tienen la correspondiente licencia para la
utilización de la entrada de vehículos. Esta actuación se llevará a cabo en el ejercicio de
2012.
Otras Tasas para la Utilización Privativa del Dominio Público
Los ajustes contemplados en el plan responden básicamente al incremento de la demanda
que se ha producido en las licencias para utilización del dominio público por parte de
empresas y particulares durante el segundo semestre del 2011. En este momento se están
efectuando los trabajos para confeccionar el correspondiente padrón del año 2012 y la
previsión de incremento de 50.000 euros corresponde exclusivamente a les cuotas de los
padrones - liquidaciones que se efectuarán por las variaciones 2011-2012.
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos
El conjunto de otras medidas de ajuste incluye las variaciones resultantes de la liquidación
de la participación de tributos del estado, bien por ser positiva (ejercicio 2010), bien por
finalizar la devolución de las negativas (ejercicio 2008 y 2009), tal y como se detalla a
continuación:
Año
2012
2016-2022
2017-2022

Descripción
Estimación de la liquidación PTE 2010
Reintegro PTE Liquidación 2008
Reintegro PTE Liquidación 2009

Importe Miles Euros
6.636,00
1.144,36
4.618,68

La previsión de incremento de los ingresos corrientes consolidados por la evolución
prevista de las variaciones de ordenanzas, precios públicos y otros ingresos corrientes se
detalla a continuación:
Año
Incremento %
2013
1,00
2014
1,50
2015
1,50
2016
1,50
2017
1,50
2018-2022 (*)
2
(*) anual
ANEXO IBI
Referencia Cad
7291820 DF3879A
7291839 DF3879A
7388901 DF3878G
7388906 DF3878G

Año
const
1900
1900
1900
1900

Valor Catastra
actual
34.210,89
92.707,92
179.806,44
23.600,01

Reforma
aplicada
TOTAL 1990
TOTAL 1990
TOTAL 1990
TOTAL 1990

Nuevo valor
44.119,49
113.422,62
224.245,18
31.422,56

Diferencia
valor
9.908,60
20.714,70
44.438,74
7.822,55
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Referencia Cad
7388913 DF3878G
7388914 DF3878G
7388915 DF3878G
7388917 DF3878G
7388918 DF3878G
7388922 DF3878G
7388925 DF3878G
7388930 DF3878G
7388931 DF3878G
7388932 DF3878G
7388939 DF3878G
7388940 DF3878G
7388942 DF3878G
7388943 DF3878G
7388944 DF3878G

Referencia Cad
7291820 DF3879A
7291839 DF3879A
7388901 DF3878G
7388906 DF3878G
7388913 DF3878G
7388914 DF3878G
7388915 DF3878G
7388917 DF3878G
7388918 DF3878G
7388922 DF3878G
7388925 DF3878G
7388930 DF3878G
7388931 DF3878G
7388932 DF3878G
7388939 DF3878G
7388940 DF3878G
7388942 DF3878G
7388943 DF3878G
7388944 DF3878G

Año
const
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1920
1930
1935
1900
1915
1825
1900
1816
1880

Año
const
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1920
1930
1935
1900
1915
1825
1900
1816
1880

Valor Catastra Reforma
actual
aplicada
48.413,79
TOTAL 1990
48.562,44
TOTAL 1990
13.568,36
TOTAL 1990
16.949,13
TOTAL 1990
18.147,86
TOTAL 1990
127.598,48
TOTAL 1990
46.046,32
TOTAL 1990
53.231,82
TOTAL 1990
102.377,03
TOTAL 1990
41.360,37
TOTAL 1990
91.944,92
TOTAL 1990
35.390,40
TOTAL 1990
34.784,21
TOTAL 1990
46.552,30
TOTAL 1990
46.955,49
TOTAL 1990
Total Diferencia de valores
Media valor por finca
Cuota
Diferencial
Referencias
catastrales
afectadas
Valor
Catastral Reforma
actual
aplicada
34.210,89
MEDIA 1990
92.707,92
MEDIA 1990
179.806,44
MEDIA 1990
23.600,01
MEDIA 1990
48.413,79
MEDIA 1990
48.562,44
MEDIA 1990
13.568,36
MEDIA 1990
16.949,13
MEDIA 1990
18.147,86
MEDIA 1990
127.598,48
MEDIA 1990
46.046,32
MEDIA 1990
53.231,82
MEDIA 1990
102.377,03
MEDIA 1990
41.360,37
MEDIA 1990
91.944,92
MEDIA 1990
35.390,40
MEDIA 1990
34.784,21
MEDIA 1990
46.552,30
MEDIA 1990
46.955,49
MEDIA 1990
Total Diferencia de valores
Media valor por
finca
Cuota Diferencial
Referencias catastrales afectados

Nuevo valor
64.406,16
64.468,23
17.814,57
20.666,01
22.121,08
155.881,66
56.550,70
77.356,48
129.264,59
64.861,45
121.028,17
40.946,62
52.639,56
53.796,58
58.310,54

Diferencia de
valor
15.992,37
15.905,79
4.246,21
3.716,88
3.973,22
28.283,18
10.504,38
24.124,66
26.887,56
23.501,08
29.083,25
5.556,22
17.855,35
7.244,28
11.355,05
311.114,07
16.374,42
162,94

5.000

Nuevo valor
39.644,82
104.067,66
204.176,41
27.889,93
57.183,87
57.285,20
15.896,85
18.807,56
20.134,47
143.724,88
52.145,71
71.115,49
116.717,17
60.039,10
106.927,50
35.390,53
47.497,60
46.551,85
51.581,72

5.000,00

814.709,50
Diferencia de
valor
5.433,93
11.359,74
24.369,97
4.289,92
8.770,08
8.722,76
2.328,49
1.858,43
1.986,61
16.126,40
6.099,39
17.883,67
14.340,14
18.678,73
14.982,58
0,13
12.713,39
-0,45
4.626,23
174.570,14
9.187,90
91,43
457.144,07

3. DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE GASTOS
Gasto de personal
El ajuste de los gastos de personal tiene su inicio con la formación del nuevo consistorio y
culmina con la aprobación del Plan económico-financiero 2012-2014 (PEF). En este plan ya
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se indicaba la reducción del importe del capítulo I del Ayuntamiento, tal y como se detalla
en el cuadro adjunto.
Créditos
Iniciales 2011

Obligaciones
Previsión
Estimadas 2011 2012

Gasto de
personal
55.399.602,38 52.655.870,49

Previsión
2013

Previsión
2014

51.333.870,51 51.333.870,51 51.333.870,51

Este ajuste se basa en los siguientes hechos y supuestos:
La aprobación de un nuevo cartapacio municipal ha dado lugar a la modificación del
número, nivel de dedicación y retribuciones de los miembros del consistorio.
La modificación del número y retribuciones de la plantilla de personal eventual de confianza
con funciones de asesoramiento.
La modificación del número y retribuciones de la plantilla de personal eventual directivo.
Tasa de reposición mínima de la plantilla de personal derivada de jubilaciones y otras
situaciones que se produzcan en el ejercicio 2012, excepto los de circunstancias
extraordinarias.
Revisión de los diferentes complementos de productividad satisfechos hasta la fecha y su
adecuación en función de las medidas de racionalización y modernización a ejecutar como
consecuencia de la implantación de la nueva organización municipal.
Revisión de los trabajos extraordinarios realizados y tender a su reducción significativa
mediante acciones de reorganización administrativa de los servicios municipales.
Ahorro de cotizaciones a la Seguridad Social derivadas del proceso de funcionarización de
determinados puestos de trabajo de la plantilla laboral.
Anulación de la aportación voluntaria municipal al plan de pensiones, de acuerdo con lo
previsto en el RD 20/2011.
Con la aplicación de algunas de estas medidas ya en el ejercicio 2011 se consiguió que el
gasto final del capítulo I fuera de 52.358.189,94 euros, casi 300.000.- euros menos que la
estimación que se hizo en el PEF. Además, el presupuesto para el 2012, actualmente en
fase de exposición pública, prevé unos créditos iniciales para el capítulo I de 50.771.981,80
euros, importe también inferior a la previsión realizada en el PEF para este año.
No obstante, el Plan de Ajuste previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012 indica que la
información deberá expresarse en términos consolidados conforme a la normativa de
estabilidad presupuestaria, por lo que al gasto de personal del ayuntamiento tendremos que
añadir los gastos de personal de sus cuatro organismos autónomos y el de las tres
empresas municipales que no se financian mayoritariamente con ingresos de mercado.
Por todo esto a continuación hablaremos de los gastos de personal en términos
consolidados, detallando sus importes y medidas que se prevén aplicar (la mayoría son las
previstas en el PEF, que se han hecho extensivas a sus organismos autónomos y
empresas municipales) con la cuantificación del ahorro que supondrá su aplicación.
Para ello exponemos el gasto consolidado de personal del ejercicio 2011 y el
presupuestado para 2012, en base a lo que podemos obtener el ahorro obtenido en este
ejercicio.

Articulo Descripción

OBLIG 2011
PRESS 2012 DIFERENCIA
Total Gastos Total Gastos Total Gastos
de Personal
de Personal
de Personal

10

Altos cargos

1.776.712,08

1.606.226,60

170.485,48

11

Personal eventual

1.410.292,85

1.316.041,83

94.251,02

12

Personal funcionario

14.320.457,61 14.925.385,92 -604.928,31
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13

Personal Laboral

32.359.262,50 32.109.378,51 249.883,99

14

Otro personal

7.697.209,86

1.201.137,59

6.496.072,27

15

Incentivos al rendimiento

5.857.700,25

4.064.682,95

1.793.017,30

16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 18.623.508,62 16.884.014,06 1.739.494,56
Total Gastos de Personal
82.045.143,77 72.106.867,46 9.938.276,31

Estas diferencias se distribuyen en el cuadro B.2, Descripción medida de gastos, del plan
de ajuste de la siguiente forma:
Medida 1. Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)
Para el ejercicio 2012 esta medida supondrá una reducción de 2.454.896,21 euros que
principalmente se concreta en medidas como:
Un análisis de los complementos de productividad que conlleva la congelación de algunos
de ellos, reducción de otros y hasta su supresión en algún caso.
Ahorro de cotizaciones sociales derivadas del proceso de funcionarización de determinadas
plazas de la plantilla del personal laboral. Debido a este proceso, se incrementa el gasto del
personal funcionario debido que aumenta el personal de esta categoría.
Tasa de reposición mínima de las variaciones de la plantilla de personal derivadas de
jubilaciones y de la no renovación del personal con fecha cierta de finalización de contrato,
excepto en algunos casos debido a circunstancias extraordinarias.
Por un principio de prudencia no se ha tenido en cuenta el importe destinado a recoger el
gasto de 6.500.000.- euros, aproximadamente, correspondiente a los artículos otro personal
y cuotas de seguridad social debido a que se financian con programas de ocupación
subvencionados.
Medida 2. Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas
El cálculo de esta medida para el ejercicio 2012 supone un ahorro de 756.973,22 euros,
debido principalmente a la reducción del tamaño de la empresa municipal Badalona
Comunicació, SA. Esta adecuación, permitirá su viabilidad futura.
Medida 6. Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la
entidad local
Dentro de esta medida también se ha incluido el ahorro que suponen las retribuciones y
dietas de los concejales y del personal de confianza, siendo su desglose:
Ahorro de las retribuciones y dietas de concejales 136.083,59 euros
Ahorro del personal de confianza 94.251,02 euros
Total Ahorro 230.334,61 euros
Para la proyección del capitulo I se ha previsto lo siguiente:
- Para los ejercicios 2013 y 2014 Incremento del 0%
-Para los ejercicios 2015 hasta el 2022 Incremento del 2% anual
Como resumen, creemos que los futuros incrementos unitarios del coste de personal que
se pudieran aprobar en la Leyes de presupuestos generales del Estado de los próximos
ejercicios se compensarían con las medidas aquí descritas.
Además, el soporte jurídico de todas estas medidas son los acuerdos plenarios de fecha 29
de noviembre de 2011 y de 28 de febrero de 2012 por los que se aprueban el plan
económico financiero 2012-2014 y el presupuesto general para el ejercicio 2012
(actualmente en exposición pública) respectivamente.
Gastos corrientes en bienes y servicios
En este apartado se impone la negociación con las empresas adjudicatarias de los grandes
contratos, con la finalidad de reducir el gasto público manteniendo unos estándares de
prestación de servicios adecuados.
La cuantificación del ahorro por este concepto, siendo prudentes debido a que algunas
negociaciones aún están abiertas, se estima en unos 5.000.000.- de euros para el 2012.
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El ahorro que supone este capítulo figura dentro del cuadro B.2 medida 7. Para la
proyección de los ejercicios posteriores se ha estimado un incremento del 1% anual del
gasto para los ejercicios 2013-14 y a partir del 2015 un incremento del 2% anual.
Transferencias corrientes
Dentro del capítulo IV, transferencias corrientes, se ha realizado un análisis donde por un
lado se ha tenido en cuenta la situación económica actual con la imperiosa necesidad de
recortar el gasto público y por otro lado, no menos importante, debido a la situación
económica actual, la necesidad de no dejar sin una cobertura mínima a familias y entidades
sin animo de lucro.
Por todo lo expuesto en el apartado anterior y una vez tenido en cuenta las operaciones
internas, el cuadro resumen del capítulo IV es el que se expone a continuación:
OBLIG 2011

PRESS 2012

DIFERENCIA

Articulo Descripción

Total Gastos Transferencias corrientes

41
44
46
47
48
49

0,00
8.135.956,29
7.472.941,97
15.656,49
2.728.929,80
16.000,00

A OOAA administrativos de la Entidad Local
A Empresas de la Entidad Local
A Entidades Locales
A Empresas Privadas
A Familias e instituciones sin fines de lucro
Al exterior

Total Transferencias corrientes

0,00
5.392.671,06
6.392.655,93
358.906,67
5.083.258,36
1.960,00

0,00
2.743.285,23
1.080.286,04
-343.250,18
-2.354.328,56
14.040,00

18.369.484,55 17.229.452,02 1.140.032,53

En él se puede observar como las aportaciones a empresas municipales no incluidas en los
límites de la estabilidad presupuestaria y a entidades locales disminuyen, mientras que las
ayudas a familias e instituciones sin fines de lucro se incrementan, así como las ayudas a
empresas privadas por el impulso de planes para autónomos y para emprendedores.
El ahorro que supone este capítulo (1.140.032,53 euros) figura dentro del cuadro B.2
medida 16. Para la proyección de los ejercicios posteriores se ha estimado un incremento
del 1% anual del gasto para los ejercicios 2013 y 2014 y a partir del 2015 un incremento del
2% anual del gasto.
4. Endeudamiento
El endeudamiento previsto en el plan de ajuste es el siguiente:
Endeudamiento actual en las condiciones pactadas, considerando que a lo largo de
toda su vigencia los tipos de interés aplicados serán ligeramente superiores a los
actualmente vigentes:
IRMH
3,650
E1
0,600
EUR3
1,000
EUR6
1,200
EUR12
1,500
PR. ICO
6,220
No se ha tenido en cuenta la deuda correspondiente a la devolución de la participación de
los tributos del estado, por consignarse, presupuestariamente, como un menor importe de
derechos reconocidos
Endeudamiento relativo a la deuda de proveedores anterior a 1 de enero de 2012:
Préstamo de 35.715.259,62 € a 10 años, con dos de carencia y un tipo de interés del 5%
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Préstamos destinados a financiar inversiones: Previsión de un préstamo de 30 millones de
euros en cada uno de los tres mandatos locales que abarca el plan, a constituir en los años
2012 (4º trimestre), 2016 y 2020 (ambos en el 2º trimestre), en las siguientes condiciones:
Período de vigencia: 10 años
Período de carencia: 2 años
Disposición: 10.000.000,- € al inicio, al cabo de un año y al cabo de dos
Tipo de interés: Euribor a 3 meses + 4 puntos
En la página siguiente se puede observar la evolución consolidada del subgrupo municipal
sujeto a estabilidad presupuestaria, durante el período previsto en el plan de ajuste:
Deuda financiera a largo plazo
Importe anual del gasto financiero a largo plazo (intereses i amortizaciones)
EVOLUCION DEUDA FINANCIERA A LARGO PLAZO

160.000

140.000

120.000

En miles de euros

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Importe deuda
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EVOLUCION GASTO FINANCIERO A LARGO PLAZO. IMPORTES ACUMULADOS

30.000,00

25.000,00

En milers d'euros

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00
2011

2012

2013

2014

2015

2016
Intereses

2017

2018

2019

2020

2021

Amortitzación

”
1.d) Sobre el cumplimiento de la presentación de la información solicitada en el articulo 10
“Pla de Ajuste” de la orden HAP/2015/2012
El pasado 23 de octubre de 2012, dentro del plazo establecido, se envio al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas la información solicitada referida al tercer trimestre
del 2012.
2) LEGISLACION APLICABLE
Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de las entidades locales.
Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación
de los pagos a proveedores.
Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo de certificado
individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real
Decreto ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información
y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a
los proveedores de las entidades locales.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre.
Orden HAP/2105/2012, de uno de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
3) SOBRE LA INFORMACION SOLICITADA EN EL ARTÍCULO 10 “Plan de Ajuste” DE LA
ORDEN HAP/2105/2012, DE UNO DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLAN LAS
OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACION PREVISTAS EN LA LEY 2/2012,
DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA.
3.a) Homogeneidad en el tratamiento de la información:
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Al objeto de disponer de una información homogénea que permita identificar si se ha
cumplido el plan de ajuste a 30 de septiembre pasado., se ha considerado oportuno la
consolidación de las cuentas del Ayuntamiento con las de Organismos Autónomos
Administrativos y sociedades mercantiles sin incorporar ENGESTUR S.A. y BADALONA
SERVEIS ASSISTENCIALS S.A.
La consolidación global, incluidas las dos empresas mencionadas, aunque no esté en
términos de homogeneidad respecto al plan aprobado, se llevará a cabo en el apartado
quinto de este informe.
3.b) Sobre la información a aportar:
Apartado a) del punto 1 del art.10:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto:
Revisados los estados contables y acuerdos municipales competentes sobre la materia, se
manifiesta que no figuran ningun aval público recibido.
Las operaciones o líneas de crédito contratadas al día de la fecha son las siguientes:

SITUACIO
TERMINI

DELS

PRESTECS

A

CURT

Entitat

Aprovat

Formalitzats

Disposat a 31/12/2012

LA CAIXA
BBVA
BANKIA
BANCSABADELL
CATALUNYACAIXA

10.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00

04/01/2012
05/01/2012
05/01/2012
05/01/2012
05/01/2012

Cancelada al final del 2012
Cancelada al final del 2012
Cancelada al final del 2012
Cancelada al final del 2012
Cancelada al final del 2012

27.500.000,00
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PRESTECS LLARG TERMINI AJUNTAMENT BADALONA,
OOAA I EMPRESES MUNICIPALS
Saldo viu a

Pagaments 2012

Termini

Entitat

Import préstec

31-12-12

Amortització

Interessos

Quotes

CAIXABANC

8.000.000,00

6.120.426,07

958.858,53

119.566,15

1.078.424,68

CAIXABANC

2.500.000,00

1.711.139,12

788.860,88

120.842,94

909.703,82

31/12/2014

CAIXABANC

1.500.000,00

1.112.544,08

387.455,92

62.062,20

449.518,12

31/12/2014

CAIXABANC

2.165.003,18

2.165.003,18

0,00

63.527,45

63.527,45

29/05/2022

CATALUNYABANC

4.808.090,00

0,00

230.826,49

1.125,28

231.951,77

30/06/2012

CATALUNYABANC

17.361.231,21

10.850.769,45

1.085.076,96

122.622,36

1.207.699,32

31/12/2022

CATALUNYABANC

4.808.000,00

1.002.710,36

501.355,17

11.910,32

513.265,49

31/12/2014

CATALUNYABANC

5.357.000,00

1.170.025,06

520.011,14

13.473,81

533.484,95

31/03/2015

CATALUNYABANC

1.802.500,00

868.144,04

192.920,90

8.739,32

201.660,22

30/06/2017

CATALUNYABANC

3.914.500,00

2.094.837,30

418.967,48

20.784,45

439.751,93

31/12/2017

CATALUNYABANC

5.789.000,00

3.740.174,51

623.362,41

36.296,06

659.658,47

31/12/2018

CATALUNYABANC

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

112.965,78

112.965,78

10/04/2015

BANKIA

3.610.000,00

490.699,86

484.896,04

9.960,53

494.856,57

30/10/2013

BANKIA

9.982.800,00

6.335.977,86

1.231.421,69

69.367,00

1.300.788,69

21/12/2017

BANKIA

6.000.000,00

4.565.091,57

726.893,09

66.296,68

793.189,77

05/12/2018

BANKIA

4.034.398,64

2.920.412,02

1.031.169,79

179.403,50

1.210.573,29

22/07/2015

BANKIA

5.000.000,00

3.426.385,85

1.573.614,15

244.015,47

1.817.629,62

29/12/2014

BANKIA

15.751.976,66

15.751.976,66

0,00

462.208,50

462.208,50

29/05/2022

BBVA

28.698.623,31

0,00

1.103.793,21

7.556,00

1.111.349,21

07/04/2012

BBVA

7.835.000,00

2.693.281,25

979.375,00

34.985,02

1.014.360,02

26/07/2015

BBVA

6.000.000,00

2.062.500,00

750.000,00

26.791,34

776.791,34

26/07/2015

BBVA

12.414.654,31

9.310.990,56

1.551.831,76

191.464,50

1.743.296,26

04/12/2018

BBVA

5.000.000,00

3.333.333,32

1.666.666,68

189.861,18

1.856.527,86

31/12/2014

BBVA

2.165.752,03

2.163.701,56

0,00

63.489,25

63.489,25

29/05/2022

DEXIA SABADELL

9.616.194,00

0,00

300.506,14

1.334,64

301.840,78

13/06/2012

DEXIA SABADELL

2.300.000,00

690.000,00

230.000,00

10.202,93

240.202,93

03/12/2015

DEXIA SABADELL

12.414.654,31

9.310.990,71

1.551.831,80

152.844,88

1.704.676,68

05/12/2018

DEXIA SABADELL

4.034.398,63

2.881.713,31

1.152.685,32

151.767,58

1.304.452,90

30/05/2015

DEXIA SABADELL

24.132.774,40

0,00

1.723.769,62

38.554,98

1.762.324,60

13/06/2012

31/12/2018

DEXIA SABADELL

12.000.000,00

0,00

1.125.000,00

6.681,47

1.131.681,47

31/07/2012

BANC SABADELL

1.185.350,74

1.185.350,74

0,00

34.781,62

34.781,62

29/05/2022

CAM

650.021,20

650.021,20

0,00

19.073,50

19.073,50

29/05/2022

BANCO SANTANDER

6.000.000,00

2.062.500,00

750.000,00

22.158,29

772.158,29

30/09/2015

BANCO SANTANDER

2.167.640,65

2.167.640,65

0,00

63.604,84

63.604,84

29/05/2022

BANESTO

1.080.537,77

1.080.537,77

0,00

31.706,10

31.706,10

29/05/2022

BANCO POPULAR

1.989.645,70

1.989.645,70

0,00

58.381,96

58.381,96

29/05/2022

BANKINTER

931.929,32

931.929,32

0,00

27.345,50

27.345,50

29/05/2022

CAJA ESPAÑA

1.800.223,73

1.800.223,73

0,00

52.823,75

52.823,75

29/05/2022

CAJAMAR

954.933,20

954.933,20

0,00

28.020,50

28.020,50

29/05/2022

CAJAMAR
Ajuntament

193.932,57
0,00 Sessió
Badalona
– Secretaria193.932,57
General –Actes

de
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UNNIM
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0,00
157.101,44
UNNIM
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1.082.000,00
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2.842,79
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pag.2.842,79
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29/07/2022

798,79

157.900,23

30/06/2012

0,00

165.764,04

830,43

166.594,47

30/06/2012

338.419,91

82.814,63

13.793,89

96.608,52

14/09/2016

Regidoria de Govern
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Unitat d'Actes

Apartado b) del punto 1 del art.1 del art.10:
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente se
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago
a proveedores.
Del cierre provisional de la contabilidad a 31 de diciembre tanto en el Ayuntamiento como
en sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales la deuda comercial contraída es la
siguiente
Pendientes pago al final del Trimestre

Dentro periodo legal pago Fuera periodo legal pago
al final del trimestre
al final del trimestre
TOTALES
Núm de
operac. Importe total

Núm de
operac. Importe total

Núm de
operac. Importe total

638

6.076.792,54

985

20.589.020,81

1.623

26.665.813,35

94

77667,3

165

339.799,07

259

417.466,37

1352

2.449.366,56

4.041

5.412.134,08

5.393

7.861.500,64

420

1.024.037,34

951

2.566.921,92

1.371

3.590.959,26

Badalona Cultura S.L.
9
Ens de Gestió Urbanistica
S.A.(ENGESTUR S.A.)
341

46525,81

21

18.840,14

30

65.365,95

945.132,32

260

282.580,39

601

1.227.712,71

Museo Municipal de Badalona 53
Escola
de
Música
de
Badalona
28
Reactivació Badalona S.A.
(REBASA)
32

68878,69

0

0

53

68.878,69

16.407,28

106

42.612,41

134

59.019,69

86.290,25

49

20.486,64

81

106.776,89

Badalona Comunicació, SA

73

33.313,18

7

11.835,19

80

45.148,37

TOTALES

3.040

10.824.411,27

6.585

29.284.230,65

9.625

40.108.641,92

Ayuntamiento de Badalona
Instituto
Municipal
de
Promoción a la Ocupación
(IMPO)
Badalona Serveis Asistencials
S.A. (BSA)
Instituto
Municipal
de
Servicios Personales (IMSP)

(*) Figuran les dos empreses municipales (ENGESTUR y BSA) que no estan en la
consolidación
Sobre el incumplimiento de la ley de morosidad:
Como puede observarse, la demora media de pago a proveedores se sitúa muy por encima
de lo previsto en la normativa vigente sobre la materia de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
Periodo medio de
pago (PMP)
Ayuntamiento de Badalona
Instituto Municipal de Promoción a la Ocupación
(IMPO)
Badalona Serveis Asistencials S.A. (BSA)
Instituto Municipal de Servicios Personales (IMSP)
Badalona Cultura S.L.
Ens de Gestió Urbanistica S.A.(ENGESTUR S.A.)
Museo Municipal de Badalona
Escola de Música de Badalona
Reactivació Badalona S.A. (REBASA)
Badalona Comunicació, SA

144,73
205,56
161,77
195,62
86,83
51,59
54,33
111,99
35,13
2,85
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Unidades: días
En la casilla del informe trimestral de seguimiento de gastos del periodo medio del pago a
proveedores, el dato que se declara es el del Ayuntamiento de Badalona.
La principal causa de no poder hacer frente al cumplimiento de la norma es, junto a los
posibles déficits estructurales del presupuesto, la capacidad de gestión de cobro de la
organización.
Al día de la fecha, en la contabilidad del Ayuntamiento y sus organismos autonomos figuran
entre otros, derechos reconocidos pendientes de cobro, que pertenecen a entidades de
derecho público, por un importe lo suficientemente significativo y que de haberse cobrado,
hubiera rebajado considerablemente el período medio de pago a proveedores.
Apartado c) del punto 1 del art.1 del art.10:
Operaciones con derivados
El Ayuntamiento de Badalona, sus OOAA y Empresas Municipales al día de la fecha, en su
estructura financiera no figuran operaciones con derivados.
Apartado d) del punto 1 del art.1 del art.10:
Cualquier otro pasivo contingente.
1.- Expropiaciones e intereses de demora
En fecha 31 de diciembre de 2012 la técnica superior en derecho del Departamento de
Gestió Urbanística i Habitatge ha emitido informe sobre las deudas por los conceptos de
expropiaciones y adquisiciones de suelo derivadas de la gestión urbanística observando a
31 de desembre de 2012 existia una deuda pendiente de incorporar al presupuesto por
importe de 9.590.090,50 euros. Este importe corresponde al valor de las expropiaciones, a
las indenizaciones de terrenos y al cálculo de intereses de demora.
Hay que mencionar que este importe no figura en el cuadro de otro pasivo contingente al
figurar ya en el saldo de la cuenta 413.
2.- Dividendos ENGESTUR
La sociedad mercantil ha remitido a esta Intervención acuerdo de la Junta General de
Accionistas acordando un nuevo calendario de pago de los dividendos acordados en facha
25 de noviembre de 2008 y 27 de julio de 2010, por un importe total de 9.525.000.- euros.
Estos acurdos han supuesto no cobrar en el ejercio 2012 los 2.500.000.- euros previsto en
los acurdos iniciales.
3.- Facturas con otras contingencias
Durante el año 2012 se han presentado en el registro de facturas de este ayuntamiento
facturas o reclamaciones de pagos por valor de 842.214,66 euros de las empresas Demon
Engineering, SL, JJ Construcciones, 2003,SL y Masendo 09, SL.
Respecto a estas facturas y reclamaciones desde Intervención se ha comunicado a los
interesados las deficiencias detectadas respecto a las obligaciones formales de estas
facturas. Además se ha solicitado informe a los diferentes departamentos sin que a dia de
hoy se haya procedido a conformar por los técnicos responsables ninguna de estas
facturas, ni ningún organo competente haya acordado su aprobación.
Finalmente añadir que todo lo relacionado con estas facturas y reclamaciones de pago ha
sido remitido a la Oficina Antifraude.
Apartado e) del punto 1 del art.1 del art.10:
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución i/o en las medidas del
plan de ajuste.
Ajustes en Ingresos propuestos en el plan
Medida 1.- Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias
Los derechos reconocidos a 31/12/2012 del IBI, es superior a lo previsto en el plan de
ajuste aprobado, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:
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Concepto

Descripción

Derechos
Reconocidos 2011

11300

Derechos
reconocidos
netos
a
30/09/2012
44.956.173,24

Derechos netos
a 31/12/2012

Impost
sobre 40.957.944,23
45.004.795,63
Bienes Inmuebles
Por la fecha en que se aprobó el plan de ajuste, aún se mantienen las mismas ordenanzas
fiscales. Para el el ejercicio 2013 se ha aprobado definitivamente la propueta de
ordenanzas fiscales publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona en fecha
31/12/2012.
Modificacions ordenances fiscals i preus públics aprovades definitivament per al 2013 son
las següents:
1. Impost sobre béns immobles

Modificació art.4 (Tipus impositiu):
IBI: 1,13 imm. urbans(increment 3%)
i 1,16 usos (increment 6,2%)
IBI rústica: 0,798 (increment 3%)

5. Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
7. Taxa pel servei de cementiris
9.Taxa per la retirada i immobilització de
vehicles a la via pública
10. Taxa pel desplaçament d’enllumenat públic
11. Taxa per ensenyaments especials

Increment 6,2%
Increment 6,2%
Increment 6,2%
Increment 6,2%
Annex I : Escola Musica modificat inici
curs escolar modificat amb efectes
01.09.2012:
Es proposa un increment global de taxes
del 34,16%.
- Es proposa establir reduccions en les
taxes per a les famílies nombroses,
alumnes amb minusvalidesa, famílies
monoparentals, i la creació d’un nou
sistema de bonificacions per alumnes en
situacions
socioeconòmiques
desfavorables.
- Es proposa modificar la periodicitat de
les quotes per tal de facilitar el seu
abonament.
- Es proposa unes reduccions percentuals
de la taxa resultant per als alumnes que
cursin en un mateix curs acadèmic un
determinat nombre d’assignatures, per tal
d’afavorir el desenvolupament del projecte
curricular del centre.

12. Taxa per la intervenció municipal en les
activitats i instal·lacions

13.

Taxa

per

l’expedició

de

documents

II, III i IV Increment 6,2%
Modificació íntegra de la taxa
Al·legació estimada: es redueixen les
tarifes de l’article 6.A.I proposades
inicialment.
Increment 6,2%
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administratius
14. Taxa per llicències urbanístiques
15. Taxa per la prestació de serveis especials
16. Taxa per serveis de protecció de la salut

17. Taxa per serveis socials
20. Taxa per entrada de vehicles i reserva
d’espais
21. Taxa per ocupació del vol, sòl i subsòl de
la via pública
22. Taxa per mercats municipals i encants

Increment 6,2%
Increment 6,2%
Modificació íntegra (epígraf I i II apartat A,
B, C i D)
Epígraf II E i III Zoonosi Increment 6,2%
Increment 6,2%
Increment 6,2%
Increment 6,2%
Increment 6,2%
Al·legació estimada:es mantenen les
tarifes de l’art. 5 de mercats i encants
Increment 6,2%
Increment 6,2%

23. Taxa per activitats en el domini públic
24. Taxa per la utilització privativa o pels
aprofitaments especials constituïts en el vol, el
sòl i el subsòl de les vies públiques municipals,
a
favor
d’empreses
explotadores,
transportadores,
distribuïdores
i/o
comercialitzadores
de
serveis
de
subministraments
25. Taxa per estacionaments regulats amb Increment 6,2%
horari limitat a la via pública
OGPP
ANNEX I Preu públic per la construcció i Increment 6,2%
reparació de guals
ANNEX II Preu públic per a espectacles i Increment 6,2%
actuacions culturals diverses organitzats
per l’Ajuntament o els seus OOAA
ANNEX III A Preu Públic per la utilització Increment 6,2%
del Teatre Principal
ANNEX III B Preu Públic per la utilització Increment 6,2%
del Teatre Zorrilla
ANNEX IV Preu Públic per la utilització Increment 6,2%
dels espais dels centres cívics i
biblioteques
ANNEX V. Preu Públic pel préstec de Increment 6,2%
material del centre cívic de Dalt de la Vila
ANNEX VI Preu Públic per les activitats Increment 6,2%
cursos i tallers Aj. Bètulia.
ANNEX VII: Preu Públic per la prestació
dels serveis amb motiu de la celebració
de matrimonis i altres cerimònies civils
ANNEX VIII A. Preu Públic per la
utilització
d’espais
i
el
préstec
d’equipaments del Museu de Badalona
ANNEX VIII.B Preu Públic per l’entrada a
les restes romanes del Museu de
Badalona
ANNEX IX: Preu Públic per la utilització

Increment 6,2%

Increment 6,2%

Increment 6,2%

Modificat amb efectes 01.09.2012 (increment
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d’instal·lacions esportives municipals
ANNEX X: Preu Públic per la utilització
d’edificis i instal·lacions escolars
ANNEX XI: Preu Públic corresponent a
les diverses prestacions del Servei
municipal d’escoles bressol
ANNEX XII: Preu Públic per la recollida
de residus sòlids urbans
ANNEX XIII: Preu públic per la unitat de
medicina de l’esport (UME)
ANNEX XIV: Preu públic per a la
utilització dels serveis d’atenció a domicili

2,4%)
Increment 6,2%
Modificat amb efectes 01.09.2012
Increment del 44,71% pp per al servei
d’escolarització atesa la reducció estimada per
la Generalitat
Increment 6,2%
Increment 6,2%
Modificació íntegra
Al·legació estimada: s’estableix una quota 0
per determinats serveis d’atenció a domicili
(art.6)
Increment 6,2%

ANNEX XV: Preu públic per a l’ús de la
patent de fabricació d’un embornal
ANNEX XVI: Preu públic per al mocador Increment 6,2%
de les Festes de Maig
ANNEX XVII: Preu públic per activitats de Increment 6,2%
teatre i de dansa a l’escola
* En cursiva y negrita los canvios producidos en la trimitación del expediente.
Medida 2.- Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de
convenios de colaboración con Estado y/o CCAA)
No se esta cumpliendo en su integridad con el calendario de implementación y
consolidación del traspaso de funciones
encomendadas mediante delegación del
Ayuntamiento Pleno de fecha 31/01/2012 al Organismo de Gestión Tributaria de la
Diputación de Barcelona (ORGT).
Medida 3.- Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no
gravados.
Se ha de poner de manifiesto la falta de actuación inspectora y el incumplimiento del
programa previsto para el ejercicio 2012, todo ello al margen del resultado de los ingresos
recaudados dentro del ejercicio 2012.
En el plan de ajuste se preveia:

Descripción concepto
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos
Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos
Urbanos
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y
obras
Tasa por Entrada de Vehículos
Otras Tasas para Utilización Privativa Dominio
Públ

2012

2013

ACTUACIONES
2.150.000,00

ACTUACIONES
0,00

400.000,00

100.000,00

170.000,00
30.000,00

0,00
0,00

50.000,00
2.800.000,00

0,00
100.000,00

El resultado presupuestario en relación a ésta medida son las siguientes:
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Derechos
netos
a
31/12/2012

DIFERENCIAS
CON
PLAN
DE AJUSTE

769.697.95

Derechos
reconocidos
netos
a
30/09/2012
0

710.949,54

-58.748,41

3.355.012,36

2.474.260,48

3.545.498,71

190.486,35

1.827.242,06

2.060.558,14

3.119.628,11

1.292.386,05

2.534.572,42

2.501.316,28

2.524.648.45

-9.925,97

360.156,09

367.222,62

394.174,97

34.018.88

Concept
o

Descripción

Derechos
Reconocidos
2011

11300

Impuesto sobre
Bienes
Inmuebles
Urbanos Liq
Impuesto sobre
Incremento
Valor de los
Terrenos
Urbanos
Impuesto sobre
Construcciones
Instalaciones y
obras
Tasa
por
Entrada
de
Vehículos
Otras
Tasas
para Utilización
Privativa
Dominio Públ
TOTALES

11600

29000

33100

33900

1.448.216,90

Sumando todos los conceptos, se observa una desviación positiva con respecto al 2011
pero desviación negativa con respecto al plan d’ajuste ya que preveia 2.800.000.- euros.
Medida 5: Otras medidas que afectan al presupuesto de ingresos:
El conjunto de otras medidas de ajuste recogidas en el plan son las siguientes:
Tal y conforme estaba previsto, se ha materializado la participación del fondo
complementario de financiación correspondiente al ejercicio 2010 mediante el ingreso de
6.675,209,64 euros, cantidad muy aproximada a la prevista de 6.636.000,- Euros.
Ajustes en Gastos propuestos en el plan
Ahorro en cap. 1 del Pto consolidado (medidas 1,2,3,4,5,6)
El primer punto para poder acometer el cumplimiento del plan de ajuste en el capítulo I, es
establecer el nuevo importe máximo de gasto de personal teniendo en cuenta la aplicación
de lo dispuesto en el RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y fomento de la competitividad, en relación con el articulo 22 de la Ley
2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2012
Este RDL establece en su artículo 2 que en el año 2012 el personal del sector público verá
reducidas sus retribuciones en las cantidades que corresponda percibir en el mes de
diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la
paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes en el mes
mencionado.
En el Pleno se aprovo el acuerdo de no disponibilidad de las cantidades destinadas a
abonar la paga extraordinaria de diciembre tal y como se detalla a continuación:
Entidad
Ayuntamiento de Badalona
Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP)
Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO)
Patronat de la Música de Badalona
Museu de Badalona

Importe
2.170.282,75
534.281,67
124.298,46
124.082,24
36.180,39
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Reactivació Badalona; SA
23.848,66
Badalona Cultura, SL
9.793,88
Badalona Comunicació, SA
77.146,17
Total
3.099.914,22
También, aunque no figuran en el cuadro anterior debido a lo expuesto en el apartado b) de
los antecedentes, figuran en la propuesta de acuerdo las cantidades correspondientes a las
empresas municipales Engestur y BSA, con los siguientes detalles:
Entidad
Importe
Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR)
171.240,31
Badalona Serveis Assistencials, SA (BSA)
1.970.495,06
En segundo lugar, para poder hacer la comparativa en términos de homogeneidad se han
de considerar las modificaciones de presupuestos de capitulo I motivadas por el plan
“Convivim” y los planes de ocupación financiados mediante aportaciones de otros entes
públicos (Generalitat de Catalunya, Área Metropolitana de Barcelona, etc.). Estas
modificaciones ascienden a los siguientes importes:
Ajuntament de Badalona (Pla Convivim) 187.488.34 euros
Institut Municipal de l’Ocupació
(Planes de Ocupación y otros planes) 5.163.946,42 euros
Total Modificaciones Cap I financiadas
por otros entes públicos 5.351.434,76 euros
Atendiendo a lo expuesto en los apartados anteriores el gasto máximo en el capitulo I
consolidado pasa de 72.106.867,46 euros a 77.458.302,22 euros, debido, como ya se ha
mencionado, a la no disponibilidad de la paga extraordinaria de diciembre y a las
modificaciones de presupuestos.
Gasto máximo en el Capitulo I consolidado (plan de 72.106.867,46
ajuste)
(+) modif. Pres. cap. I financiado por otros entes
5.351.434,76
(-) No disponibilidad de la paga extraordinaria de -3.099.914,22
diciembre
Gasto máximo en el Capitulo I consolidado (a 31/12/2012) 74.358.838,80
Liquidación Capitulo I
71.093.888.46
Previsión de disminución del gasto adicional al plan de 3.264.499,54
ajuste
Del análisis se desprende que en los gastos de personal se cumple el ahorro previsto
inicialment en la cantidad de 3.442.204,04 euros más 3.264.499,54 euros adicionales.
Del estudio particular de las medidas propuestas en el plan de ajuste y que se detallan a
continuación, se puede observar, por los motivos que se explican, que su cumplimiento ha
estado desigual
Medida 1: Reducción de costes de personal
(sueldos o efectivos)
2.454.896,21
Medida 2. Regulación del régimen laboral y retributivo de las
Empresas Públicas tomando en consideración aspectos tales
como el sector de actividad, el volumen de negocio,
la percepción de fondos públicos.
756.973,22
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su
adecuación al tamaño de la entidad local.
230.334,61
Total
3.442.204,04
Como puede observarse, globalmente se ha cumplido la previsión de ahorro.
Medida 1.- Hay ahorro, no obstante se hace notar que no se ha cumplido con la previsión
de no renovación en todos los casos del personal con contratos temporales.
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Medida 2.- Aunque se han adoptado medidas en algunas de las empresas públicas
encaminadas a conseguir el objetivo marcado, el fruto de las mismas no se verá reflejado
en este ejercicio debido principalmente a las siguientes causas:
El inicio de los expedientes de regulación de empleo se tramitaron más tarde de lo que
estaba previsto.
Las indemnizaciones propuestas no se ajustaron a las cantidades definitivas finalmente
aceptadas y pagadas.
Medida 6.- Aunque es verdad, tal y como se menciona en el informe de recursos humanos,
se han producido los siguientes acuerdos encaminados a reducir el gasto en este concepto:
Congelación de los derechos económicos del personal electo respecto a los aprobados con
el nuevo consistorio (Acuerdo Pleno 12/07/2011)
Congelación de los derechos económicos del personal eventual y directivo y supresión de
puestos de trabajo respecto de los aprobados con el nuevo consistorio (Acuerdo Pleno
12/07/2011).
Según el criterio de esta Intervención General no se ha reducido con respecto al final del
ejercicio 2011 el número de personas de confianza.
Ahorro en cap. 2 del Pto consolidado (medidas 7,9,10,12,13,14 y 15)
Medida 7.- Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por
el personal municipal actual.
En este apartado se preveía un ahorro de unos 5.000.000 de euros para el ejercicio 2012.
Dicho ahorro se fundamentaba en la existencia de unas negociaciones ya abiertas cuando
se aprobó el plan y otras que estaban en fase de estudio previas a la realización de
propuestas, todas ellas encaminadas a la disminución del gasto.
A día de hoy, estas negociaciones si se han producido, no han generado el ahorro
esperado.
La previsión del capítulo II consolidado que figura en el plan de ajuste ascendía a
54.857.906,45 euros. Mediante modificaciones de crédito, en el cierre provisional ascienden
los créditos definitivos a 58.258.044,76 euros.
El cierre provisional a 31 de diciembre, refleja un ahorro consolidado de 5.679.310,17
euros.
El incremento de este ahorro en parte viene motivado por las modificaciones de
pressupuesto mediante transferencias de credito del capítulo IV al II para poder tramitar
gastos de este capítulo que no tenian consignación pressupostaria. Este ahorro, además,
se tendrá que reducir con el saldo de la cuenta 413 que afecta a este capítulo II.
Cabe remarcar que se tiene que seguir trabajando en las negociaciones para ajustar el
nivel de servicios a un nivel sostenible o en caso contrario supondrá o bien ajustes en otros
capítulos o la posibilidad de volver a producir un incremento de saldo de la cuenta 413 y por
tanto el incumplimiento del plan de ajuste en este apartado en ejercicios futuros.
Ahorro en otras medidas del gasto corriente (medida 16)
El ahorro previsto en el plan de ajuste como medida 16 surge del análisis de las
transferencias corrientes, preveyendo un ahorro de 1.140.032,53 euros, que se generaba
una vez atendido el programa de accion social a familias y entidades. El detalle es el
siguiente:
OBLIG 2011
Articulo Descripción

41
44
46

PRESS 2012

DIFERENCIA

Total Gastos Transferencias corrientes

A OOAA administrativos de
la Entidad Local
0,00
A Empresas de la Entidad
Local
8.135.956,29
A Entidades Locales
7.472.941,97

0,00

0,00

5.392.671,06
6.392.655,93

2.743.285,23
1.080.286,04
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47
48
49

A Empresas Privadas
15.656,49
A Familias e instituciones
sin fines de lucro
2.728.929,80
Al exterior
16.000,00

Total Transferencias corrientes

18.369.484,55

358.906,67
5.083.258,36
1.960,00
17.229.452,0
2

-343.250,18
2.354.328,56
14.040,00
1.140.032,53

Al cierre del trimestre la dotación presupuestaria consolidada para las transferencias
corrientes asciende a 19.104.835,18 euros de los cuales se prevé gastar 14.252.182,48
euros, esperando un ahorro de 4.117.302,07 euros respecto a las obligaciones del 2011..
Otros ajustes del plan
Sobre otros conceptos de gastos de influencia en el plan de ajuste:
Se trata de aquellos gastos pendientes de pago contabilizados en la cuenta del Plan
Contable 413 y por tanto sin aplicación presupuestaria, que por su naturaleza no podían ser
incorporados en la relación de pago a proveedores.
En el cierre provisional de la contabilidad consolida se preveé un saldo en esta cuenta de
15.587.566,10 euros.
El plan de inversiones cuatrianual preveía la financiación de estas inversiones en los
ejercicios 2012, 2013 y 2014 mediante la contratación en cada uno de ellos de 10 millones
de euros. En el ejercicio 2012 no se ha contratado la operación prevista para este ejercicio.
Ajustes SEC95
Los ajustes en la sección de ingresos para el cálculo del ahorro neto del SEC95 se han
considerados datos historicos basados en los porcentajes de cobro de ejercicios anteriores.
4) Endeudamiento
Respecto al plan de ajuste, hay que tener en cuenta las modificaciones siguientes:
Tal como se decía en el plan, “no se ha tenido en cuenta la deuda pendiente de la
devolución de la participación de los tributos del estado, por consignarse,
presupuestariamente, como un menor importe de derechos reconocidos”, pero sí, al igual
que entonces, se ha tenido en cuenta en el importe total en el endeudamiento a largo plazo.
El importe total del crédito para el pago de la deuda de proveedores anterior al 1 de enero
de 2012, previsto en 35.715.259,62 €, ha sido finalmente de 31.036.946,75 €.
La previsión de la contratación de un préstamo de diez millones de euros, destinado a
financiar inversiones no se lleva a cabo en este ejercicio.
Si bien en el total del endeudamiento se tuvo en cuenta la formalización de diversos
préstamos de legislatura y de plan de ajuste por un importe global de 9 millones de euros,
éste no figuraba como ingreso presupuestario por considerar que podía desvirtuar su
resultado.
Como resultado, las diferencias de los importes de endeudamiento entre el plan de ajuste y
los importes anuales acctualizados para este ejercicio es la siguiente (en miles de euros):

Préstamos concedidos
Amortización
Intereses
Op. endeutamiento RD 4/2012
Resto operaciones

Importe
Plan dajuste
45.715,00
23.744,00
3.315,00
1.041,00
2.274,00

Importe anual
actualizado
40.037,00
24.074,00
2.964,00
907,00
2.056,00

Diferencia
5.678,00
-330,00
351,00
134,00
218,00

Del presente informe, atendiendo al artículo 10 del Real Decreto-Ley 7/2012, se dará
cuenta al Pleno de la Corporación Local.
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6 AP-2013/2544 DICTAMEN: Acord de modificació de la Relació de llocs de treball.
Identificació de l’expedient
Assumpte: Modificació de la relació de llocs de treball
Referència: 478/MRLLT-2/12
Interessat/s/a/es: Interès General
Antecedents
1. Instrucció del Regidoria de l’àmbit de Govern relativa a la modificació de la Relació de
Llocs de Treball.
2. Convocatòria de la Comissió de Valoració i seguiment de llocs de treball.
3. Informe econòmic de la tècnica mitjana del Servei de Recursos Humans de 21/11/2012.
4. Proposta de resolució de la tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Govern de data
23/11/2012, de modificació de llocs de treball.
5. Al·legacions presentades pels empleats afectats per la modificació i/o supressió de
llocs de treball, Srs. Àngels Díaz Martín; Angel Bermejo Galiano; Enric Cahner Monzó;
Helena Fusté Munné i Joan Pallarès Cucurull.
6. Acta de la Comissió Mixta de data 6 de febrer de 2013, sobre proposta RLT 1/2012.
7. Proposta de la tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans de
data 11 de febrer de 2013, de modificació de la Relació de Llocs de Treball.
Legislació aplicable
1) L’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix que les corporacions locals formaran la relació de tots els llocs de treball
existents en la seva organització en els termes previstos en la legislació bàsica de la
funció pública. Indica també que correspon a l’Estat establir les normes en base a les
quals cal confeccionar les relacions de llocs de treball, la descripció de llocs de treball
tipus i les condicions requerides per la seva creació. En aquest sentit es manifesta la
legislació concordant (art. 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril; i art. 283.2 del DL
2/2003, de 28 d’abril).
2) Article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el qual
disposa que les “las Administraciones Públicas estructuraran su organización a través
de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de
provisión y las retribuciones complementarias”.
3) Articles 29 i ss del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública, pel que fa a la confecció, contingut de la relació de la relació
de llocs de treball, valoració i classificació de llocs de treball, la formalització,
competències, per a l’aprovació i consegüent modificació de la relació de llocs de
treball.
4) Articles 29 i ss del Decret 214/1990, de 30 de juliol, també pel que fa a la confecció,
contingut, valoració i classificació, formalització i competències per a l’aprovació i
consegüent modificació de la relació de llocs de treball. En aquest sentit, la modificació
de la relació de llocs de treball que es proposa s’ajusta a allò que disposa l’article 31
del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
5) Articles 11,12,13, 14 i 15 del Reglament de catalogació, provisió i retribució dels llocs
de treball de l’Ajuntament de Badalona, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del
12 de juny de 1998, d’aplicació tant al personal funcionari com laboral al servei d’aquest
Ajuntament, tant pel que fa a la creació i supressió de llocs de treball. D’acord amb les
estipulacions establertes en l’esmentat Reglament de catalogació, provisió, i retribució
dels llocs de treball de l’Ajuntament de Badalona, s’aplica la mateixa normativa per a la
confecció, valoració, i sistema retributiu, tant per als llocs de treball reservats a
funcionaris com també per als llocs de treball reservats a personal laboral.
6) La determinació de les retribucions complementàries s’ha fet tenint en compte a allò
que disposa l'article 24 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, abans referenciada, i l’article
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103 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i legislació concordant, en relació
amb els articles 3, 4 i 7.2 del RD 861/1986, de 25 d'abril, relatius al complement
específic, en relació amb l'article 7.2 a) del RD 861/1986, de 25 d’abril, i d’acord amb
l’article 32 i següents del reglament de catalogació, provisió i retribució dels llocs de
treball d'aquesta Corporació.
7) De conformitat amb l’article 214 del RDL 2/2204, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, procedeix la fiscalització prèvia de
la intervenció municipal.
8) L’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP)
pel que fa referència a les decisions de les administracions públiques que afectin a les
seves potestats d’organització però que tinguin repercussió en les condicions de treball
dels funcionaris públics, serà objecte de negociació amb les organitzacions sindicals.
9) De conformitat amb el que preveu l’article 57.1 de la Llei 30/1992 (LRJPAC), la
modificació de la relació de llocs de treball es presumirà vàlid i produirà efectes des de
la data de la seva aprovació. Tanmateix, d’acord amb el que disposa l’article 29 del
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic del
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, se li ha de donar publicitat.
10) Atès allò que disposa l’article 15 del Reglament de catalogació, provisió i retribució
dels llocs de treball de l'Ajuntament de Badalona, amb concordança amb l’article 32 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i amb l’atribució establerta de l’art. 22.1-i) de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i això amb caràcter
indelegable segons l’apartat quart del mateix article, correspon a l’Ajuntament Ple
l’aprovació de la modificació de la RLT.
11) D’acord amb els antecedents i fonaments es sotmet a sessió de negociació de Mesa
General la següent proposta de modificació de la RLT 1/2012
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.- RESOLDRE les al·legacions formulades a la proposta de resolució de
modificació de llocs de treball de data 23/11/2012 del personal :
1.1.Helena Fusté Munné. S’estima l’al·legació que no suprimeixi el lloc de treball
mantenint la vigència diferida del lloc de treball d’acord amb la instrucció que
indica la no supressió de llocs de treball fins a l’efectiva jubilació de l’ocupant.
1.2.Angel Bermejo Galiano. Es desestima l’al·legació de no supressió el lloc de
treball atès que d’acord amb la informació rebuda de l’àrea la funcionalitat
prevista del lloc d’adjunt a la direcció no es contempla en la nova subdivisió
administrativa i l’ocupant actual d’aquest lloc de treball no desenvolupa les
funcions pròpies que corresponen a la subdivisió administrativa de la unitat de
Mercats i per aquest motiu es proposa la creació del lloc de treball
corresponent.
1.3.Enric Cahner Monzó. Es desestima l’al·legació de manteniment del lloc de
treball que ocupa de director de l’Escola del Mar atès que d’acord amb la
informació rebuda per part de l’àrea donat que en la nova distribució
organitzativa, correspon a un nou lloc de treball de cap de departament i de dos
caps d’unitat. En aquesta proposta comportarà d’acord amb els criteris
establerts, la creació del lloc de treball de cap del Departament d’acord amb la
subdivisió administrativa aprovada.
1.4.Àngels Díaz Martín. S’estima l’al·legació i s’acorda la modificació orgànica del
lloc de treball, al Departament de Programes i Producció de Serveis, del
Serveis de Serveis Socials i Salut, així com la seva denominació.
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 4 / 2-01-13 pag. 32
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Regidoria de Govern
Secretaria General

Unitat d'Actes

1.5.-

Joan Pallarès Cucurull. Es desestima l’al·legació d’acord amb el que s’estableix
al manual organitzatiu i de funcionament de l’Ajuntament de Badalona i d’acord
amb la informació rebuda per l’àrea en el sentit que la funcionalitat del
departament s’estructura a nivell d’unitat administrativa i en base aquesta
informació proposta organitzativa i funcional es defineix el lloc de treball.
SEGON.- Aprovar la modificació 1/2012 de la relació de llocs de treball de l’ajuntament,
amb efectes 1 de març de 2013:
1. MODIFICACIÓ DE L’ELEMENT DE DENOMINACIÓ DE DIVERSOS LLOCS DE
TREBALL:
DENOMINACIÓ ACTUAL

NOVA DENOMINACIÓ

ÀMBIT

Cap del Departament d'Atenció a la Ciutadania

Cap del Departament d'Atenció Ciutadana

Govern

Cap del Departament de Comunicació

Cap del Departament de Comunicació

Govern

i Imatge
Cap del Departament de Sistemes i Tecnologies
de la Informació

Cap del Departament d'Informàtica i TIC

Govern

Cap de la Unitat d'Actes de Secretaria

Cap de la Unitat d'Actes i Certificacions

Govern

Cap de la Unitat de Gestió i Administració
de Secretaria

Cap de la Unitat de Suport als Òrgans
de Govern

Govern

Cap de la Unitat de Nòmines

Cap de la Unitat de Gestió de Nòmines i

Govern

Cap del Servei d'Organització I Recursos Humans

Cap del Servei de Recursos Humans

Govern

Cap del Servei de Consum i Comerç

Cap del Servei de Promoció Econòmica,
Comerç, Consum i Turisme

Economia i Hisenda

Seguretat Social

Cap del Departament de Defensa del Consumidor

Cap del Departament de Consum

Economia i Hisenda

Cap del Departament de Foment de l'Activitat
Econòmica

Cap del Departament de Promoció
i Comerç

Economia i Hisenda

Cap del Departament de Planificació i
Gestió de Serveis

Cap del Departament de Gestió de Serveis

Economia i Hisenda

Cap del Departament de Promoció Turística

Cap del Departament de Turisme

Economia i Hisenda

Cap del Servei Jurídic i Administració General

Cap del Servei Jurídic i Administració
General d'Hisenda i Recursos Interns

Economia i Hisenda

Cap de la Unitat de Coordinació Administrativa
de Gestió Tributària

Cap de la Unitat de Coordinació i
Administració

Economia i Hisenda

Cap de la Unitat de Gestió Administrativa
de Comptabilitat

Cap de la Unitat de Serveis Generals del
Departament de Fiscalització

Economia i Hisenda

Cap de la Unitat de Planificació i Gestió Financera

Cap de la Unitat de Planificació Financera

Economia I Hisenda

Cap de la Unitat de Tributs

Cap de la Unitat d'Inspecció Territorial

Economia I Hisenda

Cap del Departament d'Actes i Programació Estable
Persones

Cap del Departament de Planificació

Atenció

a

les

Cap del Departament d'Atenció a la Joventut
Persones

Cap del Departament de Joventut

Atenció

a

les

Cap del Departament de l'Oficina Estructural
Persones

Cap del Departament d'Equipaments

Atenció

a

les

Cap del Departament de Serveis Culturals
Persones
Territorials

Cap del Departament Serveis Territorials

Atenció

a

les

Cap del Servei de Cultura
Persones

Cap del Servei de Cultura i Ciutadania

Atenció

a

les

Esportiva

Educatius
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Cap de la Unitat d’Accions Ciutat
Persones

Cap de la Unitat Sociocultural Persones

Atenció

a

les

Cap de la Unitat Serveis Generals del De-partament de Programes i Producció de Serveis

Atenció

a

les

Cap de la Unitat Crad
Persones

Cap de la Unitat Sociocultural Dona

Atenció

a

les

Cap de la Unitat de Gestió i Control de Programes
Persones

Cap de la Unitat de Gestió de Serveis

Atenció

a

les

Cap de la Unitat de Projectes Comunitaris
Persones

Cap de la Unitat d’Escolarització

Atenció

a

les

Cap de la Unitat Tècnica d'Educació, Formació
Persones
i Inserció

Cap de la Unitat Tècnica del Departament

Atenció

a

les

Cap de la Unitat de Zona 1
Persones

Cap de la Unitat Sbas 1 i 5

Atenció

a

les

Cap de la Unitat de Zona 2
Persones

Cap de la Unitat Sbas 2

Atenció

a

les

Cap de la Unitat de Zona 3
Persones

Cap de la Unitat Sbas 4a

Atenció

a

les

Cap de la Unitat de Zona 4
Persones

Cap de la Unitat Sbas 6

Atenció

a

les

Cap de la Unitat de Zona 5
Persones

Cap de la Unitat Sbas 3

Atenció

a

les

Cap del Departament de Cooperació

Cap del Departament de Cooperació i
Voluntariat

Territori

Cap del Departament de Control de Projectes i
Obres Supramunicipals

Cap del Departament de Control d'Obres
Supramunicipals

Territori

Grans
Cap de la Unitat Serveis Generals-02
Persones

d’Educació

Cap del Departament d'Ecologia Urbana Sostenibilitat Cap del Departament d'Ecologia Urbana
i Participació Ambiental

Territori

Cap del Departament de Gestió Urbanística

Cap del Departament de Gestió Urbanística
i Habitatge

Territori

Cap del Departament de Legalitat Urbanística i
d'Activitats

Cap Del Departament de Disciplina

Territori

Cap del Departament de Llicències i Concessions
d'Activitats

Cap del Departament de Llicències
d'Activitats

Territori

Cap del Departament de Llicències i Concessions
d'Obres

Cap Del Departament de Llicències d'Obres

Territori

Cap del Departament de Neteja de la Ciutat

Cap del Departament de Neteja Urbana i
Edificis Municipals

Territori

Cap del Servei de Manteniment i Infrastructures
Urbanes

Cap del Servei de Via Pública i Mobilitat

Territori

Cap del Servei de Llicències i Concessions

Cap del Servei de Llicències d'Obres i
Activitats

Territori

Cap del Servei De Medi Ambient I Mobilitat

Cap del Servei De Medi Ambient i
Sostenibilitat

Territori

Cap del Servei d'Ordenació Urbana

Cap del Servei d'Ordenació Urbana
del Territori

Territori

Cap del Servei Jurídic i Administració General

Cap del Servei Jurídic i Administració
General de Medi Ambient i Sostenibilitat

Territori

Cap de la Unitat de Clavegueram

Cap de la de la Unitat de Subsòl i Paviment

Territori

Cap de la Unitat de Companyies

Cap de la Unitat d'Enllumenat i Companyies

Territori

Cap de la Unitat de Manteniment d'Edificis i
Instal·lacions Municipals

Cap de la Unitat d'Instal·lacions Municipals

Territori

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 4 / 2-01-13 pag. 34
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Regidoria de Govern
Secretaria General

Unitat d'Actes

Cap de la Unitat Operativa d’Acció Ràpida

Cap de la Unitat de la Brigada Municipal

Territori

2. MODIFICACIO DE DIFERENTS ELEMENTS DE DIVERSOS LLOCS DE TREBALL:
DENOMINACIÓ ACTUAL

Cap Dept. de Logística i
Protocol

NOVA DENOMINACIÓ

A

T

CL

S

NÚM.

01

1

GRUP

CD

CE/M

SP

A1/A2

25

1.132,56

C

Cap Dept. Protocol i
Relacions Institucionals

0

C

F

Cap Unitat Ordenances

Cap Unitat Ordenances
C

0
F/L

01

1

C2/AP

14

745,44

C

Cap Unitat Protocol

Cap Unitat Protocol
C

0
F/L

01

1

A2/C1

20

960,90

C

Cap Dept. Secretaria General

Cap Dept. Secretaria
General

1

06

1

A1

29

1036,17

C

C

F

41

1

A2/C1

20

666,22

C

41

1

A1/A2

21

812,00

C

Cap Unitat Control Presència

Cap Unitat Administració de
Personal

Cap Unitat de Polítiques
Horàries de RH

1

C

F

Cap Unitat Selecció i
Gestió de RH

1

C

F

Cap Unitat Gestió Padronal
Continua

Cap Unitat Gestió Padronal
Continua
C

1
F/L

06

1

A2/C1

20

666,22

C

Cap Dept. Central de Contractació

Cap Dept. Central de
Contractació

2

07

1

A1

29

1.036,17

C

C

F

Cap Unitat de Despeses
C

2
F

47

1

A2/C1

20

825,82

C

Cap Dept. Fiscalització i Segui-ment Econòmic AO i SM

Cap Dept. Fiscalització i Segui-ment Econòmic OA i SM
C

2
F

08

1

A1

28

1293,76

C

Cap del Servei d’Acció Social

Cap del Servei de Serveis
Socials

3

12

1

A1/A2

29

1.354,21

LLD

C

F/L

15

1

A1

29

1.354,21

LLD

3
F/L

37

1

A2/C1

20

825,82

C

43

1

C1/C2

19

693,95

C

43

1

A1/A2

25

1.132,56

C

43

1

C1

19

660,77

C

Cap Unitat Comptabilitat
Despeses

Cap Servei Jurídic i Administració Cap Servei Jurídic i Administració
Acció Social, Polítiques d'Igualtat General Serveis Socials i Salut
i Relacions Ciutadanes
3
C
F
Cap Unitat Salut Pública

Cap Unitat Protecció de la Salut
C

Cap Unitat de Neteja

Cap Unitat Neteja
d’Edificis Municipals

4

C

F/L

Cap Dept. Mobilitat Urbana

Cap de la Unitat d’Ocupació
Via Publica

Cap Dept. Mobilitat

4

C

F

Cap Unitat Llicències
d’Ocupació de Via Pública

4

C

F
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Cap Unitat de Biblioteques

Cap Unitat de BiblioteC
-ques

6
F/L

Cap Servei Jurídic i Administració Cap Servei Jurídic i Administració
General
General de Cultura i Ciutadania 6
C
F

Cap Servei Jurídic i Administració Cap Servei Jurídic i Administració
General
General Educació, Esports i
Joventut
8
C
F

Cap Servei d’Educació

Cap Dept. d’Instal·lacions
Esportives Municipals

Cap Dept. Control Projectes
i Obres Urbanitzacions Privades

Cap Servei d’Educació

8

C

F/L

20

1

A2/C1

22

722,27

C

39

1

A1

29

1.354,21

LLD

22

1

A1

29

1.354,21

LLD

14

1

A1/A2

25

1.451,41

LLD

21

1

A1/A2

23

960,06

C

Cap Dept. d’Instal·lacions
Esportives

8

C

F/L

Cap Dept. Projectes i
Obres Urbanitzacions Privades
C

9
F

86

1

A1

28

949,96

C

9
F/L

34

1

C1

22

1.023,25

C

30

1

A1

30

1.858,11

LLD

Cap Dept. Atenció a les Persones Cap Dept. Immigració
Nouvingudes
C

Cap Servei Jurídic i Administració Cap Servei Jurídic i Administració
General
General Urbanisme
9
C
F

Cap Dept. Contractes i Tramita-ció Administrativa

Cap Dept. Contractes i Tramita-ció Administrativa
C

9
F

30

1

A1

27

863,72

Cap Servei de Projectes i
Control d’Obres

Cap Servei de Projectes i
Control d’Obres
C

9
F

24

1

A1

29

1.354,21

Cap Unitat Jurídica Llicències

Cap Unitat Jurídica Administrativa
Del Departament de Llicències
d’obres
9
C
F

26

1

A1

25

843,53

C

71

1

A1

26

838,57

C

Cap Dept. Jurídic

Cap Dept. Jurídic
C

9
F

3. SUPRESSIÓ DE DIVERSOS LLOCS TREBALL:
3.1. Supressió de llocs tipus:
Denominació

Àmbit

Cap Departament Serveis Jurídics

Govern

Cap Servei de Comunicació i Programes Transversals

Govern

Cap Servei Jurídic i Administració General

Govern

Cap Unitat de Backoffice

Govern

Cap del Departament de Gabinet d'Alcaldia

Govern

Cap de la Unitat Serveis Jurídics del Gabinet d'Alcaldia

Govern

Cap de la Unitat de Subvencions

Govern

Cap de la Unitat de Suport Logístic

Govern

Auxiliar Protocol

Govern
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Cap de la Unitat d'Informació

Govern

Tècnic/a de planificació estratègica A1

Govern

Telefonista

Govern

Adjunt Direcció Àrea

Hisenda i Economia

Cap Departament Gestió Econòmica i Recursos Humans

Hisenda i Economia

Cap Servei de Programació Econòmica

Hisenda i Economia

Cap del Departament d’Organització

Hisenda i Economia

Cap Unitat tècnica de Gestió Cadastral

Hisenda i Economia

Cap del Servei de Promoció de la Ciutat i Serveis

Hisenda i Economia

Cap de la Unitat administrativa de Cementiris

Hisenda i Economia

Cap de la Unitat d’assessoria Jurídica, Gestió
Pressupostària i Disciplina de Mercat

Hisenda i Economia

Cap de la Unitat d'Encants i Mercats

Hisenda i Economia

Cap de la Unitat de Fires i Activitats

Hisenda i Economia

Cap de la Unitat de l'Oficina de Sancions

Hisenda i Economia

Oficial/la d'oficis especialitzat/ada de Cementiris

Hisenda i Economia

Cap de la Unitat de Gestió Econòmica i Administració

Hisenda i Economia

Cap de la Unitat de Recursos Serveis Jurídics

Hisenda i Economia

Adjunt Direcció Àrea de Govern

Atenció a les Persones

Cap Departament d'Obres, Projectes i Equipaments

Atenció a les Persones

Cap Departament de Planificació i Suport a l'Acció
Tècnica

Atenció a les Persones

Cap del Departament de Serveis Generals - 03

Atenció a les Persones

Cap del Servei de Polítiques d'Igualtat

Atenció a les Persones

Cap de la Unitat de Campanyes Esportives

Atenció a les Persones

Cap de la Unitat de Festes i Tradicions

Atenció a les Persones

Cap de la Unitat de Gestió Pressupostària i Informàtica

Atenció a les Persones

Cap de la Unitat de Programació, Planificació i Avaluació

Atenció a les Persones

Director/a artístic dels teatres Zorrilla i Principal

Atenció a les Persones

Oficial/a d'oficis especialitzat/ada d'equipaments SP

Atenció a les Persones

Administratiu/iva secretari/a de direcció

Atenció a les Persones

Cap Departament Gestió Verd Urbà

Territori

Director de l’Escola del Mar

Territori

Cap Departament d'Habitatge

Territori

Cap Departament Manteniment de Via Pública

Territori

Cap Departament Manteniment de Senyalització Viària i
Mobiliari Urbà

Territori

Cap Departament Planificació i Oficina del Pla

Territori

Cap Servei Ciutadania i Convivència

Territori

Cap Servei Neteja de l'Espai Urbà

Territori

Cap Servei de Relacions Ciutadanes

Territori

Cap Unitat Circulació

Territori

Cap Unitat Gestió d'Habitatge

Territori

Cap Unitat Jurídica Administrativa (Llicències)

Territori

Cap Unitat Jurídica-Administrativa (Serv. Jurídics Urb)

Territori

Cap Unitat Ordenació de l'Activitat

Territori
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Adjunt/a a la Direcció d'àrea d'Urbanisme i Territori

Territori

Cap de la Unitat d'Assessoria Jurídica

Territori

Cap del Servei d’Actuacions en Obres Significatives

Territori

Cap de la Unitat de Construccions i Projectes

Territori

Cap de la Unitat Jurídica Administrativa de Disciplina
Urbanística

Territori

Cap de la Unitat de Planejament I

Territori

Cap de la Unitat de Planejament II

Territori

Cap de la Unitat Serveis Jurídics

Territori

Cap de la Unitat de Sostenibilitat i Participació Ambiental

Territori

Cap de la Unitat de Valoracions

Territori

Operari/a – vigilant/a

Territori

4. CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Denominació

A

S

CL

T

Cap Unitat Integració, Base de dades i Administració Electrònica 1
F/L
Cap Unitat de Software i Aplicacions

Cap Unitat I + D

Cap Unitat de Hardware i Sistemes

Cap Unitat de Gestió de la Formació i Desenvolupament

32

NÚM.

GRUP

CD

CE/mf

SP

1

A1

25

733,13

C

1

A1

25

733,13

C

1

A1

25

733,13

C

1

A1

25

733,13

C

C

C

1

32

F/L

C

1

32

F/L

C

1

32

F/L

C

1
F

41
C

1

A1/A2

21

812,00

1

A1

29

1.354,21

LLD

1

A1

29

1.354,21

LLD

1

A1

29

1.036,17

C

1

A1/A2

21

812,00

C

1

A1/A2

21

812,00

C

1

A1/A2

25

1132,56

C

1

A2/C1

21

718,96

C

1

A1

29

1.354,21

Professional
Cap Servei Jurídic de Secretaria General

Cap Servei de Recursos Financers

Cap Departament de Fiscalització

Cap Unitat d’Assistència al Contribuent

Cap Unitat de Control Tributari

Cap Departament de Programes i Producció de Serveis

Cap Unitat de Mobiliari Urbà

Cap Servei de Disciplina i Sancions

1

6

F

C

2

9

F

C

2

8

F

C

2

9

F

C

2

9

F

C

3

12

F/L

C

4

43

F

C

4

42

F

C
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Cap Departament de Gestió del Verd Urbà i Espais Naturals

Cap Departament d’Educació Ambiental

Cap Unitat de l’Espai Betúlia

Cap Unitat de Manteniment i Seguiment d'Obres i

5

16

F/L

C

5

16

F/L

C

1

A1/A2

25

1.092,05

C

1

A1/A2

24

1100,18

C

1

A2/C1

21

682,12

C

6

20

F/L

C

6
F

20
C

1

A2

22

898,32

C

6

20

1

A2

23

960,06

C

F/L

C
1

A2/C1

20

825,82

C

1

A2

22

910,59

C

1

A1/A2

29

1.354,21

Projectes (Cultura)
Cap Departament de Ciutadania (dona i gent gran - Cultura)

Cap Unitat de Mercats

Cap Unitat de Dinamització i Participació Educativa

Cap Servei Administració General de Seguretat, Convivència i

7

45

F/L

C

8

14

F/L

C

10
F

C

LLD

Participació

TERCER. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al
bon fi i execució del precedent acord.
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.
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.
SEYOR ALCALDE: Aquí donaria la paraula a la regidora de l’Àmbit de Govern, senyora
Maritxu, o sé si vol dir alguna cosa, sinó passaríem a la votació, com que els grups ja
coneixen el tema. Hi ha alguna intervenció sobre la qüestió. Endavant senyora Garcia.
SENYORA GARCIA: Sí, nosaltres demanaríem que retiressin aquest punt de l’ordre del dia,
de fet ja ho hem comentat a la Junta de Portaveus, pensem que és un punt que hauria
d’anar al mateix temps que es presentés la proposta de pressupost d’aquest any. És un
tema que va molt lligat al capítol 1 i molt relacionat amb la plantilla d’aquest Ajuntament, i
per tant, creiem que no podem deslligar les dues coses, i damnaríem això, sinó, votaríem
en contra.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, alguna paraula més? Endavant senyora Rius.
SENYORA RIUS: A veure, el nostre posicionament és el mateix. O bé demanem que es
retiri o bé votarem en contra. Crec que ja va ser al desembre, el que es va demanar era que
es presentés públicament el pressupost i a partir d’aquí començar a parlar de la modificació
de la Relació de Llocs de Treball. En el seu moment això sí que es va retirar de l’ordre del
dia de la informativa, però ara no entenem què ha canviat perquè tornem a estar en el
mateix punt. És a dir, no s’ha presentat públicament el pressupost, no sabem, com diu algú
que l’any passat si es tanca o no amb un dèficit de 12 milions d’euros, no sabem com
queda afectat el capítol 1 i per tant, no podem entrar a parlar encara del que és aquesta
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modificació de la Relació de Llocs de Treball. Per tant, el que els estem demanant és,
presentin el pressupost i a partir d’aquí podrem començar a parlar de tota la resta. Gràcies.
SENYOR SERRANO: Sí, nosaltres ens afegim a aquestes peticions, si es retira, i sinó
votarem en contra, perquè sí que és veritat, i suposo que ara la regidora ens ho dirà, que la
Relació de Llocs de Treball no va lligada al pressupost, però evidentment l’estructura que
vostès ens volen donar és l’estructura de comandament d’aquest Ajuntament, i per
desenvolupa aquesta estructura de comandament es necessita que el pressupost estigui
aprovat, que hi hagi un pressupost per saber quines són les feines d’aquests llocs de
comandament. En una bona part d’aquesta Relació de Llocs de Treball que avui ens porta
hi estaríem d’acord, però n’hi ha uns altres que ens fa dubtar perquè vostès ens poden
portar un pressupost on hi hagi partides que estan poc dotades i que el càrrec que vostès
aquí estan definint sigui excessiu per aquesta relació. I a més a més ens sembla que hi ha
noms i posicions que van més enllà, em sembla que és mes un vestit a mida que qualsevol
altra qüestió. Demanaríem que es parlés i que es negociés d’una altra forma, punt per punt
cada un dels llocs, que segurament estarem en una part d’acord, però en la resta, o vostès
ho retiren o nosaltres els ho votarem en contra.
SENYORA HERVÀS: Gràcies alcalde. Tot just tenim damunt la taula un dictamen que fa
referència a aquesta modificació de llocs de treball de l’Ajuntament de Badalona. És un
document eminentment tècnic, és a dir, hauria de ser un document eminentment tècnic,
allunyat de qualsevol postura política o partidista i a mi em sap greu que vostès no escoltin
quan se’ls parla a les comissions informatives, no només a mi, sinó als tècnics municipals,
quan se’ls diu d’una manera molt clara que aquest és un tema que està al marge del
pressupost. Per tant, vostès no es cenyeixen a la veritat quan ho relacionen. És un tema
que té prou entitat i que és un instrument que té un procediment propi al marge del
pressupost. Primera qüestió. Per tant, això que diuen vostès és excusa barata, no és cert.
Segona qüestió: el govern ha garantit i ha acordat amb altres qüestions, amb els sindicats,
el manteniment, la garantia del conjunt d’empleats i empleades de l’Ajuntament de
Badalona. Per això, quan properament es presenti el pressupost municipal, òbviament, la
xifra del capítol 1 amb aquesta RLT, estarà absolutament garantida. He de dir a més a més,
que no només estarà garantida, sinó que a més a més, la proposta que presenta el govern
no només és una proposta justa i gent partidista, sinó que a més a més és una proposta
molt acurada, que a més a més, està equilibrada pressupostàriament fins i tot gaudeix
d’una rebaixa econòmica. I el més important, que vostès volen obviar, que vostès es veu
que no donen prou entitat que és que els sindicats, que són els veritables representants del
conjunt dels treballadors de l’Ajuntament de Badalona, han signat aquest document, que és
la RLT, la Relació de Llocs de Treball de l’Ajunatment de Badalona, donant el seu vistiplau,
perquè no només és una proposta tècnica conforme a dret, sinó que amés és una bona
proposta per al conjunt dels treballadors. Cosa que jo no entenc com vostès poden obviar
aquest fet, per cert, singular, perquè en d’altres majories en aquest Ple no es negociava
com es negocia ara amb els sindicats. Per tant, una proposta que ve avalada pels sindicats
d’aquest Ajuntament, que són els representants legítims dels treballadors i treballadores
dels empleats i empleades d’aquest Ajuntament, no entenc com vostès poden refusar
aquesta proposta. I els he de dir, sincerament, que l’únicia qüestió, ja que no tenen raó
quan han dit que això ha de venir acompanyat d’un pressupost, ja que aquest document ve
avalat pel conjunt dels sindicats, l’única cosa que a mi se’m pot ocórrer és fer la guitza al
govern. Llavors, jo que sàpiguen que em produeix, no sé si vergonya, o em produeix mal
sabor de boca, el fet que vostès no hagin volgut tenir tots aquests aspectes, i votar en
contra d’aquest dictamen.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, hi ha un segon torn, si no hi hagués un segon torn... sí?
Senyor García.
SENYORA GARCÍA: Sí, a veure, la Relació de Llocs de Treball es pot modificar i tocar
durant tot l’any, això és cert, però també és cert que en aquesta proposta que ens deixen
aquí a sobre de la taula, jo és el primer mes que la veig, no sabia que havia estat retirada
en dues ocasions, però, és un element més que ens hauria d’haver fet reflexionar a l’hora
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de tornar-la a presentar. Hi ha diferents modificacions, encara que siguin de denominació
de diversos llocs, altres que se suprimeixen, però que sí que seran contemplats en el que
ara era la plantilla d’aquest Ajuntament. Per tant, tota l’explicació que vulguin donar en què
no té relació no és veritat, no és del tot veritat. El més adient seria presentar-la juntament o
després que aprovéssim o que presentéssim una proposta d’aprovació de pressupost junt a
la relació de la plantilla real d’aquet Ajuntament, perquè tots sabem fer-ho, i podem
pressupostar una plantilla d’una manera o d’una altra, i ens coneixem. Vull dir, que podem
pressupostar-la tenint en compte una plaça a zero, o pressupostar-la perquè s’ocuparà o
no. O sigui, que és molt més complicat del que s’intenta dir. Jo crec que s’ha fet un treball
tècnic important. Jo ho he dit públicament, ho he dit aquest matí, per tant, no tinc res a
objectar del treball tècnic, i crec que pot servir, una vegada que es presenti el pressupost, i
que veiem aquesta plantilla com quedarà. I a partir d’aquí també ens agradaria saber com
continuarà modificant-se els llocs de treball, perquè està molt bé que modifiquem els llocs
de comandament, però jo crec que aquest Ajuntament, amb un número important de
treballadors seria important com queda aquesta estructura i poder mirar-la més a nivell
global. Per al nostre grup és important com queda l’estructura de comandament i la que hi
ha per sota, o si la piràmide encara continua sent molt més gran cap a dalt que no cap a
baix. O sigui, és complicat el tema. Tornem a dir: retirem-ho, presentem el pressupost i
mirem-ho. I mirem també els terminis per veure tota la revisió, sinó tota, la necessària, de
relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, insisteixo, no solament els llocs que se
suprimeixen o els llocs de comandament, que com tota estructura, sí que és política.
SENYORA RIUS: Gràcies senyor alcalde. A veure, senyor Hervàs, jo no sé si el pressupost
és obligatori o no, senzillament des del nostre grup el que li hem dit és que nosaltres
necessitem fer-nos una composició de lloc de com vam tancar l’any passat i quines són les
previsions d’aquest any, abans d’aprovar una modificació de la Relació de Llocs de Treball,
que en aquest cas només afecta als comandaments i que va subjecte a unes promeses que
no es tocaran altres coses, però nosaltres el que volem veure és quina situació econòmica
tenim. Vostès han venut també que aquesta relació de llocs de treball ol té cost zero o fins i
tot té un cert estalvi, nosaltres si no veiem el pressupost no sabem si aquest estalvi és
suficient o hauríem d’anar més enllà. Per tant, nosaltres no en hem tancat en banda, el que
li estem dient és, presenti primer això, i després en parlem. I vostè el que fa és al·legar
l’acord amb els sindicats, nosaltres celebrem que hi hagi aquest acord amb els sindicats,
però aquest acord amb els sindicats no és vinculant ni tampoc és suficient, perquè vostès
s’obliden que un cop acordat això amb els sindicats s’ha de portar al Ple, i vostè al Ple està
en minoria, i per tant, a part de negociar amb els sindicats vostè està obligada a negociar
amb els grups de l’oposició, cosa que nosaltres criem que no ha fet suficientment. I no ens
digui que això és un tema polític, perquè si no m’equivoco crec que aquest serà l’únic punt
de l’ordre del dia que no s’aprovarà en aquest Ple. Per tant, pregunti’s a veure què és el
que s’ha fet malament en aquest punt que no s’ha fet en la resta de punts. Gràcies.
SENYOR SERRANO: Sí miri, senyora Hervàs, vostè fa menció que aquest dictamen està
ben portat tècnicament. Només faltaria que es portessin dictàmens al Ple que no fossin
tècnicament correctes, només faltaria, no és un mèrit de vostè, és una obligació. Aquesta
primera. Segona, em sembla molt bé que els sindicats li hagin signat, però no és vinculant,
el paper dels sindicats per a l’estructura municipal no és vinculant. Vostè els ha fet signar, i
miri, aquests senyor li han signat i vostè ho fa servir com una basa. Per tant, no és
necessari. I tots hem parlat amb els sindicats, tots hem negociat, tots hem arribat a acords,
més o menys, vostè també té discrepàncies, el que passa és que no els hem fet firmar
papers que no els corresponen. I després, jo discrepo una mica de les intervencions de la
resta de grups perquès dotar-se de l’estructura de comandament de l’Ajuntament sí que és
una acció política, és l’estructura de comandament amb la que es desenvolupa un
pressupost. Volem saber el pressupost perquè volem saber quines polítiques té. El
pressupost és l’eina fonamental de les polítiques d’un govern, i nosaltres volem saber què
faran vostès i amb qui ho faran, i llavors els donarem el vistiplau o no, perquè fins ara, fins
aquest moment, en aquest dos anys nosaltres no coincidim amb les seves polítiques, i si no
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coincidim amb les seves polítiques no coincidim amb la seva estructura de comandament. I
li torno a insistir, i lamento que hi ha una part d’aquestes persones, que vostès porten un
paquet, hi ha una part d’aquests llocs de treball que nosaltres els haguéssim aprovat
perfectament perquè hi ha llocs que es mereixen aquesta modificació, però d’altres ens
mereixen una certa desconfiança. I de dir-li això que li estic dient jo no en sento cap de
vergonya.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Senyora Hervàs breument.
SENYORA HERVÀS: Doncs sí, ràpidament. No sé per què vostès plantegen aquesta mena
de dubtes quan mai en aquest Plenari ha anat acompanyada una modificació de llocs de
treball amb el pressupost, amb el pressupost s’acompanyen altres documents, altres
documents, però aquest no. Miri, de la mateixa manera que amb els sindicats tenim moltes
enteses, i aquesta n’és una i n’és una de molt important, que és aquesta modificació de
llocs de treball, aquí hi ha una qüestió, i és que és veritat, i com deia la senyora Asunción
García, estic absolutament d’acord que aquest és un document que és un punt de partida,
és un punt de partida i així és com ho tenim acordat i així és com és voluntat d’aquest
govern, que aquest sigui un punt de partida d’un document que ha d’esdevenir o ha de ser
un document viu, dinàmic, que ha de patir modificacions constants, perquè l’RLT és
l’instrument que ha de ser el fidel reflex de com ha de ser la nostra organització. I per tant i
malgrat aquest document avui no s’aprovi per part de vostès, aquest govern continuarà
absolutament treballant amb el calendari previst que té amb els sindicats, per continuar
amb la resta de la plantilla o els empleats i empleades de l’Ajuntament, i per tant, aquí no
ens aturem, això no significa absolutament res més que continuar treballant de la mà dels
sindicats, com és el dictamen que avui vostès refusen. I per tant, continuarem portant
dictàmens, aquells que estiguin consensuats amb els veritables representants dels
treballadors. I més, a manera d’exemple li diré senyor Rius, que la Generalitat de
Catalunya, pràcticament de manera quinzenal, porta modificacions de llocs de treball de la
seva estructura, de la seva organització, i en cap cas, cada quinze dies vénen
acompanyades del capítol 1. Per tant, com jo els deia, això que vostès diuen no s’ajusta a
la normalitat, i per tant, és com he dit, no voler acompanyar al govern i al conjunt dels
treballadors amb aquesta proposta.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies. Jo molt breu, diu que em sembla que els
posicionaments dels grups han quedat prou clars, però jo crec que la senyora Hervàs s’ha
equivocat amb una cosa de la seva primera intervenció, és companya meva i la corregiré,
diu “fent-nos perdre aquesta votació el que pretenen -i ho ha dit amb to col·loquial- és fer la
guitza al govern”, jo crec que la senyora Hervàs s’equivoca, a qui li fan la punyeta és als
treballadors, no al govern, a qui li fan la punyeta és als treballadors, primera matisació.
Segona, senyor Serrano, vostè ha dit dues vegades, i de debò, sense voluntat de
polemitzar i no hi entrarem a polemitzar, vostè ha dit dues vegades a la seva última
intervenció que hem fet signar als sindicats. Home, de la capacitat d’influència d’aquest
govern del Partit Popular es poden suposar moltes coses, però que fem signar documents a
tots els sindicats, en aquest cas no tots, excepte un, però que el govern de Badalona ha fet
signar als quatre dels cinc sindicats, em sembla que és un tant surrealista. O sigui, jo crec
que si alguna cosa està demostrant al llarg d’aquest any i mig a nivell intern aquest govern,
és capacitat de diàleg amb els sindicats, capacitat d’arribar a acords amb els sindicats, el
context laboral a l’administració pública tots estem veient quin és, ahir si posaves la
televisió veies que a la Via Laietana a Barcelona els sindicats s’estaven manifestant, a la
plaça Sant Jaume no sé si era ahir o avui, o sigui, hi ha una confrontació entre els que
estan dirigint les administracions, o els que estem dirigint les administracions i els sindicats,
doncs perquè la conjuntura és la que és, sense donar i treure raons a ningú. Home, a
Badalona hem estat capaços de amb altres temes també, però amb el que estem plantejant
aquí sobre la taula, que tots els sindicats excepte un firmin un document conforme s’ha
treballat de forma conjunta. Si no recordo malament es va començar a treballar al mes de
març o de juny aquesta proposta, al mes de juny, per tant ja portem vuit o nou mesos
treballant-la, arribem a un acord i que aquí es donin els arguments que es donen, doncs
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evidentment que són legítims però no els podem compartir. No es pot dir que això ha d’anar
acompanyat del capítol 1, quan anem a veure, vostès estaven governant i no ho feien així,
no ens poden demanar un nivell d’exigència, un nivell de condicionament que vostès
mateixos no s’aplicaven. O sigui, quan hi ha hagut alguna modificació de la Relació de
Llocs de Treball, en els darrers anys, em puc equivocar, però els darrers anys jo no recordo
que s’hagi consensuat amb els sindicats. O sigui, ni es consensuava amb els sindicats ni es
portava relacionat amb el capítol 1 del pressupost, capítol de personal. Ara, ho intentem
portar consensuat, és una feina de vuit o nou mesos, i la seva resposta, i tenen tota la
legitimitat, faltaria més, és la que és. Nosaltres seguirem treballant, intentant seguir arribar
a acords amb els sindicats, de vegades hi arribarem, d’altres no hi arribarem, però aquesta
és la nostra voluntat i aquest és el camí que seguirem treballant. Però vaja, jo sí que els
demanaria a tots plegats que quan afecta a terceres persones féssim una reflexió sobre la
qüestió. Els posicionaments jo crec que han quedat clars, seguim treballant en la mateixa
línia, i per tant, passaríem al següent punt.
Votació.
El dictamen precedent no s'aprova .
Vots a favor: 10, del grup municipal del Partit Popular.
Vots en contra: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor NA.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
7 AP-2013/2545 DICTAMEN. Aprovar inicialment les bases dels premis "El dimoni a
l'escola".
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte:
Dictamen. Aprovar inicialment les bases dels premis “El
dimoni a l’escola”
Caràcter:
Aprovació inicial de les bases reguladores del procediment
de concessió dels premis “El dimoni a l’escola”.
Òrgan competent:
Ple
Núm. expedient:
3/DV.2-13
Ricard Brotat i Jubert, cap dels Servei Jurídic i Administració General de l’àrea de Cultura i
Ciutadania d’aquest Ajuntament, en relació a l’expedient de referència emet el següent
Informe,
Que té els següents
Antecedents:
L’Ajuntament de Badalona té instituït des de fa una quinzena d’anys el premi “El dimoni a
l’escola”. Aquest premi, en l’actualitat, ja forma part de la tradició festiva badalonina, ja que
juntament amb el dimoni, es cremen també el dimonis presentats al concurs pels escolars
badalonins.
La idea que presideix aquestes bases és la de tenir una regulació única per al premi amb
vocació de perdurabilitat en el temps. Així s’han regulat aspectes jurídics com els principis,
els requisits, la convocatòria, els terminis de presentació, les exclusions i el jurat.
Finalment, es tracta d’agilitzar la tramitació administrativa de l’expedient d’aquests premis
sense per això perdre cap garantia en la gestió dels mateixos, de manera que les presents
bases seran vigents fins que no es modifiquin i, d’aquesta manera, s’evitarà tenir que
tramitar cada any un expedient bifàsic d’aprovació plenària.
I es fonamenta en les següents
Consideracions:
La regulació que s’ha cercat té fonament en el Decret 179/1995, de 13 de juny, ja que es
tracta d’una activitat de foment “sui generis” en règim de concurrència competitiva, de
manera que amb aquestes bases s’han regulat aspectes jurídics com els principis, els
requisits, la convocatòria, els terminis de presentació, les exclusions, les revocacions, el
jurat com a òrgan col·legiat i la concessió formal del premi.
Proposta de resolució:
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En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, 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
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, l’Ajuntament Ple, previ dictamen
de la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Atenció a les Persones adopti la següent proposta i
la converteixi en resolució:
PRIMER.Aprovar inicialment les bases dels premis “Dimoni a l’Escola”, que regulen la concessió del
mateixos i que són les següents:
BASES DEL PREMI “DIMONI A L’ESCOLA”
Exposició de Motius.La cremada del dimoni de Badalona és la festa tradicional més important de la ciutat, i és
l’acte central de la Festa Major de la ciutat, coneguda com les “Festes de Maig”. El 10 de
maig de cada any, a partir de les deu de la nit, si el temps ho permet, té lloc, davant del
mar, la cremada del Dimoni.
El primer intent important per revitalitzar la cultura badalonina de postguerra és, justament,
la cremada del dimoni. El 1940, els administradors de la Confraria de Sant Anastasi,
segons sembla, seduïts per l'historiador Josep Maria Cuyàs i amb el suport del Gremi de
Corders, configuraven, aleshores, la cremada com a acte de cloenda de la Passada que es
feia en honor del patró de Badalona (Sant Anastasi). D’aquest manera la primera cremada
es fa el dissabte dia 11 de maig de 1940. El dimoni es cremà al carrer del Temple, a
l’encreuament del carrer de Roca i Pi i l’esplanada de les excavacions arqueològiques. La
festa s’acabà (com a l’actualitat) amb un espectacle pirotècnic.
L’origen de la recreació estaria l’obra ‘Calaix de Sastre’, del Baró de Maldà, una mena de
diari que reflecteix la vida quotidiana de finals del segle XVIII. Un fragment d’aquest
explicaria que el 8 de maig de 1785, festa del Roser, uns pescadors van cremar a la platja
de Badalona, davant d’un públic nombrós, el que ell anomena, sense donar-ne detalls, un
“figurón” (es tractaria, segons sembla d’un mascaró de proa d’un vaixell segurament
naufragat o desballestat. Cal recordar que Badalona tingué drassanes de certa importància
a l’època i fins a principis del segle XX).
Des d’un altre punt de vista, el culte al foc, empeltaria amb un ritual de tradició pagana, i la
cremada del dimoni connectaria, també, amb un arcaic ritual de primavera que tractaria de
propiciar la fertilitat.
L’activitat del dimoni a l’escola porta divuit anys apropant la tradició de la cremada del
dimoni als i les escolars de Badalona. El concurs de creació de figures de dimonis vol
fomentar la participació infantil, a través de les arts plàstiques, en la tradició de la cremada.
Amb aquest motiu es programen una sèrie d’activitats culturals com les xerrades amb
entitats i agents implicats en les festes de Maig, les festes amb grups d’animació infantils i
finalment exposicions de les creacions infantils.
1. Objecte.1.1. Les presents bases tenen la finalitat de regular, mitjançant concurs públic, el premi ‘El
Dimoni a l’Escola’, de caràcter participatiu, adreçat als escolars d’educació primària i
centres de educació especial, atorgat per l’Ajuntament de Badalona, amb l’objectiu de
donar a conèixer una de les tradicions festives més importants de la nostra ciutat i fer
participar als infants en la mateixa.
1. 2. El premi s’atorga a una figura representativa d’un dimoni per a cada una de les
categories de la base sisena.
2. Principis.L’atorgament d’aquest premi per part de l’Ajuntament de Badalona s’exerceix en l’àmbit de
les seves competències de foment en l’àmbit de la cultura i de conformitat amb els principis
de publicitat, objectivitat, lliure concurrència, igualtat i amb adequació a la legalitat
pressupostària.
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3.1. Poden participar al premi “El Dimoni a l’Escola” tots els nens i les nenes escolaritzats
en centres d’educació primària i en els centres d’educació especial de Badalona.
3.2. Les dimensions màximes de les figures han de ser d’1 m d’alçada, 50 cm de llargària i
50 cm d’amplada. Les figures han de ser realitzades en volum i poden estar elaborades
amb materials combustibles menys perjudicials pel medi ambient (tipus paper, cartolina,
cartró o fusta, evitant plàstics i derivats) per tal que es puguin cremar conjuntament amb el
Dimoni gran.
4. Convocatòria.La convocatòria del premi es farà mitjançant decret d’alcaldia, a proposta de l’àmbit o àrea
amb atribucions en matèria de cultura, que es publicarà a la pàgina web de l’ajuntament i es
farà arribar als centres d’educació primària i d’educació especial. En aquest decret es
determinarà, entre d’altres qüestions, el termini de presentació, la composició de jurat i la
dotació dels premis que, en cap cas, seran en metàl·lic.
5. Termini de presentació.El termini durant el qual les persones autores que optin al premi “El Dimoni a l’Escola”
podran presentar les seves figures de dimonis no podrà ser inferior a deu dies.
6. Presentació de les figures.6.1. Les figures es presentaran en alguna de les modalitats següents::
1. Creacions de classe
Grup A: 1r. i 2n. de primària / 1r cicle d’educació especial
Grup B: 3r. i 4t. de primària / 2n cicle d’educació especial
Grup C: 5è. i 6è. de primària / 3r cicle d’educació especial
2. Creacions Individuals
Grup A: 1r. i 2n. de primària / 1r cicle d’educació especial
Grup B: 3r. i 4t. de primària / 2n cicle d’educació especial
Grup C: 5è. i 6è. de primària / 3r cicle d’educació especial
6.2. El lloc on hauran de presentar-se els dimonis i les condicions de la presentació es faran
a través de la corresponent convocatòria. En tot cas, el disseny haurà de presentar-se dins
del termini establert per a la convocatòria.
Les figures dels dimonis s’han de lliurar a les biblioteques i centres cívics municipals,
seguint el criteri de proximitat geogràfica al de l’escola de l’infant.
6.3. S’hi ha de fer constar, en un sobre tancat adherit en ferm a l’obra, el nom del o dels
autors, de la classe i de l’escola a la que pertanyen. A la part exterior del sobre, només
s’ha d’escriure d’acord al model següent la categoria, indicant si és una creació de classe o
grup o si és una creació individual.
6.4. Les figures dels dimonis que no es puguin identificar, d’acord el que disposa el punt 6.3
d’aquestes bases, no entraran a concurs. L’Ajuntament de Badalona declina, en qualsevol
cas, cap responsabilitat sobre aquesta qüestió o sobre la identificació errònia de les figures
per incompliment del que es disposa en aquestes bases.
7. Autoria, originalitat i divulgació del disseny.La presentació a concurs d’una figura del dimoni implica:
7.1. La presentació per un infant o conjunt d’infants al concurs, és fa en el marc d’una
activitat organitzada per les escoles. En aquest sentit, les persones que ostenten la pàtria
potestat o tutoria dels menors accepten expressament la reproducció i difusió que de la
figura es puguin fer per part de l’Ajuntament per qualsevol mitjà i amb cessió dels drets
d’explotació.
7.2. En cap cas, l’Ajuntament de Badalona es farà responsable de qualsevol reclamació
sobre l’autoria i originalitat dels dissenys de la figura del dimoni. L’autoria i reclamació es
regiran per les normes del Dret privat.
8. Jurat.8.1. El jurat és l’òrgan de caràcter col·legiat que proposarà l’atorgament del premi. La
composició dels mateixos es determinarà lliurement per decret d’alcaldia a proposta de
l’àmbit o àrea amb atribucions en matèria de cultura. En tot cas, el jurat haurà d’incloure
persones del món de la cultura, acadèmic o de l’àmbit del disseny. El nombre de membres
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del jurat haurà de ser senar. El regidor/a de l’àmbit o àrea amb atribucions en matèria de
cultura serà el/la president/a.
8.2. Les deliberacions del jurat seran secretes i les decisions s’adoptaran per majoria
simple, tenint el president/a vot de qualitat en cas d’empt. Les decisions del jurat són
inapel·lables.
9. Premis
9.1 Hi haurà un premi per les següents categories:
1. Creacions de classe
Grup A: 1r. i 2n. de primària / 1r cicle d’educació especial
Grup B: 3r. i 4t. de primària / 2n cicle d’educació especial
Grup C: 5è. i 6è. de primària / 3r cicle d’educació especial
2. Creacions Individuals
Grup A: 1r. i 2n. de primària / 1r cicle d’educació especial
Grup B: 3r. i 4t. de primària / 2n cicle d’educació especial
Grup C: 5è. i 6è. de primària / 3r cicle d’educació especial
9.2. Els guanyadors/es en cada una de les categories rebran els premis determinat a la
convocatòria i un diploma acreditatiu signat pel regidor/a de l’àmbit o àrea amb atribucions
en matèria de cultura, que s’entregarà a l’escola.
9.3. A més a més, s’atorgarà el premi especial ‘El Dimoni a l’Escola’ a la millor figura que
rebrà un lot especial de llibres, il·lustrarà el cartell del concurs de l’any següent i rebrà i un
diploma signat pel regidor/a de l’àmbit o àrea amb atribucions en matèria de cultura.
10. Caràcter de la decisió del jurat i concessió del premi.La decisió del jurat, que té caràcter d’inapel·lable, es proposarà a l’alcaldia, que formalment
atorgarà el premi mitjançant resolució.
11. Originals no premiats.11.1. Les figures dels dimonis seran exposades durant tres dies a un equipament de
pública concurrència.
11.2. Les figures no premiades seran cremades conjuntament amb el Dimoni de Badalona
la nit de Sant Anastasi, com és tradició.
11.3. En el cas de voler recuperar la figura del dimoni els titulars de la pàtria potestat o
tutors, dels menors que s’han presentat al concurs, hauran de comunicar-ho durant els dies
de l’exposició.
12. Revocació del premis.L’ajuntament de Badalona podrà revocar els premis atorgats i exigir el reintegrament dels
premis, sense dret a indemnització, si alguna o algunes de les figures guanyadores fossin
mancades d’alguns dels requisits assenyalats en aquestes bases.
13. Vigència.Les presents bases entraran en vigor el dia següent a la seva publicació i regularan la
concessió del ‘PREMI EL DIMONI A L’ESCOLA’ fins que les mateixes es deroguin o siguin
modificades.
14. Acceptació de les bases
El fet de presentar-se al concurs implica l’acceptació de les bases, la interpretació de les
quals és competència del jurat.
SEGON.Sotmetre les presents bases a informació pública pel termini de 20 dies. A aquests efectes,
caldrà publicar-les en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la
corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
TERCER.Advertir que en el cas que no es presentin al·legacions en el termini anunciat, les presents
bases esdevindran aprovades definitivament.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
8 AP-2013/2546 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla general
metropolità al carrer d'Austràlia cantonada amb l'avinguda del Doctor Bassols.
Per part de Planejament Urbanístic es presenta per a la seva aprovació provisional
modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer d’Austràlia cantonada amb
l’avinguda del Doctor Bassols de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 6 de febrer de 2013 per la Cap del Departament de
Planejament Urbanístic, que reproduït literalment diu:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 27 de novembre de 2012, va aprovar
amb caràcter inicial la Modificació del Pla general metropolità al carrer d ’Austràlia
cantonada amb l’avinguda del Doctor Bassols de Badalona, actuació urbanística que es
promou i tramita per aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 96, en
concordança amb l’article 76 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat
per la Llei 3/2012.
Aquest acord es va publicar en data 15 de desembre de 2012 en el diari El Periódico i en
data 19 de desembre de 2012 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Durant el preceptiu període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació.
Objecte
La Modificació del Pla general metropolità al carrer d’Austràlia cantonada amb l’avinguda
del Doctor Bassols (en endavant Modificació de PGM) es planteja amb l’objectiu d’ajustar la
qualificació urbanística de l’encreuament del carrer Austràlia amb l’avinguda del Doctor
Bassols al barri de Sant Joan de Llefià per adaptar-la a l’ús i urbanització actual.
Àmbit
La Modificació de PGM abasta un àmbit, amb una superfície total de 899.36 m² de domini
públic, que limita l’extrem sud-oest de l’illa que defineixen els carrers Juan Valera i Londres,
l’avinguda del Doctor Bassols i el carrer Austràlia.
Iniciativa
La Modificació de PGM es tramita per iniciativa pública de l’Ajuntament de Badalona.
Antecedents i planejament vigent
La descripció de l’entorn urbà en aquest cas està molt lligat a l’evolució del planejament que
es remunta al Pla Comarcal.
Actualment el planejament vigent de l’àmbit que ens ocupa correspon a la Revisió del PERI
de Llefià, aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat en data 16 de novembre de
1994 (DOGC 25/01/95).
Per aquelles determinacions no definides concretament en el pla derivat serà d’aplicació:
El Pla General Metropolità de Barcelona (Data d’aprovació:14/07/1976 - Data de publicació:
19/07/1976) i les seves NNUU, amb les modificacions introduïdes fins al moment,
d’aplicació general o específiques pel municipi de Badalona.
En referència al fragment de sòl que conforma l’àmbit del present document, cal analitzar el
procés de planejament que va portar a una qualificació errònia i que en el present document
urbanístic es pretén actualitzar ajustant-la a la realitat actual que no és més que la existent en
l’origen de la creació del barri.
El PERI del Pla Parcial i zones adjacents de Llefià va qualificar l’espai lliure entre blocs de l’illa
delimitada pel carrer Austràlia, l’avinguda del Doctor Bassols i els carrers Londres i Juan
Valera de 6a, parcs i jardins existents (AD 30/10/1978 - BOPB 17/11/1978).
Als anys 90 es va proposar una revisió del PERI de Llefià, que entre d’altres actuacions es va
detectar la possibilitat de pal·liar la problemàtica de l’automòbil estacionat que omplia tots
aquells espais destinats en el planejament anterior a jardins i places per als residents del barri.
En l’esmentada revisió es va crear la clau 8c -verd privat d’ús públic-, que correspon a espais
urbanitzats com a zona verda que en el seu subsòl hi ha aparcament privat. Clau que
resolia el problema de manca d’aparcaments i alhora millorava la urbanització dels espais
entre blocs que recuperaven l’ús previst en el planejament original. Eren operacions que es
duien a càrrec pels propis veïns, que ostentaven la titularitat del sòl.
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Una de les primeres zones 8c del barri va ser la que corresponia a l’illa delimitada pel carrer
Austràlia, l’avinguda Doctor Bassols, el carrer Londres i el carrer Juan Valera.
Aquest pla va delimitar l’illa amb un interès excessiu de geometritzar l’estructura viària sense
reconèixer les preexistències ni la parcel·lació, i així, la part de sòl que ocupa el límit sud-oest
de l’illa va quedar qualificat de 8c essent sòl extern al conjunt dels blocs d’habitatge edificats i
que no s’acull a les característiques dels sòls per a ser qualificats de 8c. Aquest espai no
havia estat mai vinculat a l’illa quant a titularitat i geometria, es tracta d’un sòl d’ús vial de
domini públic.
Descripció i justificació de la proposta
La proposta es concreta en un canvi de qualificació de zona a sistema, reconeixent la
realitat existent que es recolza en l’estructura de la propietat, l’ús i urbanització actual.
,
La superfície que es qualifica de sistema de vialitat, clau 5, és de 899.36 m² reduint-ne la
mateixa superfície de zona 8c. El còmput dels sistemes respecte a les zones de la proposta
,
és l’increment absolut de 899.36 m² tot i que, des de l’origen de la formació del barri, la
realitat de l’ús i la seva ordenació s’adequava a tots els efectes a la qualificació de sistema
viari.
La proposta de la Modificació de PGM no comporta increment del sostre edificable, de la
densitat de l’ús residencial, de la intensitat dels usos, ni la seva transformació.
La justificació i conveniència es troba en el mateix objectiu: ajustar el planejament a la
realitat, qualificant el domini públic com a sistema amb la clau que determina les seves
característiques formals i d’ús.
Correcció d’ofici d’errades materials
La memòria del document tècnic ha estat corregida de les errades materials següents: en el
text escrit, errors de lletres, repetició de paraules, etc; correcció de l’ordre dels apartats del
document que es relaciona a l’article 6 de la Normativa; correcció d’uns errors en l’índex de
plànols de la secció F.
També s’ha completat la secció E -Informe mediambiental, introduint les mesures de
caràcter general que els projectes d’urbanització de vials han de tenir en compte
desglossades en els punts: Vialitat i paviments, Rec i plantacions, Il·luminació i mobiliari
urbà.
El plànols no s’han modificat respecte el document aprovat inicialment, per tant, mantenen
la data de la seva formació. En canvi, la Memòria corregida queda modificada a data de
febrer de 2013.
Conclusió
Els canvis introduïts en la Memòria de document no tenen caràcter substancial i per tant el
document segueix complint amb les disposicions establertes en el Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el Real Decret Legislatiu
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de Suelo i, per tant, res
s’oposa a prosseguir la tramitació de la Modificació del Pla general metropolità al carrer
d’Austràlia cantonada amb l’avinguda del Doctor Bassols.”
Vist l’informe subscrit en data 8 de febrer de 2013 pel Departament Jurídic de l’Àrea
d’Urbanisme i Territori, i que reproduït literalment diu el següent:
“PROPOSTA PRESENTADA
En sessió de data 27 de novembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar
amb caràcter inicial la Modificació del Pla general metropolità al carrer d’Austràlia
cantonada amb l’avinguda del Doctor Bassols de Badalona, amb l’objectiu de d’ajustar la
qualificació urbanística de l’encreuament del carrer Austràlia amb l’avinguda del Doctor
Bassols al barri de Sant Joan de Llefià per adaptar-la a l’ ús i urbanització actual.
Mitjançant l’acord plenari d’aprovació inicial de la modificació del PGM al carrer d’Austràlia
cantonada amb l’avinguda Doctor Bassols, es va disposar l’obertura el termini d’un mes
d’informació pública de l’instrument d’ordenació urbanística, convocat mitjançant edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2012, al
diari Periódico en data 15 de desembre de 2012, al Tauler d’anuncis i a la pàgina web de
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l’Ajuntament. Durant aquest termini d’informació pública no es van presentar al·legacions,
tal i com consta a la documentació obrant a l’expedient.
En data 6 de febrer de 2013 la Cap del Departament de Planejament Urbanístic ha emès un
informe mitjançant el qual posa de manifest que en el document presentat per a la seva
aprovació provisional s’ha incorporat, d’ofici correccions d’errades materials a la memòria del
document tècnic respecte el document aprovat amb caràcter inicial. També s’ha completat la
secció E -Informe mediambiental, introduint les mesures de caràcter general els projectes
d’urbanització de vials han de tenir en compte desglossades en els punts: Vialitat i paviments,
Rec i plantacions, Il·luminació i mobiliari urbà.
Aquestes modificacions no tenen la naturalesa de substancials, en els termes de l’article
112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006), en
endavant RLUC.
Analitzat el document, la Cap del Departament de Planejament Urbanístic informa que
compleix amb les determinacions del planejament d’ordre superior i el marc legal urbanístic
i sectorial a què està subjecte.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquesta modificació del Pla General metropolità d’iniciativa pública es formula i tramita per
aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76.2
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, en endavant TRLU.
A l’expedient administratiu 24/D-10/12 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
hi consten les determinacions establertes per l’article 69.1 del Reglament aprovat pel
Decret 305/2006, de 18 de juliol, en endavant RLU, respecte el contingut de la memòria:
- Justificació de la conveniència i oportunitat de la seva formulació.
- Informació urbanística, acompanyada dels estudis complementaries.
- Descripció i resultat del programa de participació ciutadana.
- Objectius de l’ordenació.
- Normativa.
- Agenda.
- Avaluació econòmica.
- Documentació ambiental.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada amb
caràcter provisional pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l’article 22.2.c)
de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), en relació amb l’article
52.2 c) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat
per DL 2/2003, de 28 d’abril, 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.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
Atesos els informes tècnic i jurídic transcrits anteriorment, els sotasignats membres de la
Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional la modificació del Pla General Metropolità al
carrer d’Austràlia cantonada amb l’avinguda del Doctor Bassols de Badalona. Aquesta
actuació urbanística es formula i tramita per aquesta Corporació municipal a l’empara de
l’article 96, en concordança amb l’article 76.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, amb el benentès que els canvis introduïts a la
memòria respecte el text aprovat inicialment no tenen la naturalesa de canvis substancials,
en els termes que s’expressa l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006).
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SEGON.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’Àmbit Metropolità de Barcelona per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article
80 del TRLUC.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per uanimitat.
Vots a favor: 26.
9 AP-2013/2547 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local, de data 1 de
febrer, de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla de millora
urbana de la Unió Vidriera.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 1 de febrer de 2013 va aprovar el
següent acord:
“Per part de Planejament Urbanístic es presenta una proposta per donar per verificat el Text
refós de la Modificació puntual del Pla de millora urbana de la Unió Vidriera de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 23 de gener de 2013 pel Departament de Planejament
Urbanístic, el qual reproduït literalment diu:
“Informe tècnic relatiu a la tramitació del Text refós de la Modificació puntual del Pla de
millora urbana de la Unió Vidriera de Badalona, formulat per iniciativa privada corresponent
a les societats Facep S.A, Decvi-2 S.A i Villapreciosa S.A., per donar per verificat el Text
refós.
Antecedents
En data 17 de juny de 2008 la Junta de Govern Local va aprovar amb caràcter inicial la
Modificació puntual del Pla de millora urbana de la Unió Vidriera. L’esmentat acord es va
publicar en el diari El Periódico el 22 de setembre de 2008 i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el 29 de setembre de 2008.
En data 31 de març de 2009 el Ple de l'Ajuntament va aprovar amb caràcter provisional la
Modificació puntual del Pla de millora urbana de la Unió Vidriera.
En data 18 de juny de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va resoldre
suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla de millora urbana de la
Unió Vidriera, promoguda per Facep, S.A i altres i tramitada per l’Ajuntament, fins a la
presentació d’un Text refós que incorpori les prescripcions i observacions següents:
- 1.1 Cal sol·licitar informe a la Direcció General de Promoció de l’habitatge, a Renfe i a
l’ADIF per la posició dels sòls respecte les línies de servitud del sistema ferroviari.
- 1.2 A les edificacions existents del carrer Orient (bloc 2), cal mantenir la qualificació
prevista per el planejament vigent de zona de renovació urbana (clau 14b4). Concretant
les condicions d’edificació d’aplicació específica al bloc 2, i tot aclarint el nombre màxim
d’habitatges previstos.
- 1.3 Pel que fa a les noves edificacions previstes a primera línia de mar, cal assenyalar
que si bé es determina el nombre de plantes previstes per a cada bloc, manca
concretar l’altura màxima de les mateixes.
- 1.4 Cal incloure un apartat que justifiqui i analitzi les repercussions econòmiques
derivades de la proposta.
D’acord amb la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, s’ha
sol·licitat informe als següents organismes:
ORGANISME
Direcció General
l’Habitatge

Data sortida Data recepció

Data resposta

04/09/2009

08/09/2009

19/10/2009

07/09/2009

12/09/2009

01/12/2009
26/10/2012

Dirección General de Infraestructuras
17/02/2010
Ferroviarias (Ministerio de Fomento)

22/02/2010

29/03/2010

de

Promoció

ADIF (Patrimoni i Urbanisme)

de

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 4 / 2-01-13 pag. 50
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Regidoria de Govern
Secretaria General

Unitat d'Actes

En data 19 d’octubre de 2009 s’ha rebut l’informe emès per la Direcció General de
Promoció de l’Habitatge en resposta a la sol·licitud efectuada, on demanen introduir les
següents esmenes:
- Manca incorporar un apartat de memòria social. Caldrà fer especial referència a les
previsions en matèria d’habitatge protegit i assequible i a l’efectivitat del dret de
reallotjament.
- Cal que el pla defineixi un subíndex específic per a l’habitatge amb protecció oficial i
que garanteixi normativament que els terrenys on el projecte de reparcel·lació ubiqui
aquest sostre, restaran vinculats a aquesta destinació.
En data 1 de desembre de 2009 s’ha rebut l’informe negatiu emès per l’ADIF, en resposta a
la sol·licitud efectuada en data 7 de setembre de 2009, amb les següents prescripcions:
- No procede continuar con la tramitación hasta que tanto en la memoria como en los
planos, aparezcan claramente representados los terrenos de la línea ferroviaria. Así
como la zona de dominio público, zona de protección y línea límite de edificación. Y las
actuaciones recogidas en la Modificación, se ajusten a las limitaciones a la propiedad y
protecciones al ferrocarril en dichas zonas que recoge la Ley del Sector Ferroviario y el
reglamento que la desarrolla.
- Una vez introducidos los cambios que tendrá que remitir de nuevo el documento.
En data 29 de març de 2010 s’ha rebut l’informe favorable emès per la Dirección General
de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento, en resposta a la sol·licitud
efectuada en data 17 de febrer de 2010.
En data 18 de febrer de 2011 s’incoa un nou expedient (17/Z3-10) per resoldre la sol·licitud
anterior d’ADIF. Aquest expedient té per objecte la modificació de la distància de la línia
límit d’edificació entre els PK 10/068 i 10/373 de la línia de Barcelona a Maçanet passant
per Mataró, reduint la distància del límit d’edificació de 20 a 10 metres, d’acord amb la
disposició segona de l’Ordre FOM/2230/2005, de 6 de juliol. I es sol·licita informe a ADIF en
referència a aquesta proposta en data 9 de març de 2011.
En data 5 d’abril de 2011 s’ha rebut l’informe emès per ADIF, en resposta a la sol·licitud
efectuada en data 9 de març de 2011, amb les següents prescripcions:
- A fin de poder incoar el correspondiente expediente que permita resolver las solicitudes
de reducción de la línea limite de edificación en la zona urbana, debe acreditarse que
planeamiento urbanístico vigente permite edificar hasta la nueva línea límite de
edificación cuya reducción se solicita, en virtud de la Orden FOM/2230/2005, de julio,
que establece que, en los tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general
que discurran por zonas urbanas y siempre que lo permita el planeamiento urbanístico
correspondiente, queda establecida la línea límite de edificación a una distancia de
veinte metros de la arista exterior mas próxima de la plataforma, siendo posible reducir
esta distancia en casos singulares siempre y cuando la reducción redunde en una
mejora de la ordenación urbanística y no cause un perjuicio a la explotación ferroviaria,
previa solicitud del interesado.
En data 30 de juny de 2011, en resposta a ADIF, s’envia un informe urbanístic del
Departament del Plànol de la Ciutat conjuntament amb informe de Planejament Urbanístic
on s’informa que el planejament urbanístic vigent permet edificar fins la nova línea límit
d’edificació, la qual es sol·licita.
En data 19 d’agost de 2011 s’ha rebut l’informe emès per ADIF, que dóna lloc a l’inici de
l’expedient administratiu (Ref. 24/11) i suspèn la resolució fins a la recepció dels informes
sol·licitats amb anterioritat.
En data 24 de novembre de 2011 s’ha rebut l’informe emès per ADIF, en resposta a la
sol·licitud efectuada en data 30 de juny de 2011 amb les següents prescripcions:
- A la vista de las diferencias observadas en la documentación aportada, le ruego, por un
lado, que manifieste expresamente la distancia a la que se solicita la reducción de la
línea límite de edificación respecto a la arista exterior más próxima a la plataforma y por
otro, que acompañe documentación gráfica en la que se indique la distancia a la arista
exterior más próxima de la plataforma y al carril mas próximo.
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En data 21 de març de 2012 s’ha rebut un informe emès per ADIF, amb la següent
comunicació:
- Dado el tiempo transcurrido, se le comunica que, habiéndose iniciado el presente
expediente administrativo por su solicitud, la falta de presentación de la documentación
requerida produce la paralización del procedimiento por su causa, lo que dará lugar a la
caducidad del mismo, una vez transcurrido el plazo de TRES MESES desde el día
siguiente a la recepción de este requerimiento y ello en virtud del artículo 92.1 de la
repetida Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
En data 10 d’abril de 2012, el cap del Departament de Planejament Urbanístic emet un
informe en resposta als escrits d’ADIF de data 18 de novembre de 2011 i 12 de març de
2012.
En data 11 de juny de 2012, s’ha rebut un informe emès per ADIF, en resposta a la
sol·licitud efectuada en data 10 d’abril de 2012 amb les següents prescripcions:
- Aportar el plano de perfiles transversales en los que se acote la distancia desde el carril
exterior y desde la arista exterior de la plataforma ferroviaria a la proyección vertical del
edificio sin incluir.
- Aportar documento que acredite que el planeamiento urbanístico vigente permite
edificar hasta la nueva línea límite de edificación cuya reducción se solicita.
En data 27 de juliol de 2012, el cap del Servei d’Ordenació Urbana emet un informe en
resposta a ADIF adjuntant la documentació sol·licitada, informe del cap del Departament del
Plànol de la Ciutat i certificat del secretari general de l’Ajuntament.
En data 26 d’octubre de 2012 s’ha rebut l’informe favorable emès per ADIF, en resposta a
la sol·licitud efectuada en data 7 de setembre de 2009.
Introducció
El Text refós de la Modificació puntual del Pla de millora urbana de la Unió Vidriera que es
presenta per a la seva verificació incorpora les prescripcions de la resolució de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de juny de 2009.
Objecte del document
L’objecte del document és reordenar la volumetria i condicions d’edificació previstes a partir
del manteniment de la zonificació fixada pel planejament vigent.
Àmbit del sector de planejament
L’àmbit de la Modificació puntual del Pla especial comprèn un sector de planejament format
per terrenys de domini i ús públic i per sis parcel·les de titularitat privada amb front al carrer
d’Orient, amb les referències cadastrals 8297901, 8297902, 8297903, 8297904, 8297905 i
8297906.
La superfície total de l’àmbit de la Modificació puntual del Pla de millora urbana de la Unió
Vidriera de Badalona és de 9.068,95 m².
Planejament vigent
El planejament vigent d’aplicació és el següent:
- Modificació del Pla general metropolità en el sector de la Unió Vidriera, aprovat
definitivament per acord del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data
20/09/2005 (publicat al DOGC el 04/11/2005).
- Pla de millora urbana del sector de la Unió Vidriera, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 13/07/2005 (publicat al DOGC
31/10/2005).
Descripció de la proposta
La proposta d’ordenació volumètrica parteix de l’objectiu de mantenir al màxim possible les
edificacions amb valor d’arquitectura tradicional situades a la part central del carrer d’Orient.
Això suposa desconsiderar les determinacions sobre els paràmetres volumètrics en tant
que les condicions disposades en el PMU signifiquen alterar aspectes significatius de
l’edificació com és el cas de la coberta.
D’altra banda la tipologia de PB+1 prevista en el Pla és de difícil viabilitat des d’un punt de
vista econòmic en tant vol dir una tipologia difícil d’encaixar al mercat i als criteris de
funcionalitat d’habitatges. Aquest aspecte és de rellevant importància en aquest sector on el
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gran número d’activitats en funcionament i d’habitatges a resituar signifiquen un ròssec per
garantir la viabilitat econòmica del sector i d’aquesta manera garantir la millora urbana i
l’obtenció dels sòls públics definits pel planejament vigent.
Així mateix es planteja completar la façana a les places de nova creació (Places F i G) amb
un edifici de major alçada (PB+4+A per al bloc 1 i PB+2 per al bloc 3).
Finalment, el bloc 4 es reajusta en forma a fi de resoldre la implantació dels habitatges
previstos en el Pla. L’alçada que es preveu a tenor de la seva posició urbana i
característiques de les edificacions existents és de PB+6.
Les condicions d’ordenació previstes per a l’edificació en relació als usos previstos és la
següent:

Sòl
Sostre
Residencial
Complementari
Habitatges

Bloc
1
14b4
277,65
1.317,30
1.108,23
209,07
15

– Bloc
2
14b6
1.553,74
3.814,83
2.312,05
1.502,78
20

– Bloc
3
14b4
452,58
1.080,67
730,00
350,67
14

– Bloc 4 – 14b5
590,70
3.890,04
3.426,85
463,19
52

2.874,67
10.102,84
7.577,13
2.525,71
101

Cal considerar també que la rehabilitació prevista suposa la impossibilitat material d’ocupar
el subsòl per a aparcaments. Aquest fet, sumat a la poca profunditat prevista i la quantitat
d’espai públic reservat en el planejament vigent, obliga a trobar alternatives per poder situar
la reserva d’aparcaments que demanen les ordenances municipals. A tal efecte, s’ha
estudiat la possibilitat de construir un aparcament sota l’espai públic a fi de resoldre
aquesta problemàtica.
La proposta de modificació planteja el manteniment de l’estructura de sistemes i zones
previstes en el PMU vigent, incorporant l’ús d’aparcament en el subsòl a fi de
compatibilitzar el manteniment de part de les edificacions existents i acomplir la reserva
normativa d’aparcaments.
Els paràmetres urbanístics del planejament vigent i de la proposta es resumeixen al quadre
següent:
PLANEJAMENT VIGENT
Aprofitaments
Sostre
Habitatges
Sistemes
Parcs i espais lliures (clau 6)
Viari (clau 5)
Zones
Renovació urbana (clau 14b4)
Renovació urbana (clau 14b5)
Renovació urbana (clau 14b5)
Rehabilitació (clau 14h6)

PROPOSTA

10.102,84 m²
101

10.102,84 m²
101

1.977,27 m²
4.217,01 m²

1.977,27 m²
4.217,01 m²

2.283,97 m²
590,70 m²
0 m²
0 m²

730,23 m²
0 m²
590,70 m²
1.553,74 m²

Conclusió
En relació a les prescripcions de l’informe emès per la Direcció General de Promoció de
l’Habitatge, s’han introduït els següents canvis:
- Respecte la prescripció 1, s’ha incorporat dins la memòria l’apartat 13. Memòria social.
- Respecte la prescripció 2, s’ha definit el subíndex 14b5hp per els habitatges de
protecció oficial.
En relació a les prescripcions de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de data 18 de juny de 2009, s’han introduït els següents canvis en el Text refós:
- Respecte a la prescripció 1.1, s’han sol·licitat els informes als ens corresponents
obtenint informe favorable de tots ells.
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Respecte a la prescripció 1.2, es manté la qualificació prevista pel planejament vigent,
que correspon a zona de remodelació urbana (clau 14b). I per al bloc 2 aquest
planejament concreta les condicions d’edificació d’aplicació específica amb la clau
14b6.
- Respecte a la prescripció 1.3, s’incorpora el plànol 02. Ordenació que determina el
nombre de plantes previstes i concreta l’altura màxima per a cada bloc.
- Finalment, respecte la prescripció 1.4, s’ha incorporat a la memòria el punt
14.Repercussions econòmiques derivades de la proposta, on es justifiquen i s’analitzen
les repercussions econòmiques del planejament.
S’han detectat vàries errades materials a la transcripció del planejament vigent. D’una
banda, s’han corregit els valors següents, del total de sistemes a 6.194,28 m2, del sistema
viari a 4.217,01 m2 i la zona 14b4 a 2.283,97 m2 en correspondència al Pla de millora
urbana del sector de la Unió Vidriera. I per altra banda la nomenclatura de les claus 14b
que són zones de remodelació privada, tal qual es descriu a la normativa del Pla de millora
urbana del sector de la Unió Vidriera.
Tant mateix s’ha considerat ampliar el punt 5. Planejament vigent, incorporant dates
d’aprovació, descripcions i plànols descriptius dels planejaments. I en el punt 15. Incidència
de la infraestructura ferroviària s’ha nombrat l’aprovació d’octubre de 2012 tramesa per
l’Ajuntament i aprovada per ADIF de la Modificación de la distancia de la línea límite de
edificación, document que s’ha incorporat també com a Annex 1 al present planejament.
Les prescripcions incorporades i els canvis introduïts no suposen canvis substancials en el
document.
Considerant que s’han incorporat al Text refós de la Modificació puntual del Pla de millora
urbana de la Unió Vidriera les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’àmbit metropolità de Barcelona, i atès que aquest compleix amb les disposicions
establertes pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme i el Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria
urbanística, s’informa favorablement prosseguir amb la seva tramitació.”
Vist l’informe subscrit en data 25 de gener de 2013 pel Departament Jurídic de l’Àrea
d’Urbanisme i que reproduït literalment diu el següent:
“PROPOSTA PRESENTADA
El mes de maig de 2008 es va presentar per les societats FACEP SA, DECVI-2 SA i Villa
Preciosa SA la proposta de Pla de Millora Urbana a la Unió Vidriera de Badalona. A la vista
de la documentació presentada, en data 17 de juny de 2008 la Junta de Govern Local va
aprovar amb caràcter inicial la proposta presentada, disposant el termini d’informació
publica d’un mes, mitjançant publicació al BOPB de data 29 de setembre de 2008, al Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament i al diari El Periódico de data 22 de setembre de 2008.
En data 31 de març de 2009 el Ple de l’Ajuntament va aprovar amb caràcter provisional la
Modificació puntual del Pla de millora urbana de la Unió Vidriera de Badalona, i va resoldre
les al·legacions presentades al tràmit d’informació pública.
En data 18 de juny de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va resoldre
suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla de millora urbana de la
Unió Vidriera, promoguda per Facep, S.A i altres i tramitada per l’Ajuntament, fins a la
presentació d’un Text refós que incorpori les prescripcions i observacions següents:
- 1.1 Cal sol·licitar informe a la Direcció General de Promoció de l’habitatge, a Renfe i a
l’ADIF per la posició dels sòls respecte les línies de servitud del sistema ferroviari.
- 1.2 A les edificacions existents del carrer Orient (bloc 2), cal mantenir la qualificació
prevista per el planejament vigent de zona de renovació urbana (clau 14b4). Concretant
les condicions d’edificació d’aplicació específica al bloc 2, i tot aclarint el nombre màxim
d’habitatges previstos.
- 1.3 Pel que fa a les noves edificacions previstes a primera línia de mar, cal assenyalar
que si bé es determina el nombre de plantes previstes per a cada bloc, manca
concretar l’altura màxima de les mateixes.
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1.4 Cal incloure un apartat que justifiqui i analitzi les repercussions econòmiques
derivades de la proposta.
En data 23 de gener de 2012 l’arquitecta adscrita al Departament de Planejament
Urbanístic va emetre un informe mitjançant el qual es posa de manifest que s’han
incorporat les prescripcions de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona de data 18 de juny de 2009. Tanmateix, deixa constància que les
prescripcions incorporades i els canvis introduïts no tenen la consideració de canvis
substancials.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Als efectes de tramitació d’aquesta figura de planejament derivat, és d’aplicació la
Disposició Transitòria 6a del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Aquesta Modificació puntual del Pla de millora urbana de
la Unió Vidriera de Badalona es va redactar el juny de l’any 2008 per part d’aquesta
Corporació municipal a l’empara de l’article 76 del DL 1/2005 (refosa urbanística catalana),
disposició vigent aleshores i que té el seu equivalent a l’actual article 78 del Text Refós de
la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost).
A l’expedient administratiu 8/A4-08 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consta la documentació adequada a la naturalesa i finalitat del la modificació puntual del
Pla de Millora Urbana de la Unió Vidriera.
Igualment, s’escau assenyalar que els canvis introduïts per tal de donar compliment a les
prescripcions de la CTUB no tenen naturalesa de substancials en els termes que
s’expressa l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel
Decret 305/2006) tal i com exposa l’arquitecta adscrita al Departament de Planejament al
seu informe.
PROCEDÈNCIA DE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada per
la Junta de Govern Local, òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord de
verificació d’aquest text refós en virtut de la delegació de competències del Ple, segons
acord del passat 5 de juliol de 2011.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En base aquests arguments, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de
l’acord següent:
PRIMER.- Donar per verificat el Text Refós de la Modificació puntual del Pla de millora
urbana de la Unió Vidriera, amb el benentès que els canvis introduïts a la memòria no tenen
la naturalesa de canvis substancials, en els termes que s’expressa l’article 112.2 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006). Aquesta
figura derivada de planejament urbanístic es va redactar el juny de l’any 2008 per part
d’aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 76 del DL 1/2005 (refosa urbanística
catalana), disposició vigent aleshores i que té el seu equivalent a l’actual article 78 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost).
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, als efectes que doni conformitat al
present text refós i aixequi la suspensió de l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva de
data 18 de juny de 2009.
TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació municipal.”
10 AP-2013/2548 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla especial
de l'illa compresa pels carrers Sant Pere, del Mar, Cadis, Magatzem i Sant Jaume.
Per part de Planejament Urbanístic s’instrueix l’expedient administratiu que té per objecte
tramitar l’aprovació provisional de la Modificació del Pla especial de l’illa compresa pels
carrers Sant Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de Badalona.
En data 4 de febrer de 2013 la cap del departament de Planejament Urbanístic, ha emès un
informe tècnic que reproduït literalment diu:
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“I N F O R M E
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 27 de juliol de 2012, va aprovar
amb caràcter inicial la Modificació del Pla especial de l’illa compresa pels carrers de Sant
Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de Badalona
L’acord es va publicar en el BOPB el 27 d’agost de 2012 i en el diari El Periódico el mateix
27 d’agost de 2012.
Així com, efectuada la notificació expressa a cadascun dels afectats, com acte voluntari per
part d’aquest Ajuntament per donar per contestades les reiterades peticions i consultes
efectuades davant del serveis tècnics respecte el perjudici de pertanyé un àmbit de
planejament de desenvolupament inviable.
Publicació en el BOPB en data 4 de desembre de 2012, per haver resultat infructuosos els
intents de notificació domiciliària als senyors Antonio Abellan Lòpez i Lluís Collado
Fernández.
Sol·licitud d’informe als organismes afectats
D' acord amb l’article 85.5 del TRLU s' ha sol·licitat informe als següents organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials:
ORGANISME
Departament de Cultura

Data sortida
21/09/2012
12/12/2012

Data recepció Data resposta
02/10/2012
18/10/2012
13/12/2012
23/01/2013

En data 18 d’octubre de 2012 el Departament de Cultura envia el requeriment d’aportar
l’informe favorable d’un tècnic en Patrimoni Cultural Català, per a que el Pla especial sigui
autoritzat per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona.
En data 11 de desembre de 2012 es va remetre l’informe del tècnic en Patrimoni Cultural
Català de l’Ajuntament i tramés al Departament de Cultura amb data de recepció el 13 de
desembre de 2012.
En data 18 de gener s’emet l’Informe favorable del Departament de Cultura, rebut el 4 de
febrer al Servei d’Ordenació del Territori. Ha quedat inclòs en l’expedient administratiu de la
Modificació de pla especial que ens ocupa.
Informació pública
Durant el preceptiu període d’exposició pública es van presentar les següents al·legacions:
Núm.
1
2
3
4
5

Al·legant
Sr. Joan Pedragosa i Grau
(propietari finca Sant Pere 48 )
Sra. Rosa Ma. Maymon i Bofill
(propietària finca Sant Pere 50 )
Sr. Joan Pedragosa i Grau
(propietari finca Sant Pere 48 )
Sra. Roser Petit i Fradera
(propietària finca Sant Pere 52 )
Sr. Òscar Pablo i Tuset / Sra. Marta
Ferri i Nieto.
(representats per Jordi Flores i Soler)

Data recepció

Núm. registre

01/10/2012

30.746

01/10 /2012

30.685

15/10/2012

31.939

17/10/2012

32.324

25/10/2012

33.218

Al·legació 1 - Al·legació 3
El senyor Joan Pedragosa presenta una al·legació en data 1 d’octubre de 2012 i una altre el
15 d’octubre de 2012.
El contingut de les al·legacions es reprodueix literalment a continuació:
Al·legació 1
PRIMERA.- El sotasignat és propietari de la finca 48 del / Sant Pere d’aquesta Ciutat, que
la constitueix la parcel·la cadastral que s’adjunta (Document nº1), totalment cercada, des de
fa més de cent anys, de parets mitjaneres molt antigues, tenint durant tot aquest temps la
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pacifica possessió i gaudi de la mateixa, en la qual parcel·la, i en part d’’ella, esta ubicada la
casa 48 del C/ Sant Pere d’aquesta Ciutat, amb el seu corresponent jardí o badiu que dóna
al C/ Banyoles.
SEGONA.- En el planejament i unitat d’actuació que es vol anular, la resta de la parcel·la
que quedava després de cedir la part del badiu o jardí de la meva finca (el mateix que es
proposa ara) podia edificar-la íntegrament des del C/ Sant Pere fins el C/ Banyoles, la qual
cosa em permetia una edificació de tot el solar restant o una rehabilitació de l’immoble (si
m’interessava), o bé vendre la finca amb unes circumstancies molt més favorables que les
d’ara.
Han passat molts anys, i han canviat les possibilitats per part dels propietaris, i també han
canviat les coses. El subscrit entén que no ha de suportar quasi totes les despeses de la
urbanització. Se li expropia la meitat del jardí, que ha de cedir gratuïtament per a quadrar la
Placeta del C/ Banyoles, amb el perjudici patrimonial que això suposa, i els que en sortiran
més beneficiats seran la resta de propietaris de les cases amb façana a la Placeta del C/
Banyoles, els quals, lògicament, també haurien de contribuir en el cost de les obres
d’urbanització de la referida Placeta en proporció als metres lineals de façana que
cadascuna de les seves cases tingui, o que tindrà, en aquesta Placeta un cop finalitzada la
urbanització.
TERCERA.-Quant a I ’avaluació econòmica de la modificació del Pla Especial que fixa el
cost de la urbanització de I' espai públic proposat, es diu que "anirà a càrrec dels propietaris
que tinguin que cedir el sòl per a la construcció del vial"; el subscrit insisteix amb el que
acaba d' exposar.
Referent al cost total de I' enderroc i de la urbanització considera el subscrit que són
excessius. Entenem que si hauria d’especificar que és el que s' ha d' enderrocar i quines
obres comprenen la urbanització; si s' inclou les obres d' obertura del Carreró de Sant Pere
amb la Placeta del C/ Banyoles, o no. És palpablement injust imposar el 100% del cost de
les obres urbanístiques a aquell veí que, precisament, veu més mermada la seva propietat,
que és el cas del subscrit, I'import de les quals obres es preveu, per part del Departament
d’Urbanisme en la suma de 20.616'60 euros.
Considero que I’Ajuntament hauria de quadrar la Placeta del C/ Banyoles amb la realització
de la corresponent urbanització, i I'import del seu cost repartir-lo en la forma que s’ha dit
anteriorment.
Quant a la connexió del Carreró de Sant Pere amb la Placeta del C/ Banyoles, es tracta
d’un altre assumpte que requereix un nou estudi i d’una actuació a part.
Al·legació 3
PRIMERA.- Que en data 01 d’octubre el subscrit va presentar un escrit d’al·legacions
relacionades amb el referit expedient, el qual obra en poder de I'Ajuntament.
SEGONA.- Que m’ha estat aclarit pels negociats corresponents tots els dubtes i confusions
que enunciava en el meu escrit, essent el present, per tant, addicional i aclaridor del que
m’hi he referit anteriorment.
TERCERA.- En I'anterior planejament o actuació urbanística que es vol anul·lar, com deia,
el subscrit podia edificar tota la resta de la seva parcel·la, des del C/Sant Pere fins el
C/Banyoles, és a dir, en tota la seva profunditat. Ara, amb el nou planejament, perdo part
del badiu o jardí per a quadrar la placeta de Banyoles (que estic conforme a cedir-lo
gratuïtament), però és que a més a més no puc construir en la resta del jardí. Cal afegir que
la meva parcel·la és una de les que tindrà que suportar més cost en les obres
d’urbanització de
la part afectada destinada a l’ampliació de la placeta de Banyoles. Em queda, doncs, un
petit restant (que I’Ajuntament ja coneix) a on hi ha ubicada la casa núm. 48 del C/ Sant
Pere. Per aquesta raó estimo que I'Ajuntament hauria de reconsiderar tota aquesta situació,
respectant, com a mínim, la profunditat d’edificació que ara té la casa vella, donant més
edificabilitat a la parcel·la, i concedint, també, més facilitats d’edificació, a fi de resoldre
aquesta situació de la forma més justa que cregui convenient.
Contesta a les al·legacions 1 i 3 formulades pel Sr. Joan Pedragosa.
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L’objectiu principal de la modificació del pla especial vigent és anular el polígon d’actuació,
donada la dificultat palesa en el seu desenvolupament, mai iniciat durant els 15 anys de
vigència, a petició de la propietària que el va promoure i d’altres propietaris afectats, entre
els quals s’hi troba l’ al·legant.
L’ Ajuntament per tal que cadascuna de les finques pogués optar a la renovació de
l’edificació ha formulat aquesta modificació del pla vigent reconeixen que està inclòs en un
àmbit de gestió impedeix actuar sobre els edificis d’habitatge, degut a la interpretació que
se’n fa de l’article 53 de la Llei d’urbanisme per part de les administracions responsables de
informar favorablement les autoritzacions per a obres de rehabilitació en edificis
d’habitatges.
Ara bé, eliminar la unitat de gestió vol dir que els costos ja no són assumits per el conjunt
de finques en proporció al percentatge de participació i correspon a cadascuna de les
finques la cessió obligatòria i gratuïta del vial per tal de poder construir directament segons
les noves condicions d’edificació.
Donat que la segona al·legació, que apareix en l’ índex com a núm. 3 és aclaridora de la
primera, que es desestimaria, es contesta a la segona:
Queda justificada la proposta de la modificació del pla especial vigent reduint el volum fixat,
donat que si bé el PGM ho admet, en aquell cas no es va tenir en compte l’àmbit de
protecció de l’entorn del conjunt de cases de pescadors al voltat d’un pati comunal, (fitxa G7 del catàleg de Patrimoni historicoartístic) eliminant-ne els caràcter històric de l’indret, on
per una banda, hi havia finques que donaven façana a la plaça i altres que hi tenien sortida
des del badiu.
No obstant, recollint el suggeriment de l’al·legant, el document ha introduït com a condició
per a les parcel·les que donen front al c. Sant Pere la possibilitat que s’adopti la major
dimensió de profunditat entre la de 11,60 m o la profunditat actual del cos principal, que el
defineix el volum de com a mínim dues plantes i permetre prolongar la planta baixa fins el
50% de l’espai de pati posterior, tot i mantenint la mateixa proporció
de 50%de badiu donant a la plaça del carrer Banyoles.
Conclusió - al·legacions 1 i 3 formulades pel Sr. Joan Pedragosa : Es proposa estimar
l’al·legació núm. 3, i desestimar la núm. 1.
Al·legació 2
La Sra. Rosa Ma. Maymon i Bofill presenta una al·legació en data 1 d’octubre de 2012, el
contingut de la qual es reprodueix literalment a continuació:
AL·LEGA
Que és propietària de la casa de planta baixa, planta pis i golfes que dóna front al carrer
Sant Pere 50 per on te I'entrada peatonal, i a la placa del capdavall del carrer Banyoles per
on té I’entrada la construcció existent de planta baixa destinada a aparcament. El solar
dóna a dos vials i te una longitud màxima de 25,22 m, per tant, en aplicació de I' article
242.7 de les
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolita es totalment edificable segons el PGM
aprovat I'any 1976 i manté fins a dia d' avui aquesta condició segons el Pla especial aprovat
definitivament el 30 de juny de 1993 per la Comissió d' Urbanisme de Barcelona.
Que se sent perjudicada amb la proposta de I'Ajuntament en que limita expressament
I'edificabilitat de la parcel·la en qüestió, i que en el cas que ens ocupa significa perdre més
de la meitat del sostre edificable a que fins ara tenia dret, tenint en compte que es
mantenen totes les cessions obligatòries gratuites de sol a I'Ajuntament i que també es
manté l ’afectació per vial del carreró de Sant Pere.
Amb la proposta de I’Ajuntament, a la practica i amb la normativa vigent relativa a les
condicions d’habitabilitat, nomes surt a compte fer petites reformes a la casa existent,
perdent la possibilitat de construir un nou habitatge amb unes dimensions adequades als
requeriments d 'ús i normatius actuals.
És per això que:
DEMANA:
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Que ['Ajuntament replantegi la proposta i en especial la limitació d’edificabilitat de la
parcel·la que ens ocupa (carrer Sant Pere 50) que dóna front al carrer Sant Pere i a la plaça
del capdavall del carrer Banyoles, fent que la profunditat edificable de la planta pis es
correspongui amb I' existent actualment i permetent edificar únicament en planta baixa la
meitat de la longitud de I'espai lliure a I'interior d’illa, de manera que un cop fetes les
cessions per a regularitzar la placa, es garanteixin unes dimensions mínimes del pati
posterior de la casa, que donarà a la plaça, i d’aquesta manera, a la practica, es podrà
regularitzar la placa i ordenar les edificacions que hi donen front mitjançant uns badius
proporcionats a les parcel·les, respectant les directrius incloses a la fitxa G-7 del Catàleg de
Patrimoni.
Contesta a l’al·legació 2 formulada per la Sra Rosa Ma. Maymon i Bofill
Recollint el suggeriment de la al·legant, el document ha introduït com a condició per a les
parcel·les que donen front al c. Sant Pere la possibilitat que s’adopti la major dimensió de
profunditat entre la de 11,60 m o la profunditat actual del cos principal, que el defineix el
volum de com a mínim dues plantes i permetre prolongar la planta baixa fins el 50% de
l’espai de pati posterior, tot i mantenint la mateixa proporció de 50%de badiu donant a la
plaça del carrer Banyoles.
Conclusió - Al·legació 2 formulada per la Sra. Rosa Ma. Maymon i Bofill: Es proposa
estimar l’al·legació núm. 2.
Al·legació 4
La Sra. Roser Petit i Fradera ha presenta al·legació en data 17/10/2012, el contingut de la
qual es reprodueix literalment a continuació:
AL·LEGA:
Que és propietària del solar a dos vials: al carrer de Sant Pere núm. 52 i a la plaça del fons
del carrer de Banyoles, el solar té 4'80 ml de façana i un fons de 25,40 ml. La construcció
existent, destinada a habitatge unifamiliar, es composa de planta baixa, planta primera i
planta segona, acumulant tota la superfície a la façana del carrer de Sant Pere i deixant un
pati posterior al carrer de Banyoles. Amb aquestes característiques, per tant, al solar li és
d’aplicació l’article 242.7 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, és
totalment edificable segons el PGM aprovat l’any 1976 i manté fins a dia d’avui aquesta
condició segons el Pla especial aprovat definitivament el 30 de juny de 1993 per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
Que se sent perjudicada amb la proposta de l’Ajuntament en quan limita expressament
l’edificabilitat de la parcel·la en qüestió, i que en el cas que ens ocupa significa perdre més
de la meitat del sostre edificable a que fins ara tenia dret, tenint en compte que es
mantenen
totes les cessions obligatòries gratuïtes de sol a l’Ajuntament i que també es manté
l’afectació per vial del carreró de Sant Pere.
Amb la proposta de l'Ajuntament, a la practica i amb la normativa vigent relativa a les
condicions d’habitabilitat, només surt a compte fer petites reformes a la casa existent,
perdent
la possibilitat de construir un nou habitatge amb unes dimensions adequades als
requeriments d’ús i normatius actuals.
Tenint en compte que la proposta de la modificació varia el fons edificable d’aquella illa,
caldria considerar un fons edificable tal que automàticament no deixi disconforme a la
normativa els edificis existents. És ben sabut la dificultat que comporta, en illes ja
consolidades, l’adaptació d’aquests tipus d’edificis a nova normativa. Es podria proposar un
nou fons tal que s' adapti a la realitat construïda, encara que sigui diferent per a cadascuna
de les construccions, d’aquesta manera els edificis existents, pel que fa a la fondària
edificable, no serien disconformes a la nova modificació de la normativa.
És per això que,
DEMANA:
Que l’Ajuntament replantegi la proposta i en especial la limitació d' edificabilitat de la
parcel·la que ens ocupa (carrer Sant Pere, 52) que dóna front al carrer Sant Pere i a la
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 4 / 2-01-13 pag. 59
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Regidoria de Govern
Secretaria General

Unitat d'Actes

plaça del capdavall del carrer Banyoles, fent que la profunditat edificable de la planta pis es
correspongui a d’existent actualment i permetent edificar únicament en planta baixa la
meitat de la longitud de l’espai lliure a l'interior del solar, de manera que un cop fetes les
cessions per regularitzar la plaça, es garanteixin unes dimensions mínimes del pati
posterior de la casa, que donarà a la plaça, i d’aquesta manera, a la practica, es podria
regularitzar la plaça i ordenar les edificacions que hi donen front mitjançant uns badius
proporcionats a les parcel·les, respectant les directrius incloses a la fitxa G-7 del Catàleg de
Patrimoni.
Contesta a l’al·legació 4 formulada per la Sra. Roser Petit i Fradera
Recollint el suggeriment de la al·legant, el document ha introduït com a condició per a les
parcel·les que donen front al c. Sant Pere, la possibilitat que s’adopti per a la profunditat
normativa, la major dimensió de la de 11,60 m o la de la profunditat actual del cos principal,
que el defineix el volum de com a mínim dues plantes i permetre prolongar la planta baixa
fins el 50% de l’espai de pati posterior, tot i mantenint la mateixa proporció de 50% de badiu
donant a la plaça del carrer Banyoles.
Conclusió - Al·legació 4 formulada per la Sra. Roser Petit i Fradera: Es proposa estimar
l’al·legació núm. 4.
Al·legació 5
El Sr. Òscar Pablo i Tuset i Sra. Marta Ferri i Nieto, representats per Jordi Flores i Soler
presenten al·legació en data 25/10/2012, el contingut de la qual es reprodueix literalment a
continuació:
En l’audiència que se l’hi ha donat trasllat se’ls manifesta que en la modificació de la
proposta es disposa que es proposaran diferents condicions per a l’edificació que
determinin la volumetria que s’integri en la resta de la illa i que alhora facilitin la cessió
gratuïta del vial quan es tracti d' obra nova, rehabilitació o canvi d’ús.
Alhora que també es posa de relleu que la modificació té per objecte eliminar la vialitat i
adequació de les condicions d’edificabilitat amb consonància amb les característiques
històriques de l’àmbit per a permetre la renovació i rehabilitació dels habitatges existents,
incloent la modificació l’abast del sòl inclòs en la unitat d’actuació.
Alhora que es proposen diferents condicions d’edificació que determinin la volumetria a fi
que s’integri en la resta de la illa i que alhora faciliti la cessió gratuïta del vial quan es tracti
d’obra nova, rehabilitació o canvi d’ús.
Alhora que es limiten les diferents actuacions que afectin a les cases fins que no s’executi
el pla especial, pel que fa a l’obertura del carrer.
Al citat pla hom, i malgrat que les possibles causes de nul·litat del mateix com és el fet que
hauria d’haver-se realitzat un espai temporal de participació ciutadana prèviament a la seva
confecció, no per això sent les presents al·legacions una la materialització d’aquest
aspecte, malgrat no complir el disposat en I'art.4 de la Llei de Sol i normativa concordant, i
malgrat que en el planell s’observa quines són les cases afectades a la cessió del sòl, no
obstant de la lletra no s’observa en realitat quines són les veritables cases que han de cedir
el sòl per l’execució del present pla especial, és per això que convindria fixar quines es
troben afectades, i si afectades o no, els màxims de volumetria són d’aplicabilitat a totes
elles, i si no estan afectades a la cessió del sòl, tampoc, i amb tots els nostres respectes, es
fixen quines són aquestes condicions que poden modificar la volumetria als paràmetres del
pla especial, sense perjudici de la remissió a la normativa urbanística d' abast autonòmic a
municipal, de la seva lectura també ha observat que l’àmbit de la rehabilitació pot comportar
també la cessió del sol, fet que pot comportar que més d’un propietari decideixi per aquest
motiu deixar de consolidar l’habitatge amb les conseqüents pèrdues del patrimoni
arquitectònic que el pla intenta vetllar. I per aquests motius aquesta part no pot mostrar la
seva conformitat que la citada cessió abraci també quan es tracti de situacions de
rehabilitació.
I és que en aquesta vessant I'art.5 del pla especial deixa a aquestes condicions en el
moment de materialitzar les noves condicions d' edificació, rehabilitació o canvi d’ús, amb
tots els nostres respectes, no obstant entén aquesta part que el citat marc és molt difús i
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pot generar problemes d' aplicabilitat quan ni fixa quines són aquestes condicions, i si les
mateixes, malgrat I 'objecte del pla sigui I' execució del vial, no es fixa en quin moment es
consolidarà el vial, que ja porta tants anys en la mateixa situació.
Però és més a aquelles parcel·les que ni tan sols els afecta la cessió se’ls hi limita la
consolidació les noves condicions d' edificació fins que el pla no s' executi i finalitzi la seva
execució. Alhora que no emmarca que s’entén per rehabilitació en el sentit de substitució o
no dels elements estructurals o no estructurals, o manteniment dels mateixos amb altres
formes o solucions tècniques que poden augmentar el cost de la reparació, amb el
conseqüent abandonament de la consolidació de I' habitatge pel mateix valor de la
rehabilitació. Es per això que entén que hauria de fixar-se que s’entén per rehabilitació i
quan es dóna aquesta, així quines solucions són les permeses. Entén i amb tots els nostres
respectes que si l’art. 11 del pla especial disposa que per a les edificacions disconformes s'
aplicarà el disposat en l’art. 108 del TRLU, per a l’autorització de les obres de consolidació i
rehabilitació, sempre amb conformitat amb les condicions del nou planejament, no gens
menys que les citades condicions haurien d’estar emmarcades als efectes de no generar
confusió a I' administrat. I més quan es tracte de rehabilitar unes cases que gaudeixen
justament de la protecció del present Ajuntament pel seu valor històric i simbòlic a la ribera
del mar.
Per l’exposat al present òrgan es
SOL·LICITA: Que admetent el present escrit, previs els tràmits pertinents es tingui per
efectuades les anteriors al·legacions, a fi que si el present òrgan atén a les presents, es
delimiti de forma escrita i no només a nivell dels planells urbanístics, quines son les finques
afectades a la cessió del sòl, així com es fixin quines són les condicions que delimiten els
topalls de volumetria que fixa el pla, i sota quin marc han d'aplicar-se les mateixes, així com
també es fixi el termini d’execució del mateix planejament. I finalment que es fixin en les
condicions de rehabilitació, l’especificació que la substitució dels diferents elements
constructius de les vivendes no es considera "obra nova" i que entre les solucions a la
mateixa es permeti la substitució d' elements estructurals conformes, això si amb el
paisatge arquitectònic que vol preservar el planejament.
Contesta a l’al·legació 5 formulada pels Srs. Òscar Pablo i Tuset i Sra. Marta Ferri i Nieto
Les parcel·les afectades de cessió de sòl per vial queden especificades en el document
gràfic, en les plànols I.07 i P.01, on es delimiten conjuntament amb l’àmbit del vial
proposat. El que si s’ha definit per escrit són les parcel·les que no estan subjectes a cessió
de sòl i tenen accés pel carreró de Sant Pere.
Per altra banda, cal dir que ampliar el condicionant de la cessió de vial per a la rehabilitació
a les parcel·les que s’hi puguin acollir, aplicant la Normativa d’aquest planejament,
afavoreix l’execució de les proposta del pla i en definitiva accelera el procés d’obertura del
carrer, segons el qual les parcel·les que es troben actualment en situació disconforme, per
estar en sòl no edificable, podran assolir les noves condicions d’edificació. En referència a
les obres de rehabilitació, s’observa que els edificis existents, majoritàriament, no difereixen
de les condicions d’edificació proposades i mantenint el caràcter del barri poden actuar
ampliant i adaptant les edificacions existents al les noves necessitats de l’habitatge actual.
Les condicions d’edificació queden reflectides tant en el plànol normatiu P.01 com en
l’apartat del document escrit II. Normativa.
En la Normativa s’ha afegit l’article 12 que concreta condicions específiques de rehabilitació
dels edificis disconformes, permeten que en aquest àmbit és pugui autoritzar obres de
substitució d’elements estructurals que ho requereixin pel seu mal estat quan a conservació
o seguretat.
Conclusió - Al·legació 5 formulada pel Sr. Òscar Pablo i Tuset i Sra. Marta Ferri i Nieto: Es
proposa estimar l’al·legació núm. 5, en els aspectes referents a l’aclariment de les
condicions d’edificació i l’abast del terme rehabilitació per a situacions disconformes
concretes. Es desestima quan a la sol·licitud de delimitar per escrit quines finques són les
que han de cedir sòl per a vial, donat que queda prou delimitat en els plànols inclosos en el
document.
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Descripció del instrument urbanístic proposat
Objecte
L’objecte d’aquesta Modificació del Pla especial de l’illa compresa pels carrers Sant Pere,
de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de Badalona és eliminar la delimitació de la
Unitat d’ Actuació urbanística, mantenint l’afectació de vialitat i adequant les condicions
d’edificabilitat en consonància amb les característiques històriques de l’àmbit per a
permetre la renovació i rehabilitació dels habitatges existents.
Àmbit
L’àmbit de la present Modificació del Pla especial abasta el sòl inclòs en la Unitat d’Actuació
proposada en el Pla especial de l’illa compresa pels carrers Sant Pere, de Mar, de Cadis,
Magatzem i Sant Jaume que es troba en l’illa de referència, amb una superfície total de
1.837,58 m2.
Comprèn les parcel·les amb els dígits primers de la referència cadastral 33, 34, 35, 36, 43,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 i 77 del polígon 75918 i adreces: números 14, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 38, 42, 44, 48, 50, 52 del carrer Sant Pere i Banyoles 8-12.
Antecedents
En ordre cronològic els antecedents de planejament són els següents:
- Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976. (BOPB
19/07/1976)
El PGM qualificà l’àmbit d’aquest planejament com a zona de casc antic de substitució de
l’edificació antiga,clau 12, amb una profunditat edificable de 11,60 m. i una alçada
reguladora de PB+1. El PGM, però, no va reconèixer els carrerons interiors de Sant Pere i
de Sant Jaume.
Pel que afecta al present expedint, cal dir que aquest fet comportava que les edificacions
que donaven façana i tenien el seu accés des del carreró de Sant Pere estiguessin en
situació de disconformitat per considerar-se el seu sòl interior d’illa i per tant no edificable.
- Pla Especial de l’illa compresa pels carrers Sant Pere, del Mar, de Cadis, Magatzem i
Sant Jaume, de Badalona, aprovat definitivament el 30 de juny de 1993 i acordada la seva
publicació el 24 d’abril de 1996. L’aprovació inicial l’efectuà l’ajuntament, La tramitació es va
subrogar a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona que l’aprovà provisionalment i definitiva.
Aquest Pla especial proposava convertir el carreró de Sant Pere en un vial amb una
amplada suficient per reconèixer l’accés a les parcel·les existents a què donaven front,
qualificant com a sistema viari (clau 5) i partint l’illa en dues. Aquest pla va ser d’iniciativa
privada de un dels propietaris del carreró de Sant Pere. Per tal de poder eixamplar el tram
de carreró de connexió amb el carrer de Sant Pere i donar continuïtat al carrer de Banyoles
s’afectava l’edificació de dues parcel·les irreversiblement i els avantatges urbanístics només
requeien en les parcel·les interiors que eren disconformes. El pla va proposar delimitar una
unitat d’actuació incloent-hi 15 parcel·les.
Per altra banda, l’execució del planejament, desenvolupant la unitat tal com es plantejava
desvirtuava el caràcter d’aquest indret del barri de “Baix a Mar”, que fins i tot, en el cas del
carrer Banyoles, està inclòs en el catàleg de patrimoni historicoartístic de Badalona: la
reparcel·lació reportaria el canvi de tipologia de parcel·les i d’edificació, que actualment
respon a construcció unifamiliar amb badiu. Per a la redistribució d’aprofitament es
proposava una ordenació que permetia assolir el drets en parcel·les més grans en indivís i
de caràcter plurifamiliar. Les parcel·les passants existents amb l’edificació donant al carrer
Sant Pere i els seus badius al carrer Banyoles es transformarien en parcel·les totalment
edificades convertint els jardins en volums de dues plantes de nova construcció.
El pla fixà una pla d’etapes de quatre anys que actualment ja ha estat superat en més 12
anys.
En el seu moment l’oposició dels afectats va ser palesa en el transcurs de la tramitació:
- Al·legació a l’aprovació inicial de la propietat de la finca del Sant Pere 26. Aquesta
al·legació va ser presentada novament a la Direcció General d’Urbanisme,
posteriorment a l’aprovació definitiva.
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Recurs contenciós- administratiu 2148/93 interposat per la propietat de la finca de Sant
Pere 14.
- Al·legació dels propietaris de les finques dels núm. 20, 30, 38, 44, 42, 46 i 52 del carrer
Sant Pere.
- Al·legació de la propietat de la finca de Sant Pere núm. 52.
- Recurs contenciós - administratiu interposat pels propietaris de les finques 30, 38, 42,
44, 46, 52 i altres.
Les al·legacions de les finques més afectades es desestimaven argumentant que el procés
de reparcel·lació permetria equilibrar els beneficis i càrregues entre tots els propietaris del
polígon.
Aquest darrers anys l’ajuntament ha rebut diferents instàncies de propietaris inclosos dins
de l’àmbit demanant poder anular el planejament aprovat i especialment la delimitació de la
Unitat d’actuació. Les sol·licituds d’aquest últims anys recullen la voluntat de rehabilitació de
les antigues cases que a 16 anys de l’aprovació del planejament han anat degradant-se,
reconeixent el fet que la reparcel·lació no s’executaria mai, donada l’ oposició de la majoria
de propietaris.. Les sol·licituds provenen tant de les finques que tenen façana al carrer Sant
Pere, com de les que estan en situació de disconforme dins del carreró a les quals el pla
vigent beneficia. Finalment, s’ha rebut instància de la Sra. Josefa Oliveras, de 13 d’octubre
de 2011que va ser la promotora del Pla especial vigent, i que es propietària de l’habitatge
núm. 22 del carrer Sant Pere, on manifesta la seva voluntat de no seguir amb la proposta
vigent de du a terme la reparcel·lació i demana la seva anulació.
Justificació de la proposta
La present Modificació del Pla especial es justifica per la necessitat de donar la possibilitat
als afectats per la Unitat d’actuació urbanística de fer les obres que siguin necessàries per
a la conservació de les seves edificacions o per a la nova construcció d’habitatges
unifamiliars seguint la tipologia originària del barri. Recollint les reiterades sol·licituds dels
diversos propietaris.
Sense eliminar la voluntat d’esponjament de la trama de l’àmbit, que té com estratègia obrir
el vial, proposant-lo ara, d’ús exclusiu per a vianants mantenint els valors del paisatge
històric de l’indret i recuperant els badius que donen front a la plaça on acaba el carrer
Banyoles i per acomplint així amb els criteris de tractament de l’àmbit B d’entorn,de la fitxa
G-7 del Catàleg de Patrimoni de Badalona, l’Ajuntament formula aquesta Modificació de Pla
especial de l’illa compresa pels carrers Sant Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant
Jaume de Badalona
La proposta té com a tret principal l’eliminació de la Unitat d’actuació urbanística que
portava a la degradació de tots els habitatges existents. Sense àmbit de reparcel·lació es
possibilita que els propietaris rehabilitin o reformin els seus habitatges, establint un
mecanisme per l’obtenció del vial amb la cessió individualitzada de cadascuna de les
finques que hi siguin afectades, urbanitzant el tram corresponent.
Descripció de la proposta
El present document estableix:
1. Manteniment la qualificació existent de zona de casc antic de substitució de l’edificació
antiga (clau 12).
2. Manteniment de l’afectació de vial per a la connexió del carreró de Sant Pere amb el
carrer de Banyoles, però definint-lo de pas per a vianants.
3. Proposar condicions d’edificació que determinin la volumetria que s’integri en la resta
de l’illa i que alhora facilitin la cessió gratuïta del vial quan es tracti d’obra nova,
rehabilitació o canvi d’ús.
4. Recuperar els badius que donen front a la plaça del carrer Banyoles banda nord
enfrontats al conjunt de cases del carrer Banyoles, seguint les determinacions de la
protecció proposada en la fitxa G-7 vigent, del Pla especial de Protecció del Patrimoni
Historicoartístic de Badalona.
-
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Les condicions d’edificació modifiquen algunes de les vigents reduint el sostre potencial. La
cessió de vial es farà quan la parcel·la corresponent vulgui materialitzar les noves
condicions d’edificació, rehabilitar o fer canvi d’ús.
S’especifica que, pot assolir les condicions d’edificació la parcel·la que cedeixi i urbanitzi la
part corresponent de vial, sempre i quant no doni front al carreró de Sant Pere. En canvi les
parcel·la edificades en situació únicament de disconformes situades en front al carreró no
podran consolidar les noves condicions d’edificació fins que el vial no estigui totalment
obert, però si rehabilitar mantenint la mateixa volumetria i segons la regulació específica de
l’abast de les obres admeses que proposa la Normativa del present planejament.
Conclusió
El document ha incorporat les aclaracions sol·licitades en les al·legacions i ha ajustat algun
aspecte de les condicions d’edificació fruït d’estimar les al·legacions. Per altra banda, s’ha
afegit un annex que inclou l’acta de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament i l’informe del
Tècnic en patrimoni arquitectònic, sol·licitat per el Departament de Cultura de la Generalitat
en el seu informe de data 18/10/2012, i que consta en data d’entrada el 13 de desembre de
2012.
Les modificacions introduïdes en el document que s’aporta no són substancials i compleix
amb les disposicions establertes en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, les seves modificacions segons la Llei 3/2112,
de 22 de febrer, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme, el Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text
refós de la Ley de Suelo i, per tant, res s’oposa a procedir amb la tramitació proposada.”
En data 14 de gener de 2013 per part del Departament jurídic d’aquesta Àrea s’ha emès un
informe que reproduït literalment diu:
“PROPOSTA PRESENTADA
Per part del Departament de Planejament Urbanístic es va redactar la proposta de
Modificació del Pla Especial de l’illa compresa pels carrers de Sant Pere, de Mar, de Cadis,
Magatzem i Sant Jaume d’aquesta ciutat amb una superfície total de 1.837,58 m2. Aquesta
proposta té per objecte eliminar la delimitació de la Unitat d’Actuació urbanística mantenint
l’afectació de vialitat i adequant les condicions d’edificabilitat en consonància amb les
característiques històriques de l’àmbit per a permetre la renovació i rehabilitació dels
habitatges existents.
La Junta de Govern Local, en la sessió de data 27 de juliol de 2012, va aprovar amb
caràcter inicial la proposta de Pla Especial de l’illa compresa pels carrers de Sant Pere, de
Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume. L’esmentat acord es va publicar en el BOPB en
data 27 d’agost de 2012 de 2012, al diari El Periódico el mateix dia, al Tauler d’anuncis
oficials i a la web de l’Ajuntament de Badalona.
Tanmateix, s’ha fet la notificació per edictes (BOPB de data 4 de setembre de 2012) per haver
resultat infructuosos els intents de notificació de l’aprovació inicial als Srs. Antonio Abellán
López i Lluís Collado Fernández.
Durant el termini d’informació pública s’han presentat al·legacions al text aprovat amb
caràcter inicial un total de cinc escrits d’al·legacions.
En data 11 de gener de 2013 la Cap del departament de planejament ha emès un informe
mitjançant el qual s’informa favorablement la proposta, per tal que es prossegueixi la
tramitació de l’expedient i resol les al·legacions presentades estimant-les parcialment per
bé que els canvis introduïts com a conseqüència de l’estimació d’alguna de les al·legacions
formulades no tenen la naturalesa de canvis substancials.
Tanmateix, s’ha incorporat a l’expedient l’acta favorable de la sessió celebrada en data 15
de novembre de 2012 per la Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arqueològic i
Cultural de Badalona i l’informe emès en data 5 de desembre de 2012 per part de la Cap
del Departament d’Arqueologia del Museu de Badalona, així com la seva remissió a la
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona amb acusament de rebuda en data
13 de desembre de 2012.
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En data 18 de gener de 2013 el Departament de Cultura de la Generalitat ha emès informe
favorable que s’ha incorporat a l’expedient administratiu.
Així mateix, la documentació presentada compleix les condicions bàsiques que determina el
planejament d’ordre superior i la legislació urbanística a que està subjecta per prosseguir
amb la seva tramitació.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquest Pla Especial urbanístic d’iniciativa pública es tramita per aquesta Corporació
municipal a l’empara de l’article 78 del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya del
2010, modificat per la Llei 3/2012 (TRLUC).
A l’expedient administratiu 19/A11-12 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
consten les determinacions establertes a l’article 67 del TRLUC, en concordança amb
l’article 94 del RLUC.
Igualment, s’escau assenyalar que les incorporacions fetes a l’expedient no tenen
naturalesa de substancials en els termes que s’expressa l’article 112.2 del RLUC.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada amb
caràcter provisional pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l’article 22.2.c)
de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), en relació amb l’article
52.2 c) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat
per DL 2/2003, de 28 d’abril, 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.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En base aquests arguments, els sotasignats membres de la Comissió informativa de l’Àmbit
del Territori, proposen al Ple Municipal l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Resoldre les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública
contra l’acord publicat d’aprovació inicial de la Modificació del Pla especial de l’illa
compresa pels carrers de Sant Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de
Badalona en el sentit que s’indica i amb l’abast que es deixa constància en l’informe tècnic
subscrit per la cap del Departament de Planejament urbanístic, el text del qual s’incorpora
íntegrament en la part expositiva.
SEGON.- Aprovar amb caràcter provisional la Modificació del Pla especial de l’illa compresa
pels carrers de Sant Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de Badalona amb el
benentès que amb motiu de l’estimació parcial de les al·legacions presentades s’han
incorporat d’ofici unes esmenes al text aprovat inicialment i també s’ha incorporat un annex
amb l’acta de la Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arqueològic i Cultural de
Badalona i l’informe emès per part de la cap del Departament d’Arqueologia del Museu de
Badalona a l’expedient, els quals no tenen la naturalesa de canvis substancials, en els
termes que s’expressa l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
(aprovat pel Decret 305/2006).
TERCER.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 78 del
TRLUC.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
11 AP-2013/2549 DICTAMEN. Resoldre per mutu acord i deixar sense efecte el
conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i l'IMPSOL per a construcció i promoció
dels habitatges amb protecció oficial a l'Avinguda Navarra.
1. En data 11 de febrer de 2013 el cap del Servei d’ordenació del territori ha emès un
informe del següent tenor literal:
“Antecedents urbanístics
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en data de 16 de novembre de 2010, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
va acordar aprovar definitivament la Modificació del Pla general metropolità a l’avinguda de
Navarra amb els objectius de promoure la construcció d’un important nombre d’habitatges
amb protecció oficial i permetre el finançament de la construcció del nou estadi al sector de
Batllòria-Montigalà.
La proposta de la MPGM a l’avinguda de Navarra augmenta la previsió mínima d’habitatge
protegit establerta legalment fins a destinar-hi el 45% del total del sostre residencial,
concretat en 9.111 m² destinats a habitatge protegit de règim general i 4.032 m2 destinats a
habitatge amb protecció oficial de preu concertat. L’Ajuntament de Badalona resultarà
adjudicatari de les parcel·les on es materialitzarà la totalitat del sostre destinat a habitatge
amb protecció oficial, tal i com s’estableix al conveni annexat a l’esmentat planejament
entre el CF Badalona i l’Ajuntament de Badalona.
Antecedents de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i l’IMPSOL
En data dotze de maig de 2011, l’I.lm. Senyor Jordi Serra Isern Alcalde-President de
l’Ajuntament de Badalona i Clement Murillo Benítez, President de I'Institut Metropolità de
Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), van signar un conveni de col·laboració
amb l’objectiu de construir, promoure i comercialitzar els habitatges protegits a les finques
resultants de la MPGM a l’avinguda de Navarra.
Es pacta la transmissió formalització en escriptura pública, de domini i plena titularitat de les
esmentades finques, lliures de qualsevol càrrega i gravamen, a excepció dels costos
d’urbanització que ascendeixen a SIS-CENTS SETANTA MIL SIS-CENTS SEIXANTATRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (670.663,64 €) IVA exclòs, els quals
aniran a càrrec de I'IMPSOL, i seran abonats a l’Ajuntament contra les certificacions de
l’obra urbanitzadora corresponent a les referides finques.
El preu de la compravenda es fixa en un total de SIS MILIONS VINT-I-NOU MIL SISCENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (6.029.681,23 €), més NOUCENTS SEIXANTA-QUATRE MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS (964.749,00 €)
corresponent a l’IVA, el que suma un total de SIS MILIONS NOU-CENTS NORANTAQUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
(6.994.430,23 €).
Viabilitat econòmica de la MPGM a l’avinguda de Navarra
Al capítol C. Agenda i avaluació econòmica i financera de la MPGM a l’avinguda de
Navarra, es va calcular la viabilitat econòmica de la proposta amb una programació en el
temps dels treballs a realitzar i una previsió dels fluxos de caixa dels costos i ingressos que
es generen, des de la compra dels solars fins a la venda de la totalitat del producte
immobiliari.
D’acord amb les dades de l’avaluació econòmica i financera, al segon trimestre de l’any
2012 el preu de venda dels solars urbanitzats és va estimar en 21.530.391 euros.
Taula 1. Import total estimat per la venda de tot el sòl urbanitzat del sector
Tipus
HPO règim general Edifici 1 Unitat de Projecte
1
Locals activitats productives Edifici 1 Unitat de
Projecte 1
Habitatges lliures Edifici 2 Unitat de Projecte 1
Locals activitats productives Edifici 2 Unitat de
Projecte 1
Subtotal Unitat de projecte 1
HPO, preu concertat Edifici 3 Unitat de
Projecte 2
Locals activitats productives Edifici 3 Unitat de
Projecte 2
Habitatges lliures Edifici 4 Unitat de Projecte 2

Sostre m2
9.111,00

Euros/m2
194,53

Import (Euros)
1.772.362,83

335,00

890.095,00

900,00
335,00

7.110.000,00
253.930,00

4.032,00

764,00

10.026.387,83
3.080.448,00

850,00

335,00

284.750,00

8.640,00

900,00

7.776.000,00

2.657,00
7.900,00
758,00
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Locals activitats productives Edifici 4 Unitat de
1.083,00
Projecte 2
Subtotal Unitat de projecte 2
Total UP1+UP2

335,00

362.805,00
11.504.003,00
21.530.390,83

Per determinar el cost d’execució material (1) dels edificis es va utilitzar com a referència
els costos de construcció corresponents a cada una de les tipologies i usos que conformen
la proposta, i es va obtenir un import total del cost de construcció de 40.603.276 euros. En
concepte de despeses associades a la promoció es va considerar un import de 12.348.106
euros, corresponent al 30% del cost de la construcció.
Atès que la proposta inclou diferents tipologies, règims i usos (habitatge lliure, habitatge
protegit de règim general i de preu concertat, locals comercials i places d’aparcament),
aplicant els preus de venda a la superfície construïda en venda es va obtenir la estimació
d’un import total dels ingressos per vendes de la promoció de 85.518.396 euros .
Considerant la previsió de costos i ingressos i els terminis plantejats al fluxos de caixa,
s’obté una inversió necessària per iniciar la promoció de 38.625.187 € i un benefici un cop
finalitzades les vendes del producte immobiliari d’ 11.036.623 €.
El cronograma de la inversió considera uns terminis d’un any per la redacció de projectes i
tramitació de les llicències, dos anys per la construcció dels edificis i planteja tres escenaris
amb una previsió de vendes de la totalitat del producte immobiliari en dos, tres i quatre
anys, mantenint els preus de mercat actuals.
Per estimar si els beneficis que s’obtenen seran suficients per garantir la viabilitat de la
proposta, amb les dades corresponents als fluxos de caixa, es va obtenir el Valor Actual
Net (VAN), la Taxa interna de retorn (TIR) i la rendibilitat de la proposta. Els valors del VAN
més grans de zero, el resultats del TIR entre el 6,61% i 5,42%, superiors al 2,739%,
corresponent al tipus d’interès del deute públic entre 2 i 6 anys i les rendibilitats entre el
5,71% a 5 anys i el 4,08% a 7 anys, indicaven que la inversió necessària per materialitzar la
proposta resulta favorable.
Conclusió
En conclusió, d’acord amb els raonaments i dades exposades al efectuar l’anàlisi de la
viabilitat econòmica de la operació i atenent a l’actual situació de crisi immobiliària, delicada
conjuntura econòmica i la baixada generalitzada de preus de venda dels habitatges i locals
destinats a activitats econòmiques, es considera que amb els valors actuals de venda del
producte immobiliari resultant de la MPGM a l’avinguda de Navarra, no es pot garantir la
viabilitat econòmica de l’operació.
Per tot I'exposat, es considera que caldria analitzar propostes alternatives de
comercialització del producte immobiliari resultant de la MPGM a l’avinguda de Navarra,
com podria ser la permuta dels solars a canvi de l’obra d’urbanització del sector i de la
construcció del nou estadi al sector de Batllòria-Montigalà, amb un escenari de millors
condicions econòmiques i financeres que permetin garantir la viabilitat econòmica de la
operació”.
2. En data 12 de febrer de 2012 per part del Departament jurídic d’Urbanisme s’ha emès el
següent informe:
“1. En data 16 de novembre de 2010 el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va
acordar l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla General Metropolità a l’Avgda.
Navarra, formulat amb els objectius de promoure la construcció d’un important nombre
d’habitatges amb protecció oficial i permetre el finançament de la ocnstrucció del nou estadi
al sector de Batllòria-Montigalà.
2. Fruït de la tramitació d’aquesta Modificació del PGM, en data 12 de maig de 2011 es va
signar un conveni entre l’Ajuntament i l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió
Patrimonial (IMPSOL) per a la construcció, promoció i comercialització d’habitatges
protegits a les finques resultants de la Modificació de PGM reiterada.
3. En data 9 de gener de 2013 des de la gerència d’aquesta àrea es va dictar una diligència
ordenant l’inici de la tramitació de l’expedient de contractació per tal d’executar les obres
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d’urbanització del sector inclòs en la modificació del PGM a la què s’ha fet referència, i
construcció de l’estadi municipal de futbol de Badalona, amb permuta dels solars resultants
d’aquesta modificació.
4. En data 16 de gener de 2013 l’alcalde ha resolt iniciar l’expedient de contractació de les
obres d’urbanització del sector inclòs en la modificació del PGM en l’Avinguda de Navarra i
construcció de l’estadi municipal de futbol de Badalona, amb permuta dels solars resultants
de l’esmentada modificació.
5. En data 7 de febrer de 2013 per part del gerent de l’àmbit es va dictar una diligència per
tal de deixar sense efecte el conveni esmentat en l’antecedent segon, vist que no s’han
executat les seves previsions i les finques a les que afecta són les mateixes que seran
objecte de permuta un cop s’hagi tramitat l’expedient de contractació ordenat.
6. En data 11 de febrer de 2013 el cap del Servei d’Ordenació del Territori ha emès un
informe, que s’incorpora a l’expedient, amb la següent conclusió:
“D’acord amb els raonaments i dades exposades al efectuar l’anàlisi de la viabilitat
econòmica de la operació i atenent a l’actual situació de crisi immobiliària, delicada
conjuntura econòmica i la baixada generalitzada de preus de venda dels habitatges i locals
destinats a activitats econòmiques, es considera que amb els valors actuals de venda del
producte immobiliari resultant de la MPGM a l’avinguda de Navarra, no es pot garantir la
viabilitat econòmica de l’operació.
Per tot I'exposat, es considera que caldria analitzar propostes alternatives de
comercialització del producte immobiliari resultant de la MPGM a l’avinguda de Navarra,
com podria ser la permuta dels solars a canvi de l’obra d’urbanització del sector i de la
construcció del nou estadi al sector de Batllòria-Montigalà, amb un escenari de millors
condicions econòmiques i financeres que permetin garantir la viabilitat econòmica de la
operació”.
Fonaments jurídics
Primer.- L’article 66.1 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de Llei
municipal i de règim local de Catalunya estableix que: “El municipi, per la gestió dels seus
interessos i en l’àmbit de les seves competències , pot promoure tota mena d’activitats i
prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions
de la comunitat de veïns”.
Segon.- L’article 88.1 de la Llei 30/1992 (LRJPAC) habilita a les Administracions Públiques
perquè puguin subscriure acords amb persones, tant de dret públic com privat, sempre que
no siguin contraris a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració, i tinguin per
objecte satisfer l’interès públic, circumstàncies aquestes que concorren en el protocol més
amunt esmentat.
Tercer.- Atès que la proposta de deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit no
té cap efecte econòmic, a la vista que les seves previsions no s’han complert, no és
preceptiva la fiscalització prèvia de la intervenció municipal prevista a l’article 214.1 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004).
Quart.- És competent per adoptar aquesta resolució l’Ajuntament Ple, que és el mateix
òrgan que va adoptar l’acord d’aprovació del conveni de col·laboració, en virtut de la
competència prevista a la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Cinquè.-A la vista dels antecedents exposats, es constata que no s’ha executat cap de les
previsions del Conveni subscrit i que les finques a les que fa referència són les mateixes
que s’ha previst permutar mitjançant el contracte que es tramiti a l’efecte motivat
fonamentalment per la impossibilitat de garantir la viabilitat econòmica de l’operació
pactada. Per això, el mateix interès públic que en el seu moment va aconsellar la
subscripció del conveni fonamenta aquesta proposta de deixar-lo sense efecte per tal que
es pugui executar el sector inclòs en la Modificació de PGM de l’Avinguda Navarra
mitjançant un contracte d’execució de les obres d’urbanització d’aquest sector i construcció
de l’estadi municipal de futbol de Badalona, amb permuta dels solars resultants de la
reiterada modificació.
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Conclusió:
A la vista del literal d’aquests preceptes, interpretats en el sentit que és igualment una
manifestació de la voluntat i l’interès públic municipal proposar que el conveni es deixi
sense efecte, en base al que s’ha indicat en l’informe tècnic i la resta d’antecedents
incorporats a l’expedient, no hi ha cap inconvenient per tal que el Ple de l’Ajuntament
acordi proposar al Consell d’administració de l‘Impsol deixar sense efecte el Conveni
subscrit en data 12 de maig de 2011 als efectes de tramitar l’expedient de contractació que
correspongui per tal d’executar les obres d’urbanització del sector inclòs en la modificació
del Pla General Metropolità a l’Avinguda Navarra i la construcció de l’estadi municipal de
futbol de Badalona, amb permuta dels solars resultants d’aquella modificació.”
En base aquests arguments, els sotasignats membres de la Comissió informativa de l’Àmbit
de Serveis del Territori i Medi Ambient, proposen al Ple Municipal, l’adopció de l’acord
següent:
Primer.- Proposar al Consell d’Administració de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i
Gestió Patrimonial (IMPSOL) resoldre de mutu acord i deixar sense efecte el Conveni
subscrit en data 12 de maig de 2011 als efectes de tramitar l’expedient de contractació que
correspongui per tal d’executar les obres d’urbanització del sector inclòs en la modificació
del Pla General Metropolità a l’Avinguda Navarra i la construcció de l’estadi municipal de
futbol de Badalona, amb permuta dels solars resultants d’aquella modificació.
Segon.- Comunicar-ho a l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial
(IMPSOL).
SENYOR ALCALDE: Aquest és un dictamen en què hi ha una paraula demanada per part
del senyor Miguel Ángel Sánchez que és el President del Club de Futbol Badalona. Avui
estem aprovant jo crec que un dictamen que em sembla que és un primer pas i un pas molt
important per acabar convertint en una realitat una cosa desitjada per una part important
dels ciutadans d’aquesta ciutat i especialment de les entitats i els clubs de futbol de la
nostra ciutat, i és acabar fent realitat la construcció l’estadi municipal de futbol. Avui fem un
pas, un pas important que si es quedés aquí quedaria en res, però sí que em sembla que
amb l’impuls i l’esforç de tots i de la voluntat, com estic segur que així serà, en propers
mesos acabarem convertint en una realitat. Per tant, ara donaríem la paraula al president
del Club de Futbol Badalona, i després obriríem el torn de preguntes si els sembla.
Endavant.
AP-2013/2562 Senyor Julián Miguel Martínez Soria / Miguel Angel Sánchez, com
president del Club Futbol Badalona. Assumpte: Conveni IMPSOL.
SENYOR MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ: Bona tarda a tothom, il·lustríssim, regidors, senyors,
avui és un dia molt important per al nostre gran Club de Futbol Badalona i per a la nostra
ciutat. 110 anys d’història avalen la nostra serietat com a club de nivell nacional. Avui
podríem oferir un homenatge a tots aquells que descansen en pau, un homenatge als quals
van suar aquesta bandera escapolada una insígnia, una bandera, una ciutat. Un sentiment
que va arribar a unificar diferències, classes socials i un mateix front comú, que va aglutinar
il·lusió dels centenars de difunts que van morir amb l’esperança de veure que el seu gran
Badalona estigués en una gran categoria i que gaudís d’una instal·lació digna com es
mereix. Pensem un moment en tots aquells consumits de sacrifici, de canvis de no res, en
aquelles hores fora de casa, en aquells milers de quilòmetres de desplaçaments per
acompanyar al seu equip de l’ànima, i com no, en aquelles hores de sacrifici consumit per
ajudar als més joves en aquells temps tan complicats. Avui són poques les paraules
d’agraïment a totes aquelles persones que van viure, que van lluitar, que van abandonar el
seu temps personal i les seves famílies per participar en un projecte que 110 anys més tard
segueix viu. Senyors, no aprofundirem més enllà en el sentiment, crec que el respecte,
aquesta entitat centenària, ja se l’ha guanyada. Avui em sento orgullós de representar
aquest Badalona, fort, homogeni i que creu en un futur. Avui no parlarem de passat, hem
vingut a parlar de futur, d’un projecte en el qual hi guanyem tots, club i ciutat. El Badalona
és un dels pocs club a nivell nacional que posseeix un patrimoni històric, que consistia en
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què el Badalona posava part del seu patrimoni en mans de l’Ajuntament per a una futur
construcció d’un estadi municipals. Actualment no és el millor moment de la història, però
possiblement estem davant del millor escenari per retornar allò que li pertany a aquest gran
club. Avui gaudim de renovació, pluralitat, energia, capacitat, il·lusió i sobretot d’una gran
professionalitat que vetlla els interessos del Club de Futbol Badalona de la nostra ciutat.
Avui tenim la gran oportunitat de mantenir unanimitat en la reactivació d’un projecte de
ciutat. Siusplau, apartem el sentit polític i militant de la nostra ment i pensem per un
moment en els 110 primers equips que han participat en el nostre club, dels prop de 15.000
socis que va arribar a tenir l’entitat, dels 10.000 jugadors amateurs i professionals que han
passat per la nostra entitat al llarg de la seva història. Badalona, a diari, vetlla per gairebé
5.000 fitxes federatives, 1.200 formadors actius i 10.000 pares, mares, avis i persones que
cada cap de setmana viuen els seus fills al grandesa del futbol de la nostra ciutat, repartit
en 12 clubs, 120 equips, que representen la secció de clubs de la nostra ciutat. Sisplau
senyors, il·lusionem-los, reconeguem el seu treball que la majoria és altruista. Senyors,
tornem a il·lusionar els nostres fills, il·lusionem tots els nens que viuen amb la il·lusió del
seu somni fer-lo realitat, de formar part d’un gran equip de futbol, de poder lluir la samarreta
del seu equip de la ciutat, tot i passant a majors categories professionals. El nostre club
també forma persones, educa, ajuda, contribueix a construir persones. Bé, no podem deixar
passar ni un minut més en tot aquell que de fora que arriba al Centenari acaba perdent el
respecte a la nostra ciutat, de la mateixa manera que s’ho perd com també ho perd el
nostre equip. Els 21 equips de la segona divisió, quan visiten el Centenari no entenen què
passa a aquesta ciutat, estem cansats de les comparatives amb la nostra gran i estimada
Penya, on els uns i els altres ens han utilitzat ens han utilitzat per enfrontar les dues entitats
més importants de la ciutat. Perfectament les dues entitats podem coexistir en aquesta
societat, i creiem que podem prendre exemples d’altres ciutats menys importants que
Badalona que presumeixen de tenir 2 equips a l’elit. Avui estem aquí pràcticament tota la
junta directiva, aquí i a baix, hem vingut amb un únic objectiu, volem responsabilitzar-los
tots, no parlarem de nosaltres i vosaltres, parlarem de tots, de ciutat, i de sentiment, que us
pugueu sentir orgullosos com a màxims responsables d’aquesta ciutat i d’un gran grup
humà que treballa dia a dia en aquest Club, que puguem ser notícia esportiva nacional per
poder dur el nostre Badalona fins al més alt. Avui és el punt de partida, avui és el dia del
compromís, de no mirar cap a l’altre costat, ens agradaria que cadascú de vosaltres
prengués el compromís amb gran fermesa i rotunditat d’un procés que no anirà cap enrere,
el Badalona necessita el seu estadi, com no, posant el seu patrimoni en mans municipal.
Estem completament segurs que vostès, cada un dels tècnics municipals, vetllaran per la
protecció d’aquest gran Badalona i la gran legalitat en el seu procés. El club del Badalona
té plena confiança en aquestes 27 persones que formen aquest gran consistori municipal i
el Badalona actualment ja no entén de política, entén de ciutat, de sentiment, de passió,
estem convençuts que tots els partits polítics tenen cabuda en el nostre club, convidem a
cadascú de vosaltres a formar juntes directives, juntes d’avaluació, seguiment, o qualsevol
tipus de junta que creieu convenient. Senyors, la ciutat està a les vostres mans, el Club de
Futbol Badalona també, la ciutat confia en vosaltres, el Club de Futbol Badalona creu amb
vosaltres. Res més i per concloure, volem estendre la mà transparent amb un projecte de
Badalona per a Badalona. Avui tots som un, espero que el dia d’avui, 26 de febrer de 2013,
es marqui en aquest consistori una decisió inamovible per al futur d’aquesta ciutat, que no
tinc cap dubte que s’ho mereix. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies president. Hi ha alguna intervenció dels grups? Senyor
Serra.
SENYOR SERRA: Jo després d’aquesta intervenció del President del Badalona dir-li que
per part del grup Socialista completament d’acord amb la història, amb el que representa la
ciutat, sempre ho hem vist així. Ja entenc que aquesta unanimitat i aquest respecte que
vostè demana per part dels 27 regidors, per part nostra la té, la tenien quan estàvem al
govern i la continuaran tenint mentre estem a l’oposició, per tant, d’això no en tinguin cap
dubte. I avui que portem d’alguna manera, la resolució d’un conveni que havíem fet entre
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l’Ajuntament i l’Institut Municipal de Promoció del Sòl, que desgraciadament no s’ha pogut
portar a terme, o no s’ha pogut acabar de concretar amb els termes amb què es va aprovar,
perquè aquí depeníem d’uns crèdits del Banc de Bilbao etc., que això es va aprovar fa un
any i mig i no ha pogut, per les circumstàncies complicadíssimes que té en aquests
moments totes les empreses no s’ha pogut acabar de tirar endavant, però entenc que hi ha
altres possibilitats de tirar endavant, que no només aquest conveni que avui es resol és el
del qual havia de dependre tot, sinó que hi ha altres possibilitats i estic segur que tots junts i
amb la màxima unanimitat, podrem explorar quines són i quines són les millors per al
Badalona i per a la ciutat. Només volia dir-los que per part nostra poden continuar tenint i
poden comptar amb el nostre suport per tot allò que sigui bo per a la ciutat i per al Futbol
Club Badalona, com no podia ser d’una altra manera, però sí que volia en nom del meu
grup, deixar palès que aquesta és la nostra posició.
SENYOR FALCÓ: Atenent al fet que ha vingut el representant del Futbol Club Badalona,
no voldríem no dir alguna cosa en referència a les seves paraules, bàsicament per mostrar
tot el nostre suport a què finalment algun dia, més aviat que tard i si pot ser en aquest
mandat i si pogués ser l’any vinent millor que no pas d’aquí a dos anys, Badalona pugui
començar a construir aquest camp que necessita el nostre club de futbol principal. En això
nosaltres hi estem compromesos, val a dir que aquest és un projecte, una idea que aquesta
ciutat busca la manera de fer aproximadament des de fa 18 anys, l’any 1995 va ser quan es
va començar a discutir sobre la necessitat de fer un camp per al Club de Futbol Badalona,
després que la ciutat aconseguís amb les olimpíades que es construís el Pavelló Olímpic,
on va anar a jugar el Club Joventut Badalona, la ciutat va pensar que al costat d’un Pavelló
Olímpic guanyador de premis d’arquitectura i un vaixell insígnia d’aquesta ciutat, calia
també que el futbol de la nostra ciutat tingués un camp similar. En aquell moment de la mà
de Dominique Perrault, un arquitecte de prestigi internacional, es va fer un primer projecte
que no va poder veure la llum perquè les possibilitats econòmiques tan del Badalona com
de la ciutat no ho feien possible. I mica en mica, hem anar refent aquella idea inicial, en tot
cas la idea que el Badalona tingui un camp fa 18 anys que gira, s’ha intentat del dret, s’ha
intentat del revés, s’ha intentat d’una manera, s’ha intentat d’una altra. Jo crec que es va in
intentar amb un conveni amb l’IMPOSL que semblava que finalment podia arribar a
desencallar aquesta situació, aquest és un tema que em sembla que comptat amb les
forces polítiques de la ciutat de Badalona al llarg del temps, que s’ha discutit moltíssim, que
es va discutir en el seu moment els tants per cent d’habitatge protegit que havien d’anar a
la zona de l’Avinguda de Navarra, que es va discutir també quants diners del conjunt de
Badalonins s’havien de destinar a aquest projecte. Bé, finalment som on som, jo lamento
que hagin passat 18 anys, és suposo, responsabilitat de tots, i també responsabilitat de
quin és el moment que estem vivint des de fa cinc o sis anys, aquesta crisi econòmica i
aquesta implosió del que són les operacions urbanístiques lligades a l’habitatge, les que
han fet inviable que tot això pugui tirar endavant, però en tot cas, si aquest Ple desestima
aquest acord amb l’IMPSOL i és capaç de fer una proposta en forma de subhasta que
pugui acabar generant els recursos suficients com per fer aquest camp, nosaltres hi
estarem al costat perquè creiem que d’una vegada per totes hem de tancar aquesta
carpeta, va 18 anys que la tenim oberta i creiem que ja no hi ha hem de donar massa més
voltes. I qualsevol cosa que arribi en aquest Ple, de forma transparent, clara i que pugui
realment donar satisfacció a aquest anhel de la ciutat, que el seu primer club de futbol tingui
un camp comptarà amb el nostre suport. Moltes gràcies.
SENYOR SAGUÉS: Bona tarda a tothom. El President del Badalona ens ha dit que no
venia a fer història sinó que volia parlar de futur. En aquests moments amb el que estem
aprovant avui, que és deixar sense efectes un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i
l’IMPSOL, podríem dir que comencem un nou futur. Fa uns anys es va endegar un camí a
on aquest conveni formava part d’aquest camí. Eren uns altres moments, la situació era
absolutament diferent del que és ara, un projecte que es basava amb la construcció, i que
en aquets moments com tots sabem, això és absolutament inviable. Avui fem un pas, que
és deixar sense efectes aquest conveni, i per tant, podríem dir que comencem un nom camí
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cap a aquest estadi, aquest camp de futbol que necessita el Club de Futbol Badalona. Per
tant, només dir que en aquest nou camí que comença ara nosaltres volem formar-ne part
també, volem estar presents amb les propostes que es vagin elaborant, i estem a disposició
tant del govern com de l’entitat per poder parlar-ne, per poder reflexionar conjuntament, per
poder acordar i voluntat de consensuar i arribar a bon port.
SENYOR ALCALDE: Jo crec que avui és un bon dia, és un bon dia per al Badalona i per a
Badalona. A mi em sembla que tant l’exposició que ha fet el president quan ens parlava del
passat, del passat també més immediat, del present i també del futur, ha vist que ha estat
correspost per tots els grups d’aquest Ajuntament, i jo crec que això és molt bona notícia.
És molt bona notícia que un projecte tan important com aquest tingui el consens de tothom,
i només es podrà fer amb el consens de tothom, aquest no és un projecte per generar
disputes polítiques, aquest és un projecte de la construcció de l’estadi de futbol municipal,
que interessa al Club de Futbol del Badalona, que interessa als club de Badalona, però que
sobretot que interessa a la ciutat de Badalona, i el que estem fent avui jo crec que és un
pas ferm per dir, escolta, ens hi posem i ho volem tirar endavant. La meva primera
intervenció apuntava, no ens podem quedar aquí, el que fem avui si no va acompanyat
d’una sèrie de processos i d’altres passes no servirà absolutament de res, jo crec que
estem en condicions, i així s’està treballant, perquè de manera més o menys immediata es
pugui presentar una proposta per consensuar, per parlar amb els grups, amb tots els grups
polítics i evidentment amb les parts implicades, i amb aquesta línia anirem. Per tant, jo crec
que tots plegats ens hem de felicitar d’aquest pas important que hem fet avui i dir que crec
que ha quedat més que palesa la voluntat de tots plegats que aquest projecte, com deia el
President de Convergència i Unió, que fa 28 anys que està a sobre de la taula, es pugui
concretar d’una vegada per totes perquè Badalona ho necessita. Per tant, moltes gràcies i
entenc que s’aprova per unanimitat.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
12 AP-2013/2550 DICTAMEN. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança
Municipal de Publicitat.
Vist l’expedient iniciat per la conveniència d’aprovar una nova Ordenança municipal de
Publicitat de Badalona.
Vist l’informe emès en data 11 de febrer de 2013 pel Departament Jurídic de l’Àrea
d’Urbanisme que transcrit literalment diu així:
“INFORME JURÍDIC que s’emet per part del Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme en
relació a la procedència d’aprovar amb caràcter definitiu el text del projecte de la
modificació de l’Ordenança municipal de Publicitat de Badalona.
ANTECEDENTS
En data 27 de novembre de 2012 el Ple de l’ajuntament va aprovar inicialment el projecte
de modificació de l’Ordenança municipal de Publicitat de Badalona que té com a objectiu
d’una banda, posar ordre i control a l’activitat publicitària en els àmbits en què s’estableix,
amb prohibicions i limitacions, i amb una sèrie de criteris tècnics per al tractament
d’aquestes activitats, qualsevol que sigui el lloc en què es manifesti i la forma concreta de
presentació. D’altra banda, pretén donar l’agilitat necessària al procés sancionador davant
les situacions d’il·legalitat que en aquest camp es produeixen. És a dir, establir un sistema
proporcional de recuperació de la legalitat quan aquesta ha estat infringida, el més dinàmic
possible, atenent el caràcter propi de dinamisme implícit en l’activitat publicitària, la qual
cosa és inexistent en poca normativa vigent aplicable a la present problemàtica.
L’acord de Ple de data 27 de novembre de 2012 disposava l’obertura per termini de trenta
dies d’informació pública convocat mitjançant edictes publicats al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de data 12 de desembre de 2012, al diari El Periodico en data 15
de desembre de 2012, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de
desembre de 2012 i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
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Durant el tràmit d’informació pública el Grup municipal de Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa ha presentat un escrit d’al·legacions. Al respecte i atès que es
tractat d’unes al·legacions substancialment iguals a les ja presentades i debatudes en la
sessió celebrada en data 9 de novembre de 2012 per la Comissió d’estudi encarregada de
la redacció i aprovació del text de l’ordenança, el Regidor de Via Pública i Mobilitat en data
4 de febrer de 2013 ha dictat una ordre d’impulsió de l’expedient 78/ORD-1/12 tramitat per
aquest departament jurídic que reproduïm literalment en la part que interessa:
“(...) En data 8 de gener de 2013 i durant el tràmit d’informació pública, el Grup Municipal de
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, ha presentat escrit
d’al·legacions.
Respecte la primera i segona al·legació, relatives a la prohibició dels monosuports de gran
format, així com l’eliminació de la categoria de lloc “En terrenys urbans o urbanitzables
sense ús.-Qualsevol tipus de sòl urbanitzable o urbà no edificat i que no estigui inclòs com
a solar” on es permet la instal·lació de tanques publicitàries, val a dir que són reproducció,
juntament amb d’altres, de la proposta presentada per correu electrònic pel Grup Municipal
ICV-EUiA en el sí de la Comissió d’estudi i que van ser debatudes a la reunió de data 9 de
novembre de 2012 segons consta en acta i van ser desestimades pels assistents.
Respecte la tercera al·legació caldria estimar-la atès que ja va ser recollida i estimada per
la comissió en aquella mateixa reunió i no ha estat incorporada al text de la modificació de
l’ordenança.
Tanmateix, respecte la petició que fa el Grup Municipal ICV-EUiA de mantenir la comissió
en cas de ser rebutjada la petició de prohibició del monosuport i poder regularitzar més
aquesta instal·lació a la ciutat de Badalona, val a dir que en data 9 de novembre de 2012 la
Comissió d’estudi va donar per finalitzada la seva funció amb aprovació per unanimitat dels
assistents del text de modificació de l’ordenança de Publicitat a Badalona.
DISPOSO:
ÚNIC.- Ordenar al Departament jurídic de l’Àrea d’Urbanisme l’impulsió de l’expedient
78/ORD-1/12, per tal que si no hi ha cap impediment legal,es porti a la sessió de Ple del
mes de febrer de 2013 l’aprovació definitiva el text de modificació de l’ordenança municipal
de Publicitat de Badalona.”
CONSIDERACIONS
Primera.Vist l’article 4 de la LRBRL que atribueix als ajuntaments la potestat reglamentària local,
que es materialitza en el poder de produir dins l’esfera de les seves competències i com a
expressió de l’autonomia garantida constitucionalment, normes jurídiques vàlides i eficaces
a l’ordenament jurídic general, i que són d’aplicació directa d’acord amb els principis de
competència i jerarquia, com a mitjà per intervenir en l’activitat del ciutadans, conforme amb
el que preveu l’art. 84 de la LRBRL i el 236 de la LLMRLC.
Aquest procediment s’ha d’ajustar als principis de legalitat, igualtat, proporcionalitat i
congruència amb les finalitats que justifiquen la potestat i el respecte a la llibertat individual,
potestat que es concreta preeminentment com a manifestació prototípica de la potestat
normativa local bàsicament en la producció d’ordenances que són disposicions de caràcter
general de valor i eficàcia reglamentàries
Segona.Pel que fa al procediment legalment establert per a l’aprovació de les ordenances locals,
superada la fase d’elaboració de l’avantprojecte, se’n exigeix l’aprovació inicial, amb la
conseqüent informació pública de l’expedient, d’acord amb allò previst als l’articles 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), 236.1 del text
refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya (LMRLC) aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, 178 del TRLMRLC i als articles 61 i 62 del Decret 179/1995, ROAS.
Tercera.L’article 49.c) de la LRBRL, l’art. 178.1.c) de la LMRLC i l’art. 65.1 del ROAS disposen que
les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no són
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objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació
pública.
Pel contrari, en el cas que es presentin reclamacions o al·legacions, seguint el que preveu
l’art. 64 del ROAS, s’hauran de trametre a la Comissió Informativa que correspongui o que
es constitueixi a aquest efecte, la qual n’ha de proposar l’estimació o desestimació total o
parcial i formular la proposta d’aprovació de l’ordenança i s’han de resoldre de forma
raonada pel Ple en el mateix acord d’aprovació.
Quarta.La potestat d’aprovació d’ordenances municipals es reconeix a la llei, i està atribuïda al Ple
de la Corporació, amb caràcter indelegable, de conformitat amb els articles 22.2.d) i 22.4 de
les LRBRL i en relació amb l’article 52.2.d del TRLMRLC, acord que, conforme l’article
114.1 del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable de la majoria simple
del nombre legal de membres de la Corporació, sense que calguin quòrums qualificats.
CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, caldria proposar al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades durant el termini de informació pública
contra l’acord d’aprovació inicial d’aprovació del text del projecte de modificació de
l’ordenança municipal de Publicitat de Badalona, en el sentit que s’indica i amb l’abast que
es deixa constància en aquest informe, el text del qual s’incorporarà íntegrament en la part
expositiva del dictamen.
Segon.- Aprovar definitivament el text del projecte de modificació de l’Ordenança municipal
de Publicitat de Badalona i que s’ajuntarà a l’acord.
Tercer.- Procedir d’ofici a trametre el text de l’Ordenança a l’Administració de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya, així com a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
província de Barcelona i ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i
entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils després d’haver-se tramès i publicat
íntegrament.
Això no obstant, es sotmet aquest informe a qualsevol altre criteri millor fonamentat en
Dret.”
En base aquests arguments, els sotasignats membres de la Comissió informativa de l’Àmbit
del Territori, proposen al Ple Municipal, l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Resoldre les al·legacions presentades durant el termini de informació pública
contra l’acord d’aprovació inicial d’aprovació del text de l’ordenança municipal de Publicitat
de Badalona, en el sentit que s’indica i amb l’abast que es deixa constància en l’informe el
text del qual s’incorporarà íntegrament en la part expositiva del dictamen.
SEGON.- Aprovar definitivament el text del projecte de modificació de l’Ordenança
municipal de Publicitat de Badalona i que té el següent tenor literal:
“ORDENANÇA DE PUBLICITAT
Preàmbul
El motiu que ha conduït a l’elaboració de la present Ordenança, ha estat el gran descontrol
existent en les formes d’actuació dins l’activitat publicitària portada a terme en l’exterior o en
punts perceptibles des d’ell. Situació que s’ha vist empitjorada en els darrers temps degut a
un alt increment d’aquesta activitat que, cada cop més, es concreta en un gran nombre
d’instal·lacions (cartells, cartelleres, rètols, tendals, etc.), col·locades sense cap tipus de
llicència, identificació, sense complir els mínims requisits de disseny, de dimensions,
d’ubicació, fins i tot moltes vegades, de seguretat. I que, a més a més, un cop instal·lades,
envelleixen, deteriorant-se el seu estat de conservació, donant, en definitiva, un aspecte
cada cop més deplorable a la ciutat.
La present Ordenança pretén, doncs, d’una banda, posar ordre i control a l’activitat
publicitària en els àmbits en què s’estableix, amb prohibicions i limitacions, i amb una sèrie
de criteris tècnics per al tractament d’aquestes activitats, qualsevol que sigui el lloc en què
es manifesti i la forma concreta de presentació.
D’altra banda, pretén donar l’agilitat necessària al procés sancionador davant les situacions
d’il·legalitat que en aquest camp es produeixen. És a dir, establir un sistema proporcional
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de recuperació de la legalitat quan aquesta ha estat infringida, el més dinàmic possible,
atenent el caràcter propi de dinamisme implícit en l’activitat publicitària, la qual cosa és
inexistent en l’escassa normativa vigent aplicable a la present problemàtica.
És evident, que hi ha hagut altres municipis, Madrid i Barcelona, en els quals, l’afectació del
fenomen publicitari els ha conduït a adoptar mesures similars de reglamentació.
Això també ha contribuït a forçar a aquesta Corporació l’acceleració d’una regulació
normativa de l’activitat publicitària, donada la proximitat geogràfica amb Barcelona, doncs,
la repercussió, immediata ha estat el trasllat dels mitjans portadors dels missatges
publicitaris cap a la nostra ciutat, augmentant, doncs, encara més la col·locació d’aquests
instal·lats i les situacions d’il·legalitat urbanística.
TÍTOL PRIMER
Disposicions Generals
Art. 1r.
1.- S’entén per publicitat, a efectes d’aquesta Ordenança, tota acció encaminada a difondre
entre el públic el coneixement de l’existència de qualsevol activitat, productes o serveis.
2.- La present Ordenança té per objecte, regular:
a) Les condicions a què haurà d’ajustar-se la publicitat instal·lada o efectuada sobre un
“suport” fix, en el domini públic municipal o perceptible des del mateix domini.
b) La que es desenvolupa per mètodes mòbils o no estàtics, com la realitzada per
vehicles, de forma oral o megafònica o repartiment de fulletons, cartells, mostres, etc.
3.- Pel que fa a l’aspecte tributari, la publicitat regulada per aquesta normativa s’ajustarà al
que disposin les Ordenances fiscals corresponents.
4.- Als efectes d’interpretació del contingut de la present Ordenança, s’adoptarà sempre el
criteri més adequat per tal d’afavorir la imatge de la ciutat.
Art. 2n.
Les activitats publicitàries regulades per aquesta Ordenança es consideraran, segons els
casos, ús comú especial o ús privatiu, essent d’aplicació el que es determina en el
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals i només es podran autoritzar mitjançant algun
dels procediments previstos al Capítol 1r. del Títol 3r. de l’esmentat Reglament, aprovat
mitjançant Decret 336/1988, de 17 d’octubre. Aquest tipus d’aprofitament restarà sotmès a
l’esmentat Reglament, a les condicions i limitacions específiques previstes en aquesta
Ordenança per als diferents tipus de suport i ubicacions publicitàries i, si escau, als plecs de
clàusules que la regeixin.
Art. 3r.
L’activitat publicitària es podrà realitzar pels següents suports:
1)
Cartelleres.
2)
Rètols, plaques i escuts.
3)
Tendals.
4)
Elements arquitectònics.
5)
Objectes o figures, amb inscripcions o sense.
6)
Banderes, banderoles i pancartes.
7)
Sistemes electrònics.
8)
Globus captius.
9)
Elements singulars.
10)
Damunt vehicles.
11)
Oral o megafònica.
12)
Repartiment individualitzat de propaganda escrita, mostres o objectes.
13)
Lones publicitàries.
14)
Suport fix de gran alçada o Monosuport.
Als efectes d’aquesta Ordenança, els suports o mitjans publicitaris, es descriuen de la
següent manera:
Cartell.- “Suport” publicitari, en el qual el missatge es materialitza mitjançant litografia,
imprès a qualsevol procediment sobre paper, cartolina, cartró o una altra matèria d’escassa
consistència i de poca durabilitat i a la qual li cal suport físic per a la seva exposició.
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Cartelleres.- Suport estructural d’implantació fixa, de figura regular i mides normalitzades,
dotat d’un marc, que es destina a la transmissió de missatges publicitaris mitjançant la
col·locació de cartells, normalment de contingut variable en el temps.
Rètols.- “Suports” publicitaris en els quals el missatge, sigui quina sigui la seva forma
d’expressió, es fa palès mitjançant materials que garanteixen la seva durabilitat i que
permeten aconseguir efectes de relleu i corporeïtat. El missatge publicitari, normalment
sense variació en
el temps, correspon habitualment a la denominació genèrica d’un establiment, raó social,
activitat comercial, mercantil o professional o de qualsevol índole que en el mateix es
desenvolupa, o relacionada directament o indirectament amb ella.
Plaques o escuts.- Rètol normalment de dimensions reduïdes, de materials nobles i de
reconeguda durabilitat, bronze, marbre, etc., indicatius de dependències públiques, clubs,
societats esportives o similars, denominació genèrica d’un edifici, d’un establiment, raó
social, activitat professional que el mateix es desenvolupa o el que pretenguin difondre el
caràcter històrico-artístic d’un edifici, o les activitats culturals que en el mateix es realitzin.
Tendals.- Quan un tendal, a més de realitzar un paper funcional, s’utilitza per exposar o
difondre un determinat missatge publicitari, adquireix el caràcter de “suport” publicitari.
Elements arquitectònics.- S’inclouen en aquests tipus de “suports” els missatges publicitaris
materialitzats mitjançant els propis elements arquitectònics de l’edifici com relleu o gravats
en l’escut, pedra o qualsevol material utilitzat en el revestiment de façanes o paraments
visibles de l’edifici, o bé mitjançant l’aprofitament de les formes dels diferents elements
arquitectònics, com baranes, motllures, volades, gàrgoles, per a la seva expressió.
El missatge en aquests casos és fix en el temps, i correspon normalment a la denominació
genèrica d’un edifici, establiment, raó social, activitat comercial, mercantil, professional o
qualsevol índole que al mateix desenvolupa.
Objectes o figures.- “Suports” visibles des de la via o espai públic en els quals el missatge
publicitari es materialitza mitjançant figures o objectes corporis amb inscripcions o sense.
Banderes, banderoles o pancartes.- “Suports” publicitaris en els quals el missatge
publicitari es materialitza damunt tela o material d’escassa consistència i durabilitat,
presentant-se normalment subjecte pels seus extrems a un pal o pals col·locats a l’efecte o
bé a elements sortints de l’edificació o mobiliari urbà.
Sistemes electrònics.- “Suports” publicitaris en els quals el missatge, sigui quina sigui la
seva
forma d’expressió, es materialitza mitjançant efectes basats en la llum, raigs làser,
halogrames,
etc.
Globus captius.- S’entendran compresos dins d’aquest concepte els missatges publicitaris
que se situïn o difonguin des d’aparells o artificis autosustentats a l’aire i fixos mitjançant
cables o elements similars amb el terra.
Elements singulars.- Són aquells altres “suports” fixos que, contenint missatge publicitari,
no estiguin previstos en cap dels casos anteriors.
Damunt vehicles.- S’entendran compresos en aquest concepte els missatges publicitaris,
que, materialitzats mitjançant alguns dels suports esmentats, se situen o difonen damunt
d’un vehicle en marxa o estacionat.
La publicitat oral o megafònica des de vehicles se subjectarà a les restriccions imposades a
aquest mitjà.
Oral o megafònica.- Comprèn aquest suport, els casos en els quals el missatge publicitari
pretén difondre’s de manera que sigui percebut pel sentit de l’oïda.
Repartiment individualitzat de propaganda escrita, mostres o objectes.1.- Difusió del missatge publicitari en aquests casos, es basa en el repartiment manual o
individualitzat, efectuat en la via pública o directament de forma domiciliària d’”octavilla”,
pasquí, o similars o bé d’objectes o mostres de productes, de forma gratuïta.
2.- Quan el missatge es presenti de forma simultània o combinada per dos o més suports
dels esmentats, cadascuna de les activitats serà reglamentada de forma independent i per
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separat, per disposicions d’aquesta Ordenança que la regulin, essent necessari també
llicències independents.
Lones publicitàries.- En aquest suport el missatge publicitari es materialitza imprès sobre
lones publicitàries en bastides d’obres.
Suport fix de gran alçada o Monosuport.- Són aquells altres “suports” fixos consistents en
un suport d’implantació estàtica de gran alçada que normalment inclou la cartellera o el
paper publicitari autoadhesiu.
Art. 4rt.
Vigència.- Tots els ciutadans i ciutadanes són obligats a l’observança d’una conducta
encaminada a evitar i prevenir el deteriorament de la ciutat, i tenen el dret de denunciar les
infraccions que en tinguin coneixement, conforme amb allò previst a l’article 18 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, per tal que les infraccions d’aquesta
Ordenança no quedin sense la deguda imputació als responsables del seu incompliment.
Art. 5è.
Serà competència de l’Alcaldia:
1.- Fixar amb caràcter específic la regulació d’activitats publicitàries no previstes en aquesta
Ordenança.
2.- Limitar, totalment o parcialment, l’exercici d’activitats publicitàries de forma permanent o
temporal, en zones o determinats llocs d’aquest municipi, encara que estiguin
expressament autoritzats per aquesta Ordenança.
3.- Autoritzar la instal·lació o el desenvolupament de qualsevol tipus d’activitat publicitària,
en zones o llocs determinats d’aquest municipi, en casos d’esdeveniments especials,
encara que no es trobin contemplats o expressament autoritzats per aquesta Ordenança i
modificar les limitacions i característiques de les previstes en ella, en funció de les
circumstàncies especials de cada cas.
4.- Interpretar, en casos de dubtes o d’imprecisió, l’aplicació concreta de les disposicions
d’aquesta Ordenança.
5.- Revocar la llicència en total indemnitat de l’Ajuntament, quan desapareguessin les
circumstàncies que motivaren el seu atorgament, o quan en sobrevinguessin d’altres, que
d’haver existit en el moment de l’atorgament, haurien justificar la seva denegació.
Art. 6è.
Als efectes limitatius dels llocs permesos per a dur a terme l’activitat publicitària, s’estableix
la classificació següent:
1.En solars.
2.En terrenys urbans o urbanitzables sense ús.
3.En tanques de solars.
4.En tanques de protecció d’obres.
5.En parets mitgeres dels edificis.
6.En façanes d’edificis.
7.Damunt terrats o cobertes d’edificis.
8.En elements de mobiliari urbà.
9.En via pública.
10.En vehicles.
Als efectes d’aquesta Ordenança, el significat de les diferents situacions esmentades són
les següents:
1.- En solars.- En aquesta situació es comprendran totes les activitats publicitàries que es
desenvolupin en l’interior de solars de titularitat privada, sigui quina sigui la seva destinació
urbanística en el planejament aprovat.
2.- En terrenys urbans o urbanitzables sense ús.- Qualsevol tipus de sòl urbanitzable o urbà
no edificat i que no estigui inclòs com a solar.
3.- En tanques de solars.- Comprèn aquesta situació les activitats publicitàries realitzades
des de o damunt les tanques de barrat provisional de solars, en el front dels mateixos a
vials o espais públics.
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La resta de tanques en altres límits es conceptuaran en la situació descrita com “en solars”.
4.- En tanques de protecció d’obres.- Inclou aquesta situació les activitats publicitàries
realitzades des de o damunt les tanques de protecció d’obres, ocupant o no la via pública
amb el sortint autoritzat per la llicència i mentre durin les mateixes.
5.- En parets mitgeres dels edificis.- Correspon aquesta situació a les activitats publicitàries
que es desenvolupin en els murs o paraments de les edificacions, que tinguin aquest
caràcter d’acord amb la definició que dels mateixos s’estableix en l’article 236 de les
normes urbanístiques del Pla General Metropolità. Tanmateix, només tindran aquest
concepte les parets de mur mitger que puguin quedar ocultes per construccions o volums
edificables en les
parcel·les termeneres, segons el planejament vigent. La paret mitgera consolidada tindrà
caràcter de façana.
6.- En façanes d’edificis.- Correspon aquesta situació a les activitats publicitàries que es
desenvolupin en o des les façanes dels edificis, des la planta baixa fins a la coberta, i àdhuc
dins d’aquest pla ideal, per damunt d’ella, de manera que els elements físics del suport que
conté el missatge publicitari no sobresurtin del pla vertical traçat per l’alineació oficial del
vial o espai públic.
7.- Damunt terrats i cobertes d’edificis.- Correspon aquesta situació a les activitats
publicitàries que es desenvolupin en o des les cobertes existents dels edificis. Tanmateix,
aquelles que s’emplacin damunt les cobertes, però se situïn en la coronació d’alguna de les
façanes o murs mitgers de l’edifici s’entendran compresos en la situació 6, és a dir, “En
façanes d’edificis”.
8.- En elements de mobiliari urbà.- Comprèn aquesta situació les activitats publicitàries
realitzades des de o damunt elements de mobiliari urbà, bé en elements especialment
dissenyats a aquest efecte o bé en elements adaptats a aquest fi, com columnes
anunciadores, marquesines de protecció de parades d’autobusos i transports públics,
bancs, fanals, rètols indicadors de carrera o serveis públics, quioscs de venda de diaris,
flors, begudes, taquilles i similars; aparells d’informació ciutadana com ara rellotges,
termòmetres, plafons electrònics d’informació i d’altres similars.
9.- En la via pública.- Comprèn aquesta situació tota activitat publicitària realitzada
directament des o sobre la via pública, espais annexes i complementaris de la mateixa:
voravies, calçades, illes peatonals, parterres i espais similars. S’inclouen en aquesta
situació les activitats publicitàries en sòls de propietat pública, sigui quin sigui el seu destí
en el planejament: parcs, jardins, equipaments, etcètera.
10.- En vehicles.- Comprèn aquesta situació la publicitat efectuada damunt vehicles, tant
públics com privats.
TÍTOL SEGON
De les prohibicions i limitacions
Capítol primer
De les prohibicions.
Art. 7è.
No s’autoritzaran en cap cas, activitats publicitàries que pel seu objecte, forma o contingut
siguin contràries a les lleis.
Art. 8è.
No s’autoritzaran:
1.- La col·locació de qualsevol suport estructural que per la seva forma, color o altres
característiques de disseny puguin induir a confusió amb els senyals reglamentaris de
trànsit, impedeixin la seva visibilitat o produeixin enllumenament als conductors de
vehicles i als vianants.
2.- En llocs que puguin comprometre o perjudicar el trànsit rodat o la seguretat del vianant.
3.- Pintades amb finalitat publicitària, cartells o papers adherits directament sobre elements
estructurals de la via pública, calçades, voravies, mobiliari urbà, excepte en aquest
últim cas, en el espais reservats i dissenyats especialment per a cartells o adhesius,
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elements arboris i vegetals, damunt de façanes i murs, parets, tanques i paraments
dels edificis i construccions visibles des de la via pública.
4.- Elements i instal·lacions publicitàries construïts amb materials combustibles, a menys
de 30 metres, de zones forestals amb abundant vegetació.
5.- En els paviments de calçades, voravies o voreres d’aquestes.
6.- Damunt les calçades de les vies públiques encara que sigui parcialment, llevat el que
disposa l’art. 13.
7.- Suspeses o recolzades en fanals o altres instal·lacions públiques llevat el que diu l’art.
13.
8.1- En llocs que limitin directament llums i vistes dels ocupants d’un immoble, respectant
així el compliment de totes les condicions d’habitabilitat dels habitatges que li sigui
d’aplicació així com d’altra normativa de compliment.
8.2- En llocs que impedeixin o dificultin l’accessibilitat a l’interior dels edificis.
9.- Qualsevol suport estructural emplaçat en zones o terrenys inclosos dins l’àmbit
d’aplicació de la Llei de carreteres que correspongui, on restin expressament prohibits.
10.- Damunt dels edificis qualificats com a monuments històrico-artístics, els inclosos en el
Catàleg Normatiu d’Edificis, Conjunts Urbans i Construccions d’Interés del Municipi de
Badalona i els protegits en plans especials i en edificis termeners contigus amb ells, i el
seu entorn visual. S’entén per entorn visual l’inclòs en un radi aproximat de 50 metres.
11.- Damunt o des de temples, cementiris, estàtues, monuments, fonts, edificis o serveis
públics.
12.- En llocs on s’impedeixi veure els emplaçaments anomenats en els apartats 10 i 11.
13.- Quan impedeixin o perjudiquin la contemplació de perspectives urbanes,
paisatgístiques, de caràcter monumental, típic o tradicional.
14.- En zones o espais en les disposicions legals vigents de qualsevol mena ho prohibeixen
de manera expressa.
15.- No s’autoritzarà publicitat a aquells vehicles que incompleixin el Codi de la Circulació
en les normes reguladores de la visibilitat, etcètera, o que no compleixin amb la
regulació vigent.
16.- Resta prohibit el llançament de propaganda escrita, objectes o mostres publicitàries,
per
qualsevol mitjà.
Capítol segon
De les limitacions.
Art. 9è.
Quan es tracti de publicitat amb suports o estructures dotades de sistemes d’il·luminació,
l’Ajuntament podrà fixar en les condicions de la llicència limitacions en l’horari d’encesa i
apagada o inclús suprimir els efectes lluminosos quan existeixin queixes o reclamacions
degudament justificades de veïns residents en zones properes.
Art. 10è.
El desenvolupament de l’activitat publicitària estàtica, es durà a terme pels diferents suports
i situacions de la següent manera:
1.- Publicitat mitjançant cartelleres.
La instal·lació de cartelleres podrà realitzar-se en els següents tipus d’emplaçament, i en
compliment de les condicions que s’assenyalen en el present articulat:
- En solars.
- En terrenys urbans o urbanitzables sense ús.
- En tanques de solars.
- En tanques de protecció d’obres.
- En parets mitgeres dels edificis.
- En les façanes d’edificis.
- Damunt terrats o cobertes d’edificis.
- Elements de mobiliari urbà.
- En la via pública.
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1.1

1.2

1.3

En vehicles.
En solars.- S’admetran mentre que el solar no es destini a l’ús previst pel
planejament, dins del perímetre d’aquest i tenint en compte les següents condicions:
- El conjunt de les cartelleres i elements de suport i estructurals hauran d’oferir la
resistència i seguretat necessàries per tal d’evitar la seva caiguda, amb especial
atenció a l’efecte del vent.
- Caldrà mantenir la parcel·la a on s’instal·lin en les degudes condicions de
seguretat i neteja.
- La superfície publicitària màxima autoritzable serà de 24 metres quadrats per
cada 8 metres de línia de façana del solar.
- En el cas de disposar d’il·luminació, els aparells, quan siguin exteriors a la
instal·lació es situaran a la coronació de les cartelleres i seran uniformes a la
seva disposició, podent sobresortir del plànol de la mitgera un màxim de 0,70
metres sense que es situï en cap punt sobre la via o espai públic a menys de
3,50 metres de la rasant. Caldrà fixar les següents condicions de la il·luminació:
- La instal·lació elèctrica complirà les determinacions establertes en la
normativa específica que li sigui d’aplicació.
- S’utilitzarà, sempre que la instal·lació ho permeti, dispositius d’estalvi
energètic i fonts d’energia renovables.
- La il·luminació projectada, sobre qualsevol tipus de suport, haurà de tenir
sempre una orientació descendent amb una sola línia de projectors a la part
superior, sense que puguin projectar directament la llum sobre la superfície a
il·luminar.
- S’utilitzaran preferentment lluminàries no contaminants i làmpades eficients
de baix consum.
En terrenys urbans o urbanitzables sense ús.- S’admetran tenint en compte les
següents condicions:
- El conjunt de les cartelleres i elements de suport i estructurals hauran d’oferir la
resistència i seguretat necessàries per tal d’evitar la seva caiguda, amb especial
atenció a l’efecte del vent.
- Caldrà mantenir la parcel·la a on s’instal·lin en les degudes condicions de
seguretat i neteja.
- Als trams urbans de les carreteres la instal·lació de publicitat estarà permesa
d’acord amb les disposicions o normativa de carreteres que li sigui d’aplicació..
- En el cas de disposar d’il·luminació, els aparells, quan siguin exteriors a la
instal·lació es situaran a la coronació de les cartelleres i seran uniformes a la
seva disposició, podent sobresortir del plànol de la mitgera un màxim de 0,70
metres sense que es situï en cap punt sobre la via o espai públic a menys de
3,50 metres de la rasant. Caldrà fixar les següents condicions de la il·luminació:
- La instal·lació elèctrica complirà les determinacions establertes en la
normativa específica que li sigui d’aplicació.
- S’utilitzarà, sempre que la instal·lació ho permeti, dispositius d’estalvi
energètic i fonts d’energia renovables.
- La il·luminació projectada, sobre qualsevol tipus de suport, haurà de tenir
sempre una orientació descendent amb una sola línia de projectors a la part
superior, sense que puguin projectar directament la llum sobre la superfície a
il·luminar.
- S’utilitzaran preferentment lluminàries no contaminants i làmpades eficients
de baix consum.
En tanques de solars. La publicitat mitjançant cartelleres s’admetrà en tanques de
solars independentment de la situació urbanística en el planejament vigent, amb
subjecció a les següents condicions:
- La tanca haurà de reunir les condicions de seguretat i qualitat precises per el
desenvolupament de la seva funció.

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 4 / 2-01-13 pag. 80
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Regidoria de Govern
Secretaria General

Unitat d'Actes

1.4

- El conjunt de les cartelleres i elements de suport i estructurals hauran d’oferir la
resistència i seguretat necessàries per tal d’evitar la seva caiguda, amb especial
atenció a l’efecte del vent.
- Les cartelleres es situaran sobre la tanca, alineades sobre el seu plànol,
permetent-se solament un retard en aquesta línia de 0,50 metres.
- Es permetrà únicament una línia o bateria de cartelleres col·locades sobre una
franja situada entre 1,8 i 6,5 metres de la rasant del carrer o espai públic.
Tanmateix aquesta alçada es podrà ultrapassar sempre i quan vingui justificat per
motiu d’integració urbanística. La línia o bateria de cartelleres haurà de guardar
unes proporcions regulars.
- En el cas de disposar d’il·luminació, els aparells, quan siguin exteriors a la
instal·lació es situaran a la coronació de les cartelleres i seran uniformes a la
seva disposició, podent sobresortir del plànol de la mitgera un màxim de 0,70
metres sense que es situï en cap punt sobre la via o espai públic a menys de
3,50 metres de la rasant. Caldrà fixar les següents condicions de la il·luminació:
- La instal·lació elèctrica complirà les determinacions establertes en la
normativa específica que li sigui d’aplicació.
- S’utilitzarà, sempre que la instal·lació ho permeti, dispositius d’estalvi
energètic i fonts d’energia renovables.
- La il·luminació projectada, sobre qualsevol tipus de suport, haurà de tenir
sempre una orientació descendent amb una sola línia de projectors a la part
superior, sense que puguin projectar directament la llum sobre la superfície a
il·luminar.
- S’utilitzaran preferentment lluminàries no contaminants i làmpades eficients
de baix consum.
En tanques de protecció d’obres.- La publicitat mitjançant cartelleres s’admetrà en les
tanques de precaució d’obres de nova planta, reforma o rehabilitació d’edificis, així
com d’enderroc, durant el transcurs de les obres, d’acord amb les següents regles:
- La tanca haurà de reunir les condicions de seguretat i qualitat precises per el
desenvolupament de la seva funció.
- El conjunt de les cartelleres i elements de suport i estructurals hauran d’oferir la
resistència i seguretat necessàries per tal d’evitar la seva caiguda, amb especial
atenció a l’efecte del vent.
- Les cartelleres es situaran sobre la tanca, alineades sobre el seu plànol, podent
sobresortir del pla de la mateixa un màxim de 10 centímetres.
- S’admetran diverses fileres o bateries de cartelleres enrasades en la seva
coronació de forma que la part superior se situï com a màxim a l’altura reguladora
determinada com a límit d’altura per a edificacions per al planejament aprovat per
a la finca en el cas de tractar-se d’obres de nova planta o bé fins a l’altura de
l’edifici existent en cas de reforma total del mateix o d’enderroc.
Quan les obres de reforma o rehabilitació es refereixin a una part de l’edifici,
coberta, façanes, etcètera, o algun dels seus locals o dependències estant
l’edifici ocupat total o parcialment, s’autoritzarà activitat publicitària mitjançant
aquestes instal·lacions, sempre i quan no causin molèsties ni ceguin vistes a la
resta de dependències habitades de l’edifici, essent necessària la conformitat
dels ocupants de l’edifici.
- Les cartelleres i elements de sustentació hauran de retirar-se al mateix temps
que la tanca de protecció.
- En el cas de disposar d’il·luminació, els aparells, quan siguin exteriors a la
instal·lació es situaran a la coronació de les cartelleres i seran uniformes a la
seva disposició, podent sobresortir del plànol de la mitgera un màxim de 0,70
metres sense que es situï en cap punt sobre la via o espai públic a menys de
3,50 metres de la rasant. Caldrà fixar les següents condicions de la il·luminació:
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- La instal·lació elèctrica complirà les determinacions establertes en la
normativa específica que li sigui d’aplicació.
- S’utilitzarà, sempre que la instal·lació ho permeti, dispositius d’estalvi
energètic i fonts d’energia renovables.
- La il·luminació projectada, sobre qualsevol tipus de suport, haurà de tenir
sempre una orientació descendent amb una sola línia de projectors a la part
superior, sense que puguin projectar directament la llum sobre la superfície a
il·luminar.
- S’utilitzaran preferentment lluminàries no contaminants i làmpades eficients
de baix consum.
1.5 En parets mitgeres dels edificis. Únicament s’admetran en els casos de parets
mitgeres no consolidades dels edificis i quan a través de la intervenció global a tota la
paret mitgera, es millori l’aspecte formal i estètic d’aquesta i de l’entorn urbà.
En qualsevol cas, aquestes instal·lacions hauran de respectar les següents regles:
- Se situaran paral·leles al parament del mur sobre el que es recolzin amb un vol
màxim respecte al mateix de 0,40 metres.
- No ultrapassarà el perímetre de la part mitgera no consolidada.
- Als efectes del canvi de publicitat es podrà autoritzar la instal·lació de
passarel·les a la base de les cartelleres sempre que s’efectuïn amb materials
transparents o que ofereixin un màxim camuflatge a la vista i amb un vol màxim
respecte a la cartellera de 1,50 metres.
- També s’admetrà la instal·lació de ponts penjants al terrat.
- En cas de disposar d’il·luminació, els aparells, quan siguin exteriors a la cartellera
seran uniformes a la seva disposició, podent sobresortir del plànol de la mitgera
un màxim de 0,70 metres. Caldrà fixar les següents condicions de la il·luminació:
- La instal·lació elèctrica complirà les determinacions establertes en la
normativa específica que li sigui d’aplicació.
- S’utilitzarà, sempre que la instal·lació ho permeti, dispositius d’estalvi
energètic i fonts d’energia renovables.
- La il·luminació projectada, sobre qualsevol tipus de suport, haurà de tenir
sempre una orientació descendent amb una sola línia de projectors a la part
superior, sense que puguin projectar directament la llum sobre la superfície a
il·luminar.
- S’utilitzaran preferentment lluminàries no contaminants i làmpades eficients
de baix consum.
1.6 En les façanes d’edificis. Únicament s’admetran en els casos que els elements
publicitaris s’emplacin damunt les cobertes i situats en la coronació d’alguna de les
façanes o murs mitgers de l’edifici. En aquests casos excepcionals i amb l’aportació
prèvia del corresponent estudi d’impacte paisatgístic, l’Ajuntament podrà autoritzar
solucions publicitàries no contemplades expressament en aquesta Ordenança.
1.7 Damunt terrats o cobertes d’edificis. Únicament s’admetran en casos excepcionals,
en els què, amb l’aportació prèvia del corresponent estudi d’impacte paisatgístic,
l’Ajuntament podrà autoritzar solucions publicitàries no contemplades expressament
en aquesta Ordenança.
1.8 Elements de mobiliari urbà.- Únicament s’admetrà en els espais i en les condicions
dissenyats a aquests efectes aprovats explícitament per l’Ajuntament.
1.9 En la via pública.- La instal·lació de qualsevol element publicitari en aquesta situació
serà objecte d’autorització expressa per l’Ajuntament.
2.- Publicitat mitjançant rètols, plaques o escuts.
La instal·lació de rètols, plaques o escuts podrà realitzar-se en els següents tipus
d’emplaçament, i en compliment de les condicions que s’assenyalen en el present articulat:
- En solars.
- En terrenys urbans o urbanitzables sense ús.
- En tanques de solars.
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 4 / 2-01-13 pag. 82
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Regidoria de Govern
Secretaria General

Unitat d'Actes

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

En tanques de protecció d’obres.
En parets mitgeres dels edificis.
En les façanes d’edificis.
Damunt terrats o cobertes d’edificis.
Elements de mobiliari urbà.
En la via pública.
En solars.- Es regirà per les mateixes normes que les cartelleres.
En terrenys urbans o urbanitzables sense ús.- Es regirà per les mateixes normes que
les cartelleres.
En tanques de solars.- Els rètols en les tanques de solars s’admetran en les mateixes
condicions que les assenyalades per les cartelleres i amb les mateixes restriccions
compositives, dimensionals i d’ubicació.
En tanques de protecció d’obres.- Els rètols en tanques de protecció de tot tipus
d’obres, s’autoritzaran en les mateixes condicions i restriccions que les assenyalades
per les cartelleres.
En parets mitgeres dels edificis.- S’autoritzaran rètols de tot tipus en les mitgeres no
consolidades en les mateixes circumstàncies i amb les mateixes limitacions que les
establertes per a les cartelleres.
En la part mitgera consolidada s’autoritzarà únicament els rètols de lletres o signes
retallats sense fons o amb fons no opac sense sobresortir dels límits de la mitgera,
amb un sortint màxim de 0,30 metres sempre que correspongui a la denominació
genèrica de l’edifici, local o establiment o a l’activitat de qualsevol tipus que en el
mateix s’hi desenvolupi, sempre que l’edifici, local o establiment estigui dedicat a
l’activitat de referència. La part ocupada pel rètol no suposarà el 5 per 100 de la
superfície de mitgera consolidada.
En façanes dels edificis.- Als efectes de la present Ordenança es distingeixen dos
situacions:
2.6.1 a) En la planta baixa.- S’entén per planta baixa d’una façana la part de
superfície d’aquesta que tingui aquesta denominació d’acord amb la normativa del
planejament vigent a cada zona.
Les façanes de les plantes subterrànies que per causa del desnivell dels vials o del
terreny puguin quedar descobertes, o les façanes de plantes semisoterrànies
construïdes a l’empara de disposicions anteriors al planejament actualment vigent, se
subjectarà a les mateixes restriccions que per a la planta baixa.
S’autoritzaran rètols en plantes baixes amb un sortint màxim de 0,20 metres sobre el
pla de la façana, sempre que la seva implantació no trenqui la continuïtat i
composició de la façana, no ocultant elements d’interès o significatius de l’edifici.
En el cas de rètols banderola es disposaran de tal forma que no sobresurtin del vol
màxim autoritzat en cada cas pels elements sortints d’acord amb el planejament
vigent.
En els fronts i laterals de les marquesines vigents, es permetrà l’aparició de rètols de
forma que amb la seva instal·lació no se superin els sortints màxims previstos per a
aquests elements i que el gruix o altura dels mateixos no excedeixi de 0,50 metres.
Així mateix s’admetran rètols de lletres o signes retallats sense tons o amb fons no
opac, sobre marquesines i elements similars, de forma que no sobresurtin del
perímetre d’aquests i el gruix o altura total del conjunt format per marquesina i rètol
no superi els 0,70 metres.
De forma anàloga, s’admetrà amb les mateixes limitacions que els rètols o signes se
situïn per sota de la marquesina penjants d’ella sempre que la part inferior se situï
sobre el nivell de la vorera o espai públic a una altura mínima de 2,50 metres.
Pel que fa referència a la composició, es tindran en compte les mateixes
consideracions generals que s’han assenyalat en apartats anteriors.
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2.6.1 b) En plantes pis.- S’entendrà per planta pis d’una façana la part de superfície
de la mateixa corresponent a les plantes que tinguin aquest concepte d’acord amb el
planejament vigent.
Les plantes entresolades construïdes a l’empara de disposicions anteriors a les
vigents Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, tindran a aquests efectes
la mateixa consideració que les plantes pis.
En aquesta situació resten expressament prohibits.
2.6.2 A les limitacions d’aquest article podran no quedar-s’hi subjectes les àrees
comercials definides per aquest Ajuntament, les quals podran ésser objecte de
normativa especial.
2.7 Damunt terrats o cobertes d’edificis.- S’autoritzaran únicament rètols de lletres o
signes retallats sense fons en el plànol ideal de perllongació de la façana o mitgera
per sobre de la coberta, fins una altura màxima de 1,80 metres sempre que es
refereixi solament a la denominació genèrica de l’edifici, local o establiment o a
l’activitat professional, mercantil, industrial o comercial, local o establiment estigui
dedicat totalment a l’activitat de referència.
La solució que es proposi haurà de contemplar l’impacte de rètol o rètols sobre el
propi edifici, sobre els seus continguts i sobre l’entorn, havent-se a més a més de
detallar els elements estructurals, de suport i d’arriostrament, justificant la solidesa i
seguretat del conjunt, especialment als efectes del vent.
En cas de coronació de mitgeres, s’exigirà que la part de la mateixa consolidada, es
trobi
adequadament tractada com a façana i la resta degudament pintada o tractada.
2.8 En elements de mobiliari urbà.- S’autoritzaran en les mateixes condicions i
restriccions que les assenyalades per les cartelleres.
2.9 En via pública.- Els rètols situats directament en la via pública s’autoritzaran quan
tinguin per finalitat senyalitzar l’existència o els accessos a Serveis de l’Administració
a tots els seus nivells, quan resulti imprescindible senyalitzar establiments privats
destinats a aparcaments, farmàcies, clíniques, dispensaris i similars, quan per la seva
afluència de gent i la seva difícil localització ho requereixin, i quan tinguin per objecte
senyalitzar de forma comuna polígons industrials o àrees comercials.
La seva ubicació estarà subjecta a l’informe del Servei competent i el seu disseny a
l’informe favorable preceptiu del Servei corresponent.
L’Administració podrà establir models normalitzats pels diferents emplaçaments i
activitats.
3.- Publicitat mitjançant tendals.- Limitacions generals per a la publicitat mitjançant aquest
suport en totes les situacions particulars per a cada una d’elles:
a) El missatge publicitari difós mitjançant aquest suport correspondrà únicament a la
denominació genèrica de l’edifici, establiment o local de què es tracti.
b) El color, textura i forma no podrà trencar la composició general de l’edifici, façana o
element sobre el que es suporti o introduir efectes discordants, estranys o ridículs sobre els
mateixos o el seu entorn.
c) El resultat formal del conjunt de tendals instal·lats en la façana d’un edifici serà objecte
d’especial fiscalització, quan els instal·lats i/o els que es pretenguin col·locar corresponguin
a formes, textures i colors també diferents, no sols quant als possibles efectes discordants
entre ells, sinó també per l’ordre d’ubicació.
Únicament seran autoritzades aquestes instal·lacions en les següents condicions que
s’especifiquen:
3.1 En façanes d’edificis.3.1.1 En planta baixa.- (Segons definició de l’apartat 2.6.1.a.)
S’admetran tendals en les plantes baixes dels edificis, sense peus drets que recolzin
en la via pública, amb subjecció a les següents regles particulars:
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a) Les barres tensores i els altres elements de la instal·lació se situaran a una altura
mínima sobre el nivell de la vorera o espai públic, de 2,20 metres sense que cap punt
del tendal, serrells o laterals estiguin situats a una altura mínima inferior a 2 metres.
b) El seu vol no podrà ésser superior en cap punt a l’amplada de la vorera menys de
0,60 metres amb un màxim de 1,50 metres quan siguin translúcides.
3.1.2 En plantes pis (segons definició de l’apartat 2.6.1.b.)
S’admetran els tendals en les plantes pis dels edificis amb subjecció als criteris
assenyalats i essent el vol autoritzat el màxim permès per la normativa urbanística,
pels casos sortints en aquestes plantes.
3.2 En elements de mobiliari urbà.- La publicitat sobre tendals situats en elements de
mobiliari urbà s’autoritzarà en les mateixes condicions i restriccions que les
assenyalades per les cartelleres.
3.3 En la via pública.- Els tendals en aquesta situació hi corresponen els situats
directament en les voreres i espais públics, amb destinació a terrasses de bars,
restaurants i establiments similars.
4.- Publicitat mitjançant elements arquitectònics.- Els missatges publicitaris difosos
mitjançant aquests suports s’hauran de subjectar a les següents:
a) El missatge publicitari correspondrà únicament a la denominació genèrica de l’edifici,
establiment o local de què es tracti, o de l’activitat o activitats que en el mateix s’hi
desenvolupin.
b) El color, textura i forma no podrà trencar la composició general de l’edifici, façana o
elements sobre els quals aparegui, o introduir efectes discordants, estranys o ridículs sobre
els mateixos i el seu entorn, essent objecte d’especial fiscalització.
c) La implantació d’aquest tipus de suports publicitaris no podrà suposar la destrucció o
ocultació d’elements arquitectònics o significatius de l’edifici o construcció.
5.- Publicitat mitjançant objectes.- Limitacions generals per a la publicitat mitjançant aquest
suport en totes les situacions en què s’admet, independentment de les condicions
particulars per a cada situació:
a) Els motius o figures, així com el seu color i forma no introduiran efectes discordants,
estranys, ridículs o de mal gust sobre l’entorn on se situïn.
b) La documentació necessària pel tràmit de la llicència detallarà l’estructura de suport de
l’objecte o figura i la forma d’anclatge del suport, i justificarà la deguda solidesa del conjunt.
c) S’assegurarà el tractament compositiu de la part posterior o lateral d’aquests objectes,
quan sigui visible.
S’admetrà publicitat mitjançant objectes únicament en les següents situacions:
5.1 En tanques de solars.- La publicitat mitjançant objectes o figures col·locats sobre
tanques provisionals, s’autoritzarà en les mateixes condicions i restriccions que les
assenyalades per les cartelleres en aquesta situació.
5.2 En tanques de protecció d’obres.- S’autoritzarà en les mateixes condicions i
restriccions que les assenyalades per les cartelleres en aquesta situació.
5.3 En parets mitgeres dels edificis.- S’admetrà la publicitat mitjançant objectes o figures
planes o corpòries, sobre parets mitgeres no consolidades dels edificis en les
mateixes condicions i restriccions que les assenyalades per les cartelleres en
aquesta situació, amb salvedat del sortint màxim que s’estableix en aquest cas en
0,50 metres.
6.- Publicitat mitjançant banderes, banderoles i pancartes.- Les banderes representatives
de països, estats, estaments oficials, organismes públics, partits polítics, centres culturals i
religiosos, clubs esportius i recreatius, entitats de la ciutat i similars, no es reputaran com a
publicitat i, en conseqüència, no hauran de subjectar-se al que disposa aquesta Ordenança.
S’admetrà la publicitat mitjançant aquest tipus de suport únicament en les següents
situacions:
6.1 En tanques de solars.- S’admetran aquests suports publicitaris en les tanques de
solars, subjectes a les mateixes condicions i restriccions que les establertes per a les
cartelleres en la mateixa situació i admetent-se que solament sobresurtin del plànol
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de la tanca la tela o material que conformen la bandera o pancarta, sense que, en
cap cas, sobresurti més d’1 metre i l’extrem inferior se situï a una altura mínima de
tres metres sobre el nivell de la vorera.
6.2 En tanques de protecció d’obres.- S’admetran aquests suports publicitaris en les
tanques de protecció d’obres, amb subjecció a les mateixes condicions i restriccions
a les assenyalades per a cartelleres en la mateixa situació, admetent-se les mateixes
condicions de vol a les assenyalades en l’apartat 6.1.
6.3 En façanes d’edificis.- S’admetrà la col·locació de banderes, banderoles i pancartes
com “suport” d’activitats publicitàries en les plantes baixes i plantes pis dels edificis
amb subjecció a les següents regles:
a) El missatge publicitari haurà de correspondre a la difusió de les activitats que amb
caràcter circumstancial, estacionari o periòdic es desenvolupin en l’edifici o
emplaçament i, en conseqüència, en l’atorgament de la llicència no farà constar
expressament el termini pel qual s’atorga.
b) La instal·lació garantitzarà la solidesa necessària per a evitar la seva caiguda
sobre la via pública i no ocultarà elements arquitectònics d’interès o significatius de
l’edifici.
c) L’ús de la totalitat de les dependències i locals de l’edifici haurà d’ésser algun dels
següents:
comercial, industrial, esportiu i recreatiu.
d) Quan es tracti d’edificis en construcció, o acabats però no ocupats, s’admetrà els
que tinguin per objecte anunciar la venda o lloguer dels diferents locals o
dependències, encara que els conforma, no perjudiquin en els assenyalats en el punt
anterior. Tanmateix; en cap cas s’autoritzaran un cop transcorreguts 18 mesos des
de la finalització de les obres d’edificació.
e) Els elements de suport i les pròpies banderes, banderoles o pancartes es
disposaran de tal forma que no sobresurtin del vol màxim autoritzat en cada cas pels
elements sortints d’acord amb el planejament vigent.
f) Caldrà garantir que les banderes, banderoles o pancartes, tant els seus suports
com la tela o materials que els conforma, no perjudiquin al onejar, elements arboris,
de mobiliari urbà o d’altres a la via pública.
g) No s’admetrà que els instal·lats front als buits de les façanes restringeixin o
disminueixin l’accés a la ventilació, amb la salvetat dels casos assenyalats en el punt
d) anterior.
6.4 Damunt terrats o cobertes d’edificis.- S’autoritzarà aquests tipus de suports en
aquesta situació d’acord amb l’assenyalat en els punts a), b), c), d) i e) de l’apartat
anterior, sempre que l’altura de la instal·lació no superi la dimensió d’1,80 metres,
mesurada sobre el nivell del terrat o coberta, amb la salvetat que es tracti de
banderes, en el qual cas s’autoritzaran a una altura màxima de 3,50 metres.
6.5 En elements de mobiliari urbà.- S’autoritzarà en les mateixes condicions i restriccions
a les establertes per a les cartelleres.
6.6 En la via pública.- La instal·lació d’aquests suports publicitaris en la via pública
s’autoritzarà d’acord amb les disposicions relatives a aquesta matèria que es trobin
vigents en el moment de la seva aplicació.
7.- Publicitat mitjançant sistemes electrònics.- Serà susceptible d’admissió en qualsevol
situació previ informe favorable del Servei competent.
Les activitats publicitàries desenvolupades per aquests sistemes se subjectaran a les
prescripcions generals d’aquesta Ordenança i a més a més a les següents:
a) Quan es necessiti pantalla o element similar per a produir els efectes lluminosos, aquests
se subjectaran quant a la seva ubicació, dimensions i resta de les característiques a les
assenyalades per a cartelleres i rètols segons el cas que es tracti.
Quan es desenvolupin en l’interior de solars, les pancartes i la resta d’elements necessaris
s’ubicaran ocupant el volum virtual edificable en la parcel·la, segons la seva urbanització
urbanística.
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En el cas que aquesta última determini d’inedificabilitat de la finca, la solució vindrà
determinada per les preexistents i pels paràmetres aplicables a les zones adjacents
edificables sens perjudici que la llicència s’atorgui amb caràcter provisional.
En tot cas, el solar es trobarà tancat d’acord amb la normativa aplicable.
En tots els casos s’assegurarà un tractament adequat de les parts posteriors o laterals dels
suports quan aquestes siguin visibles.
Si per necessitats tecnològiques degudament justificades es necessitessin dimensions o
sortints superiors o fos inviable el compliment de les condicions imposades, es considerarà
en cada supòsit les limitacions que s’hagin d’aplicar, previ informe dels Serveis Tècnics
competents.
b) Els equips de reproducció, enginys electrònics o mecànics necessaris per a produir
aquestes activitats i altres elements, se situaran de tal forma que no causin molèsties ni
perill per als vianants, els ocupants de l’immoble o immobles contigus.
c) No s’admetrà en aquest tipus d’activitat publicitària el que provoqui impactes
distorsionants o efectes extravagants o de mal gust a l’entorn.
8.- Publicitat mitjançant globus captius.- Únicament s’admetrà la seva instal·lació en
l’interior de solars, de manera que els elements de sustentació i anclatge, així com el propi
globus, no ultrapassi el perímetre de la finca.
El projecte que acompanyi la petició contindrà una detallada descripció de la instal·lació, del
seu emplaçament, ombra projectada, sistema d’anclatge, element que garanteixi la no
mobilitat de l’artifici, i haurà de justificar la deguda solidesa del conjunt, en especial davant
els efectes del vent.
No s’admetrà la instal·lació d’aquest suport publicitari coexistint amb cartelleres en la tanca
del solar. Així mateix, per a autoritzar la instal·lació, el solar haurà de trobar-se net
d’edificacions, net i tancat adequadament, i si existissin mitgeres al descobert en els seus
límits, d’estar degudament tractades a nivell formal.
Les llicències es concediran per un termini determinat que es farà constar expressament,
transcorregut el qual, la instal·lació haurà d’ésser completament retirada.
Previ a l’atorgament de la llicència serà necessari l’informe favorable del Servei competent,
que avaluarà l’impacte que el suport pugui significar pel seu entorn.
9.- Elements singulars.- La publicitat mitjançant aquests elements quedarà subjecte a les
condicions i limitacions que en cada cas pugui establir el Servei competent previ estudi de
la proposta que se sol·liciti.
10.- Damunt vehicles.- Els vehicles destinats a publicitat no excediran de les següents
mesures, inclòs el material publicitari: 5 metres de llarg per 2,50 metres d’ample i 3,50
metres d’alçada, tot això sens perjudici del que disposin altres reglamentacions de caràcter
general relatives a trànsit i seguretat vial.
No es consideraran inclosos en aquesta reglamentació els vehicles de la pròpia empresa
que exhibeixin cartells o rètols referents al nom o raó social de l’empresa o de l’activitat
exercida.
La publicitat realitzada per vehicles públics s’ajustarà a les disposicions que s’assenyalin
expressament en la concessió i reunirà les condicions i característiques que en ella es
determinin.
11.- Publicitat oral o megafònica.- La publicitat acústica haurà d’ajustar-se als horaris
oficials de comerç o especialment autoritzats en cada cas.
La potència dels altaveus no podrà ésser superior a la que, en funció de la zona en què es
desenvolupi, es fixi per l’Ordenança Municipal de Sorolls i Vibracions d’aquest municipi.
12.- Repartiment individualitzat de propaganda escrita, mostres o objectes.- El
desenvolupament de l’activitat publicitària, a més de subjectar-se a les disposicions
generals d’aquesta Ordenança, en especial al que s’estableix en l’article 9, apartat 16, se
supeditarà al previst en l’Ordenança Municipal de Neteja i totes les disposicions que la
regulin.
13.- Lones publicitàries.- Es regula la col·locació de publicitat impresa sobre lones
publicitàries en bastides d’obres, d’acord amb les següents regles:
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- La bastida complirà totes les condicions exigides en la llicència i la normativa que
sigui d’aplicació, i en tot cas inclourà condicions de solidesa i fixació suficient per
garantir la seva seguretat i la dels vianants.
- No hi podran haver elements que sobresurtin de l’estructura i puguin representar
un perill per als vianants.
- No podran ser lluminoses.
- No podran ocultar altres missatges publicitaris existents o ocasionar perjudicis a
tercers, i en cas de produir-se’n, el titular de la llicència afrontarà les
reclamacions que es puguin presentar, a més de poder ser motiu de caducitat de
la llicència
14.- Suport fix de gran alçada o Monosuport.- Als efectes d’aquesta Ordenança serà
susceptible d’admissió en qualsevol situació, salvant altres disposicions o normes que
s’hagin de complir. No es considerarà en cap cas que hagi de complir els paràmetres
definits per a l’edificació del sòl regulat per les normes urbanístiques.
Art. 11è.
Els titulars de les comunicacions per a l’exercici d’activitats publicitàries hauran de
formalitzar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a
tercers que es poguessin ocasionar, i amb una durada que coincideixi amb l’activitat.
En el termini màxim de deu dies comptats a partir de la data de comunicació s’haurà de
presentar còpia de la mateixa a l’Ajuntament. L’activitat publicitària no podrà iniciar-se
sense el compliment d’aquest requisit. La finalització d’aquest termini sense haver presentat
còpia de la dita pòlissa esdevindrà com a no comunicada la instal·lació corresponent.
Així mateix, l’Administració podrà exigir el dipòsit d’una fiança, que podrà fer-se efectiva en
qualsevol de les formes previstes per la Legislació vigent, que garanteixi la reposició dels
elements que a parer dels Serveis tècnics poguessin quedar afectats, o bé per cobrir els
costos de neteja i de retirada d’objectes o elements propis de l’activitat publicitària de que
es tracti. El retorn de la fiança s’autoritzarà un cop s’hagi acabat l’activitat i s’hagin retirat
completament tots els elements.
Art. 12è.
Sens perjudici del que disposin normes de jerarquia superior, l’Alcaldia podrà dictar
disposicions especials que consideri oportunes per a facilitar la propaganda en les
eleccions a càrrecs públics, festes populars, actes culturals, ciutadans i similars de manera
que causin els mínims inconvenients als interessos dels ciutadans. En tot cas, cada
candidatura o organitzador vindrà obligat a retirar els elements publicitaris subsistents, un
cop conclòs el període electoral, festiu, cultural o similar; de no fer-ho en el termini de deu
dies, ho faran els Serveis Municipals, previ l’oportú requeriment a costa del titular.
Per excepció, en període d’eleccions i també en festes populars i tradicionals del barri,
l’Alcaldia podrà autoritzar la fixació en aquestes vies públiques que s’assenyali, banderes,
banderoles i pancartes amb propaganda o anunciadores d’actes relatius a campanyes
electorals o les esmentades festes. En aquests casos, seran d’aplicació les següents
normes:
a) En la sol·licitud de llicència haurà d’expressar-se el contingut de la pancarta,
l’emplaçament pretès, l’alçada mínima damunt la calçada en què haurà de situar-se, el
suport en què haurà de fixar-se i el procediment de subjecció del suport.
b) Les pancartes s’hauran de col·locar de forma que no molestin la lliure circulació de
vianants i vehicles, ni puguin ocasionar danys a les persones, a la via pública, als arbres o
a les instal·lacions existents en la mateixa. En tota la part inferior de la pancarta no podrà
situar-se a menys de 5 metres d’alçada damunt la calçada.
c) La sol·licitud serà informada per la Conselleria Municipal corresponent a l’emplaçament.
d) Seran denegades les que incompleixin les prohibicions dels articles 8 i 9 d’aquesta
Ordenança.
e) Si se sol·licités la col·locació de les pancartes suspeses des dels fanals, els peticionaris
hauran d’acreditar que ho seran en condicions tals que garantitzin a judici de l’Administració
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municipal que no podrà produir-se cap dany dels assenyalats en l’apartat b) anterior, com a
conseqüència de la seva col·locació.
TÍTOL TERCER
Llicències
Règim d’intervenció administrativa
Capítol primer
Condicions generals
Art. 13è.
1. D’acord amb l’apartat 4 de l’annex II de la vigent Ordenança Municipal d’Obres Menors a
Badalona (BOPB 30/06/2009), les instal·lacions d’elements publicitaris restaran subjectes al
règim de comunicació prèvia amb presentació de la documentació tècnica que s’especifica
a l’article 16è de la present Ordenança.
2. La regulació dels actes subjectes a comunicació prèvia previstos en aquesta Ordenança
és la de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, així com als articles 71 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, amb les especificitats incloses en aquesta ordenança.
3. Les obres d’instal·lació de publicitat es podran iniciar a partir del dia següent al de la
recepció d’aquella al Registre general una vegada verificada la documentació aportada. En
el supòsit que la sol·licitud no reuneixi alguns dels requisits o manqui de la documentació
preceptiva, es requerirà al sol·licitant perquè ho esmeni en el termini de deu dies hàbils a
comptar de la presentació de la comunicació, entenent-se com a no comunicat fins que no
aporti o esmeni la documentació requerida.
4. En els supòsits en què els actes de control preventiu requerissin l’ocupació de la via
pública prèviament caldrà disposar de la corresponent autorització d’ocupació de la via
pública. Aquesta ocupació de la via pública haurà d’estar contemplada a la memòria i
l’assumeix de la direcció d’obres, i caldrà aportar el plànol d’ocupació de la vorera.
Art. 14è.
No restaran subjectes al règim de comunicació prèvia, excepte quan per motius concrets
especificats en la normativa vigent, sigui obligatòria:
1. Les plaques o escuts indicatius de dependències públiques.
2. Les banderes o banderoles, senyeres i elements similars, representatius dels diferents
països, estats, organismes oficials, centres culturals, religiosos, esportius i polítics i
entitats de la ciutat.
3. Els anuncis col·locats en les portes, vitrines o aparadors d’establiments comercials,
limitats a indicar horaris en què es trobin oberts al públic, preus dels articles oferts, els
motius del seu tancament temporal, de trasllat, liquidacions o rebaixes i d’altres
similars.
4. Els que es limitin a indicar la situació de venda o lloguer d’un immoble, col·locats durant
un període de divuit mesos des l’acabament de l’obra.
5. Els indicadors o anagrames col·locats en vehicles, sempre que corresponguin al nom o
activitat del propietari o arrendatari.
Art. 15è.
1. La comunicació prèvia haurà de presentar-se per persones naturals o jurídiques per a
la propaganda de les seves pròpies activitats o per empreses de publicitat inscrites en
el Registre General corresponent.
2. La comunicació s’haurà d’acompanyar de:
- Croquis acotat o a escala, amb descripció de l’obra, signat per la persona titular.
- Fotografies, mida 10x15 cm en colors.
- Pressupost d’execució material, signat per la persona.
- Compliment prescripcions de l’article 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística.
- La documentació que acrediti que amb la propaganda no s’incorre en cap de les
prohibicions establertes en aquesta Ordenança.
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La sol·licitud per a l’ús de la cartellera de contingut variable, haurà d’expressar el
lloc de col·locació, en la mida, forma i altres característiques del suport publicitari.
Això no serà aplicable a la propaganda política durant els períodes electorals que
haurà d’ajustar-se al previst en les disposicions generals.
3. Les comunicacions es formularan mitjançant instància dirigida a l’Alcaldia i signades
per l’interessat o per la persona que legalment el representi, amb les següents
indicacions:
- Nom, cognoms, domicili, circumstàncies personals, dades del documents
nacional d’identitat i qualitat en què obra el signat quan s’actuï per representació.
- Nom, cognoms, domicili, circumstàncies personals i dades del document nacional
d’identitat de l’interessat, quan es tracti de persones físiques; raó social, domicili i
dades de la inscripció en el registre públic i, en el seu cas, número d’identificació
fiscal, quan el sol·licitant sigui una persona jurídica.
- Situació, superfície i pertinència de la finca o índole de l’activitat, obra o
instal·lació.
- Lloc i data.
4. L’ajuntament podrà exigir en els casos que estimi adient, la col·locació en lloc visible de
la instal·lació publicitària d’una placa numerada que contingui la informació que
s’estableixi amb caràcter general o segons les diferents modalitats, i que a tal efecte
lliurarà l’administració municipal.
En particular s’estableix amb caràcter obligatori per a la publicitat mitjançant cartelleres,
la fixació d’una placa en la part inferior del marc, en lloc visible, en la qual s’indiqui
l’empresa anunciadora, el número d’expedient de llicència d’instal·lació i la data de
concessió.
Art. 16è. Finalització de l’autorització
Les comunicacions per a l’exercici d’activitats publicitàries finalitzaran:
1. Per venciment del termini.
2. Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada.
3. Per renúncia del titular.
4. Per la modificació de les circumstàncies de fet existents en el moment de la
comunicació de manera que deixin l’espai ocupat incapacitat per a l’exercici d’activitats
publicitàries o per a la instal·lació de suports estructurals destinats a la col·locació
d’anuncis.
5. Per revocació.
Les instal·lacions i estructures que servien de suport a l’activitat publicitària hauran de ser
retirades en el termini fixat en la Resolució d’autorització, un cop finalitzada de la vigència,
pels seus mateixos titulars. Cas de no fer-ho, l’Ajuntament podrà procedir a la seva retirada
en execució subsidiària sense necessitat de requeriment previ amb repercussió de les
despeses al titular de la llicència.
En tot cas seran també a càrrec del titular els costos de reparació dels desperfectes que es
puguin ocasionar per la col·locació o retirada dels diferents elements estructurals de suport
publicitari.
Art. 17è. Transmissió
Les comunicacions d’activitats publicitàries podran ser objecte de transmissió, que serà
necessari comunicar a l’ajuntament en el termini màxim de quinze dies des de que
s’hagués produït, aportant la documentació acreditativa d’aquest fet.
La transmissió no modificarà, en cap cas, els terminis de vigència de l’autorització i la
manca de comunicació obligarà a l’antic i al nou propietari a respondre de totes les
responsabilitats derivades de l’activitat publicitària.
Capítol segon
Concessions
Art. 18è.
1. Les activitats publicitàries damunt o des d’edificis, instal·lacions o altres propietats
municipals o damunt o des de la via pública i elements de mobiliari urbà, només podran
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ésser autoritzades mitjançant concessió sotmesa a les disposicions del Reglament de Béns
de l’Administració Local.
2. La concessió per a l’explotació dels mitjans publicitaris podran comprendre només la
utilització dels que hagueren estat instal·lats per l’ajuntament, a més a més la construcció i
instal·lació dels mateixos, els que hauran d’ésser revertits al municipi, finalitzada la
concessió.
Art. 19è.
1. Només s’admetrà que les instal·lacions destinades a prestar serveis públics a les vies
públiques de la ciutat puguin servir d’elements sustentador d’activitats publicitàries en:
a) Indicadors als carrers especialment establerts sobre suports propis, il·luminats, instal·lats
per
l’empresa concessionària. L’Ajuntament fixarà en cada cas, en el corresponent plec, les
condicions mínimes que hauran de reunir els rètols de les vies públiques per tal d’assegurar
la
seva perfecta visibilitat.
b) Refugis, marquesines, pals de parades d’autobús, accessos al metro, cabines
telefòniques i
quioscos.
c) Instal·lacions de rellotges, termòmetres i altres aparells per a la informació ciutadana.
2. Els plecs pels quals es concediran les esmentades instal·lacions en la via pública
determinaran, a més de les seves dimensions, llocs en què hauran d’instal·lar-se i les altres
condicions que en cada cas procedeixin, els percentatges de reserva d’espai que hauran de
quedar a disposició de l’Ajuntament pels anuncis o avisos que estimi convenients.
Títol quart
Obligacions dels titulars d’autoritzacions i concessions
Art. 20è.
Els titulars d’autoritzacions i concessions hauran de mantenir el material publicitari i els
seus elements sostenidors en perfecte estat de seguretat i conservació durant tota la
durada de l’autorització o concessió. En cas contrari, se suposarà que el seu propietari ho
considera “residu” i podran ésser retirats pels Serveis Municipals corresponents de forma
subsidiària.
Respecte de les cartelleres publicitàries, els titulars d’aquests títols habilitants o
concessions hauran de presentar anualment fotografies actualitzades de l’emplaçament i
certificat d’un tècnic competent en què s’indiqui que la instal·lació s’ajusta a la comunicació
efectuada i que es mantenen les condicions de seguretat previstes en el projecte inicial o
prescrites a la corresponent autorització.
Títol cinquè
Infraccions i sancions
Art. 21è.
Objecte.- L’incompliment dels preceptes de la present Ordenança serà sancionat amb una
multa dins la quantia autoritzada per les lleis sense perjudici de l’adopció de mesures que
procedeixin a di de restablir la legalitat infringida.
Art. 22è
Subjectes.- De la infracció resultaran responsables solidàriament:
1.- L’empresa publicitària o, en el seu cas, la persona física o jurídica que hagués disposat
la col·locació de l’anunci, sense prèvia llicència o concessió, o amb infracció de les
condicions imposades en les mateixes o dels preceptes de la present Ordenança.
2.- El propietari del terreny, immoble o concessionari de la instal·lació on els esmentats
anuncis hagueren estat col·locats.
Art. 23è.
1.- La imposició de multes o sancions es graduarà atesa la gravetat de la infracció, el
perjudici causat, als interessos generals, el benefici obtingut i altres circumstàncies que
concorrin en el fet sancionat.
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2.- Les multes s’imposaran prèvia audiència als interessats i l’incompliment de l’ordre de
retirada total o parcial de la instal·lació donarà lloc a la imposició de multes successives.
Art. 24è.
Sense perjudici de les sancions esmentades en l’apartat anterior, es podran adoptar les
mesures següents:
1.- En cas de no ajustar-se la instal·lació a les condicions del títol habilitant obtingut, es
donarà un termini de 48 hores, per a la seva correcció. En cas d’incompliment es
procedirà a la retirada de la instal·lació per part de l’Ajuntament amb càrrec al titular.
2.- Disposar la demolició d’allò indegudament construït o retirada parcial o total de les
instal·lacions, segons el cas.
3.- El precintament de les instal·lacions realitzades per infracció d’aquesta Ordenança.
4.- Qualsevol altre de caràcter anàleg, congruent amb les finalitats perseguides.
Art. 25è.
1.- En els casos d’instal·lacions publicitàries col·locades sense l’oportú títol habilitant per
fer-ho, quan sigui desconegut el promotor, s’efectuarà el desmuntatge o retirada de forma
immediata pels Serveis Municipals d'’questa Corporació, quedant els materials objecte
d'’questa acció dipositats en locals municipals a l’efecte. Per a la seva retirada serà
preceptiu el previ abonament dels costos de l’actuació portada a terme per aquesta
Corporació.
2.- En els altres casos, les ordres de desmuntatge o retirada de cartelleres, rètols i altres
instal·lacions similars, haurà de dur-se a terme per les empreses publicitàries en el termini
màxim de 48 hores. En cas d’incompliment, es procedirà a la seva retirada per part dels
Serveis Municipals, a càrrec de les empreses afectades, les quals hauran d’abonar les
despeses corresponents a l’execució subsidiària a més del pagament de les sancions que
corresponguin.
3.- L’ordre de retirada, quan no es disposi de títol habilitant, serà independent de l’ordre de
legalització, de forma que serà immediatament efectiva, en tant no es trobi legalitzada la
instal·lació.
Art. 26è.
Les instal·lacions publicitàries, des de o damunt sòl d’ús de domini públic, no necessitaran
del previ requeriment al responsable de la instal·lació i serà retirat per l’Ajuntament, amb
repercussió de les despeses a l’interessat, a més de la imposició de les sancions que
corresponguin.
Disposicions transitòries
Els responsables dels elements publicitaris instal·lats en el terme municipal de Badalona,
hauran de comunicar a l’Ajuntament en el termini de tres mesos a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta disposició, els elements existents amb indicació de les seves
característiques i localització i mitjançant la sol·licitud corresponent adjuntant a més, el
certificat de solidesa de les instal·lacions existents. Passat aquest termini, l’ajuntament
procedirà a regularitzar les instal·lacions declarades i adoptarà les mesures de restauració
pertinents previstes, sens perjudici de l’adopció de les mesures sancionadores establertes.”
TERCER.- Procedir d’ofici a trametre l’Ordenança a l’Administració de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya, així com a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i
entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils després d’haver-se tramès i publicat
íntegrament.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 23, dels grups municipals Partit Popular, Socialista, Convergència i Unió i el
regidor no adscrit.
Vots en contra: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
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13 AP-2013/2551 DICTAMEN. Resoldre de mutu acord i deixar sense efecte el conveni
entre l'Ajuntament i Grogasa 22, SL.
Per part del Departament Jurídic es proposa l’aprovació del conveni que té per objecte la
resolució de comú acord i deixar sense efecte el conveni urbanístic signat en data 24 de
maig de 2012 entre l’Ajuntament de Badalona i l’empresa Grogasa 22, S.L., relatiu a la
modificació de PGM a l’àmbit del Mas Ram.
Vist l’informe jurídic emès en data 12 de febrer de 2013 per part del departament jurídic de
l’Àrea d’Urbanisme que transcrit literalment diu així:
“ANTECEDENTS
I.- En data 29 de maig de 2012 l’ajuntament Ple va acordar aprovar inicialment la
modificació puntual del Pla General Metropolità a la zona del Mas Ram de Badalona,
juntament amb l’aprovació del conveni de planejament i gestió urbanística a subscriure
entre l’Ajuntament de Badalona i la societat mercantil GROGASA 22 SL. Tanmateix, es
donava conformitat a inicial i s’informava favorablement la proposta de modificació de la
delimitació gràfica del perímetre corresponent a la trama urbana consolidada (TUC) de
Badalona, als efectes previstos al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials, de conformitat amb els plànols adjunts a la memòria de la
modificació puntual del PGM a la zona del Mas Ram.
II.- En data 24 de setembre de 2012 l’Ajuntament Ple va acordar resoldre les al·legacions
presentades al tràmit d’informació pública i aprovar provisionalment la modificació de PGM
al Mas Ram i ratificar el text del conveni entre l’Ajuntament de Badalona i Grogasa 22, S.L.,
Tanmateix, es dóna conformitat definitiva a la proposta de modificació de la Trama Urbana
Consolidada de Badalona i s’acorda donar trasllat a la Direcció General d’Urbanisme per a
l’aprovació de la Trama Urbana Consolidada, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’àmbit metropolità de Barcelona per tal d’assolir l’aprovació definitiva de l’instrument de
planejament.
III.- En sessió de data 30 de gener de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona ha acordat la suspensió de l’emissió de l’informe previst a l’article
98 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre la modificació puntual del pla
general metropolità a l’àmbit del Mas Ram de Badalona, fins que mitjançant un nou
document incorpori determinades prescripcions.
Atès que s’han detectat premisses errònies i mancances documentals en la tramitació de
l’instrument de planejament i el conveni urbanístic que inclou el document i que afecten al
seu contingut i motivació, cal valorar la conveniència de resoldre de comú acord i deixar
sense efecte el conveni urbanístic referit.
CONSIDERACIONS
Primera.Atès que en el sí de l’expedient de planejament s’han detectat algunes premisses errònies
com ara la consideració de la classificació del sòl com a urbà a la finca del subàmbit B de
l’instrument de planejament quan el programa d’actuació del PGM grafia els sòls amb la
trama corresponent a la identificació dels parcs, així com un seguit d’incorreccions que
d’allò se’n deriven en el clausulat del conveni formallitzat en data 24 de maig de 2012 com
ara preveure la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic només sobre l’increment i no
sobre el total de l’actuació, no preveure que les despeses d’urbanització abastaran la
totalitat de les zones verdes, així com preveure una indemnització en base a aquestes
premisses errònies.
Segona.En aquest sentit les parts, Ajuntament de Badalona i la mercantil Grogasa 22, S.L.
consideren oportú signar un nou conveni on s’acordi resoldre de comú acord i deixar sense
efecte el conveni urbanístic formalitzat en data 24 de maig de 2012 entenent que els errors
detectats fan inviable portar a terme el mateix. El text d’acord mutu acord resta incorporat al
present expedient.
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De conformitat amb l’article 104.4 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant TRLUC), els convenis urbanístics obliguen
exclusivament les parts que els han signat, i en cap cas no condicionen les competències
públiques en matèria de planejament urbanístic, les quals no poden ésser objecte de
transacció, i no poden comportar per a les persones propietàries obligacions o càrregues
addicionals o més costoses que les establertes per la legislació aplicable.
Tanmateix, l’article 25 del Reglament de la Llei d’Urbanisme disposa que els convenis
urbanístics tenen naturalesa jurídicoadministrativa i les qüestions relatives a llur
compliment, interpretació, efectes i extinció són competència de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu i es perfeccionen i obliguen exclusivament a les parts, d’acord amb
llur contingut, des de llur aprovació per l’òrgan competent de l’administració o entitat pública
que els subscriu.
Tercer.L’article 70 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
disposa que els ciutadans que ho sol·licitin han de tenir a la seva disposició i han de poder
obtenir còpia dels convenis urbanístics.
Tanmateix, d’acord amb l’article 8.3 del TRLUC en concordança amb l’article 104 del mateix
text legal, els convenis urbanístics estan sotmesos al principi de publicitat i en
conseqüència, la ciutadania té dret a consultar i ser informada sobre el seu contingut.
Els convenis s’hauran de publicar en el Butlletí o Diari oficial corresponent pel termini d’un
mes de conformitat amb l’article 26 del RLUC.
Quart.Per tot l’exposat, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui adoptat
l’acord pel Ple de l’Ajuntament en virtut de la facultat que li atribueix l'article 22.2.c) de la
Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, acord que haurà de sotmetre’s a
informació pública pel termini d’un mes. Tanmateix, caldrà donar trasllat d’una còpia del text
del conveni abans referit a signar entre aquesta Corporació Municipal i la societat mercantil
Grogasa 22, SL, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques per tal que sigui
inserit en la secció de convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del
planejament urbanístic de l’Administració de la Generalitat.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
Atès l’informe jurídic transcrit anteriorment, els sotasignats membres de la Comissió
Informativa de l’Àmbit del Territori proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Aprovar el text del conveni entre l’Ajuntament de Badalona i l’empresa Grogasa
22, S.L. que té per objecte resoldre i deixar sense efecte el conveni urbanístic signat per les
parts en data 24 de maig de 2012 i relatiu al desenvolupament de la modificació de PGM a
l’àmbit del Mas Ram, el contingut del qual es transcriu literalment:
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADALONA I GROGASA 22, S.L.
Badalona, en data ......
REUNITS
D’una part, l'Il·lm. Sr. Xavier Garcia Albiol, Alcalde de l’Ajuntament de Badalona, actuant en
nom i representació de l’Ajuntament de Badalona, fent ús de les facultats que li atorga la
legislació de règim local i un cop ha estat dictaminada favorablement l’aprovació d’aquest
conveni per la Comissió Informativa corresponent.
I d’altre part, la sra. Rosalia Pinet Cordero, major d’edat, proveïda de DNI núm. 35.115.465P actuant en nom i representació com a administradora única de la mercantil Grogasa 22,
S.L. domiciliada al carrer Ponent núm. 143-161 i CIF A58641184; fou constituïda en data 19
de gener de 1989 mitjançant escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona, Sra.
Margarita Baudín Sánchez, amb número de protocol 74 i els seus estatuts es varen adoptar
en la mateixa data. Consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Foli 60, Tom 10356 i
Full 122140. El nomenament com a administradora única de la Sra. Pinet consta a
l’escriptura d’elevació a públic de certificat d’acords socials de Grogasa 22, S.L. de renúncia
del càrrec dels administradors solidaris anteriors i modificació del domicili social, atorgada
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davant el Notari de Barcelona, Sr. Francisco Palop Tordera, en data 2 de gener de 2003
amb el número 5 del seu protocol, i varen ser inscrits en el Registre Mercantil de Barcelona
el 13 de gener de 2003 causant la inscripció 4 en la fulla 66501.
EXPOSEN
En data 24 de maig de 2012 les parts varen formalitzar el conveni urbanístic per la
modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit del Mas Ram.
La Comissió Territorial d’Urbanisme, en la seva sessió de data 30 de gener de 2013,
acordà la suspensió de l’emissió de l’informe previst a l’article 98 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, sobre la modificació puntual del pla general metropolità a l’àmbit
del Mas Ram de Badalona, fins que mitjançant un nou document incorpori determinades
prescripcions.
L’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme implica, en especial, una reconsideració de
la classificació urbanística de part de l’àmbit de la Modificació del Pla General Metropolità
de referència. Aquesta reconsideració, en concret que part de l’àmbit no ostenta la
classificació de sòl urbà, te un seguit d’implicacions que motiven la incorrecció de
determinats aspectes del Conveni subscrit en data 24 de maig de 2012.
En aquest sentit, cal admetre les premisses errònies i mancances documentals
conseqüents detectades en la tramitació de l’instrument de planejament i el conveni
urbanístic.
Per això, les dues Parts
ACORDEN
PRIMER
Resoldre de comú acord i deixar sense efecte el conveni urbanístic formalitzat en data 24
de maig de 2012 entre l’Ajuntament i Grogassa 22, S.L.
SEGON
L’Ajuntament haurà de valorar les prescripcions contingudes a l’acord de la CTUAM i cas
que en els seus termes resulti procedent, tramitar un nou document de planejament que
s’haurà de sotmetre a informació pública que integri aquestes prescripcions, valorant la
necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i conveniència amb relació als interessos públics i
privats concurrents i així ho entén i accepta Grogassa 22, S.L.
I, en mostra de conformitat i compromís ferm, ambdues parts signen el present document,
per duplicat exemplar, en el lloc i data expressats a l’encapçalament.”
SEGON.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública del conveni abans referit entre
aquesta Corporació municipal i l’empresa Grogasa 22, S.L. durant el termini d’un mes, que
s’haurà de convocar mitjançant edictes que caldrà inserir al Butlletí Oficial de la Província,
al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona (www.badalona.cat).
TERCER.- Donar trasllat d’una còpia del text del conveni abans referit al Departament de
Política Territorial i Obres Públiques per tal que sigui inserit en la secció de convenis
urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de
l’Administració de la Generalitat.
SENYOR MAÑAS: Bona tarda. Ens veiem en l’obligació d’intervenir. No sabem si el ponent
regidor d’urbanisme té la intenció d’explicar el dictamen o no al Ple o si ho farà al tancar.
Els anuncio que faig una de les intervencions més complicades per mi en aquest Ple
municipal, perquè no és habitual que els polítics demanem disculpes, i jo vull, en nom del
meu grup, demanar disculpes a la gent que es va votar a les darreres eleccions municipals
per haver votat a favor d’aquest dictamen que avui ens tomba la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona i que és una autèntica barroeria. Nosaltres vam confiar en allò que vostès ens
portaven com a govern i avui ens trobem que el conveni que teníem signat entre nosaltres i
Grogasa, una societat formada pel Club Joventut Badalona, per la instal·lació d’un
Mercadona al Mas Ram i que era per afavorir els interessos en aquell moment del Club, tal i
com vam expressar en aquell Ple. La Comissió d’Urbanisme de Barcelona ens el tomba, i
no ens el tomba per una qüestió de detall, ens el tomba de dalt a baix i per un fotimer
d’aspectes, que nosaltres pensem, havent llegit el dictamen de la Comissió d’Urbanisme de
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Barcelona, que tenen molt difícil solució. Nosaltres lamentem que la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona ens digui això a l’Ajuntament de Badalona. Jo li dic que el meu grup i el
regidor que els parla, que és el que va fer de ponent i el que va parlar, no ara, sinó també
en el mandat anterior, tant amb els meus companys de partit com amb veïns del Mas Ram,
com amb la ciutadania en general que ens demanava informació, em sento avergonyit
d’haver votat aquest dictamen en el Ple. I crec que per un exercici de transparència s’ha
d’explicar alguna de les coses que en diu la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, i
segurament no hi ha hagut mala fe, hi ha hagut una intenció de voler, per ajudar a una
entitat de la ciutat, col·locar un elefant dins d’un 600. I avui, la Generalitat de Catalunya ens
està dient que és impossible col·locar un elefant a dins d’un 6000. Què ens diu? Algunes de
les coses que ens diu la Generalitat de Catalunya: que la finca on finalment van fer la
permuta, la finca B, per entendre’ns, on havia d’anar el Mercadona, és de titularitat
municipal però està per expropiació, i que aquesta expropiació està recorreguda i que pot
haver-hi un dret de reversió. No és qualsevol cosa aquest aspecte que ens diu la Comissió
d’Urbansime de Barcelona. Què més ens diu la Comissió d’Urbanisme de Barcelona? Que
la modificació de la ama urbana consolidada que van fer tampoc s’ajusta a allò que diu la
Direcció General de Comerç del que ha de ser la trama urbana consolidada. Perquè ens
entenguin en romà paladí, aquella gent que ens estigui escoltant tant a baix com a dalt o
veient per Internet, dins de la trama urbana consolidada és on es poden col·locar les
superfícies comercials mitjanes, i la Generalitat ens diu que no és correcte que aquesta
parcel·la sigui considerada trama urbana consolidada. S’inclou, diu la Generalitat, la
documentació del conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Badalona i la Societat Mercantil
Grogasa 22, SL, sense data ni signatura, no m’ho estic inventant senyor Garcia Albiol, em
sembla que vostè, com a màxim responsable de l’urbanisme i de la política urbanística
d’aquesta ciutat, hauria de donar explicacions de com un conveni urbanístic tan important
pot arribar a la Generalitat sense data ni signatura. Més coses que ens diu la Comissió
d’Urbanisme de la Generalitat, que allà on preteníem col·locar el Mercadona no està
consolidat com a sòl urbà, que allò que consideràvem que s’havia de fer una cessió del 10
% de l’increment d’aprofitament, la Generalitat de Catalunya ens diu que haurà de ser 15 %
del total, que els metres quadrats que consideraven que s’havien d’imputar en el projecte
d’urbanització de zona verda, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona ens diu que s’han de
multiplicar per tres. Fins i tot diu coses que a mi m’han sorprès, com que a la finca A, allà
on s’havia d’instal·lar el Mercadona en un principi, que es va aprovar en el mandat anterior,
per tant no és responsabilitat això de vostè, la qualificació de 7B, que és com estava
qualificat, tampoc hi cabia l’ús comercial. O sigui que a mi aquest dictamen m’ha sorprès
moltíssim perquè fins i tot la Generalitat ens diu coses que en temps passat tampoc ens
van dir. Com vostè sap, vaig expressar la meu enuig a la Comissió Informativa
d’Urbansime. Jo crec que en aquest Ajuntament hi ha uns excel·lents tècnics, en tots els
departament d’aquest Ajuntament. En el Departament d’Urbanisme també hi ha uns
excel·lents tècnics que fan els expedients 8i que els preparen bé, i que aquí ens hem
equivocat els polítics, els 27 regidors i regidores d’aquest Ajuntament, perquè hem intentat,
com li he dit, col·locar un elefant a dins d’un 600, ara ens diuen que això no és possible. I
jo, per un exercici d’honestedat política i de transparència, en nom del meu grup vull
demanar disculpes a l’electorat, per haver vot semblant barroeria. Però a més, li vull estirar
a vostè les orelles, senyor Xavier Garcia Albiol, perquè vostè és el màxim responsable que
avui rebem aquesta carta de la Generalitat de Catalunya, que jo amb els temps que porto
fent de regidor mai havia vist un informe tan negatiu respecte d’una decisió de planejament
urbanístic d’aquesta ciutat. Li vull recordar que vostè és el màxim responsable de la gestió
de d’urbanisme en aquesta ciutat, si hi hagués regidor d’urbanisme jo en aquests moments
li estaria demanant que cessés al regidor d’Urbanisme, òbviament vostè no es cessarà a
vostè mateix, ni li demanaré que dimiteixi, però vostè ens ha portat, no només a
l’Ajuntament de Badalona, sinó a una entitat molt important de la ciutat, a un carreró de molt
difícil solució. I repeteixo, crec que els polítics hem d’aprendre d’allò que ens està reclamant
la ciutadania, rectificar és de savis, i demanar disculpes també. I en aquest moment ens
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hem equivocat i jo personalment vull demanar disculpes a la gent que ens ha votat i tota la
ciutadania de Badalona. Ens hem equivocat perquè confiàvem en allò que vostè ens
portava a Ple per a aprovació.
SENYOR SERRA: Jo sí que voldria dir una cosa, vista la sentència de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona jo crec que aquest és un conveni que difícilment, per més que hi
hagi voluntat per part del Joventut de Badalona o Grogasa que és l’empresa participada pel
Joventut que en aquests moments intenta fer-ho, crec que té difícil solució. M’he estat
llegint la sentència, m’he estat llegint després anàlisis fets a posteriori per altres tècnics
urbanistes d’altres llocs, d’altres ciutat, diguem que també m’han ajudat a interpretar tot el
que ens diuen i tot el que hi havia i per què van passar les coses, perquè així sempre se
n’aprèn. I la veritat és que bé, aquí jo crec que la voluntat d’ajudar a un Club va estar per
sobre dels riscos que comportava aquest expedient, que era un expedient complicat, i aquí
és veritat que tots vam, d’alguna manera, posar-hi la voluntat per davant, i confiant que tot
això s’havia fet, no malament, perquè jo crec que la paraula no és malament, perquè aquest
era un expedient que urbanísticament és molt complicat. El que passa és que per tal com
ens el retornen, les complicacions són tantes, que jo sí que he de dir que veig que aquest
és un tema difícilment solucionable, difícilment solucionable. Per més que es torni a parlar
amb la Generalitat i et diguin i et deixin de dir, jo no li veig massa solució. Per tant, penso
que tots ens vam equivocar, però no crec que ens tornem a equivocar, també els ho dic,
per part nostra aquest és un tema que ja ens hem equivocat una vegada i difícilment ens
tornarem a equivocar una altra, això també els ho dic, sigui qui sigui qui l’hagi de portar.
Perquè aquí, bé ara no entraré a discutir d’urbanisme amb el senyor Mañas aquí en públic,
hi ha qualificacions que ens diuen aquí d’urbanisme que les de dins del Mas Ram no ho ha
estat mai de comercial, i per tant, ho era abans del PGM però no després. Per tant, aquí hi
ha unes qüestions que no se’ns poden atribuir però sí que en l’expedient tal qual està de
permuta era arriscat, i la veritat és que la qüestió no ha sortit prou bé. I bé, crec que ens ha
de servir a tots d’experiència de cara al futur, sobretot de quan es demanen unanimitats, de
quan es demanen unanimitat, ja ens entenem. I penso que en aquest tema, del Mercadona
al Mas Ram, tal qual està ara i tal qual ha acabat i amb tota la complexitat que va tenir de
tenir una part pràcticament unànime del veïnat en contra, de tenir dificultats tècniques, de
tenir dificultats urbanístiques, doncs s’ha confabulat tot perquè això no surti. I el que estem
fent avui, també els ho dic, creiem que és absolutament impossible que això continuï
endavant amb els termes o similars de com es van plantejar. Per tant, nosaltres sí que diem
que un cop aquest conveni ha estat tombat difícilment tornarà a tenir unanimitat aquest
Mercadona al Mas Ram.
SENYOR FALCÓ: Sí, simplement per dir que nosaltres quedem a l’espera del que la
Generalitat i el propi Ajuntament puguin treballar per tal de subsanar tot allò que la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona determina que en aquest punt tècnicament s’ha de
subsanar i s’ha d’arreglar. Però també hem de dir que en aquest tema havíem aconseguit la
unanimitat volem continuar-la perseguint, i que de vegades si una cosa no pot ser doncs no
pot ser, i en tot cas, sense determinar que en el futur això pugui ser o no pugui ser, sí que
quedem molt a l’aguait del que siguem capaços de refer respecte a tot allò que avui estem
tirant enrere, sense garantia que en futur hi puguem tornar a donar suport com ho vam fer
en el passat. De totes formes però, ens reservem l’opinió a l’espera del que els tècnics
puguin acabar determinant i treballant.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies. Jo agraeixo el to de les intervencions en
termes generals. Evidentment amb qui més discrepo de la seva exposició ha estat el senyor
Mañas, perquè em sembla que es confon, em sembla que es confon. Avui què és el que
estem fent? El que estem fent és ratificar un conveni pel que es deixa sense vigència el
conveni que es va signar el 24 de maig del 2012 i que permetia, a través d’una sèrie de
modificacions, que s’instal·lés un Mercadona a la zona més propera al barri del Mas Ram, a
petició, evidentment, del Joventut de Badalona. I per què deixem sense efecte aquest
conveni? Doncs deixem sense efecte aquest conveni perquè tal i com es va tramitar des
d’un punt de vista tècnic, sembla que no s’ajusta a la realitat urbanística arrel d’uns plànols i
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d’una documentació que hola sortit a la Generalitat de Catalunya i que l’Ajuntament de
Badalona no hi tenia constància. Estem parlant d’una part d’una finca, senyor Mañas, a on
la documentació existent en el Departament de Plànol de la Ciutat, consta des anys
immemorables que és urbanitzable, i a la Generalitat ha sortit que no és així. I aquest fet el
que fa és canviar les condicions, totes. Però bàsicament el problema, amb un 90 % està
aquí, que apareix una documentació a la Generalitat de Catalunya, que aquesta
documentació res té a veure amb la documentació que té l’Ajuntament de Badalona en el
seus arxius al Departament de Plànol de la ciutat. Per tant, escoltin, és la informació que
tenia el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Badalona, i d’aquesta manera s’ha
tramitat. Al no ser urbanitzable el que fa és canviar totes les circumstàncies, i com que
canvia totes les circumstàncies el que nosaltres decidim, em sembla amb encert, és de
manera immediata deixar en suspès aquest conveni i començar a plantejar tota la situació
de nou. Ahir va haver-hi una reunió entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Badalona a nivell tècnic per parlar d’aquesta qüestió, sembla que el tema és subsanable, hi
ha voluntat, i una segona fase serà el que deia el senyor Serra, perquè parlarem, si som
capaços de dir –seguim endavant amb les unanimitats, ho tirem endavant, no ho tirem
endavant...-, tampoc ara no correspon. Però a mi em sembla que també, com amb el
dictamen que hem aprovat fa un moment del Club de Futbol Badalona, en aquest cas amb
el tema de la Penya, en aquest fet en concret, jo crec que havíem donat un bon exemple. Sí
hi ha hagut algun error, que sembla que així ha estat, ha estat perquè la documentació en
possessió de l’Ajuntament diu el que diu, que no coincideix amb la de la Generalitat, no per
un altre motiu. I el que toca ara és corregir-ho i veure si li podem donar sortida i si li podem
donar solució. I després jo ara mateix no recordo aquest punt, però aquí en el dictamen
queda clar que el conveni es va subscriure amb data 24 de maig del 2012, jo ara mateix no
tinc el conveni davant però a mi em sembla que sí que portava data. No obstant jo ara estic
llegint el dictamen “motiven la incorrecció determinats aspectes del conveni subscrit amb
data de 24 de maig del 2012”. Per tant, és un tema que tornem a començar, en tornem a
parlar i veure si som capaços de tirar-lo endavant i amb el màxim consens possible. Digui
senyor Mañas, creu que és necessari? Doncs va.
SENYOR MAÑAS: Gràcies senyor alcalde. Vostè ha mencionat un punt, com a errada de si
era sòl urbanitzable o no urbanitzable...
SENYOR ALCALDE: Jo li dic que a partir d’aquí deriva gairebé tot. Dels aprofitaments
deriva gairebé tot, senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: ... vostè ha mencionat un punt, de nou punts, que la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona resol en contra d’aquest expedient. L’últim dels punts és que no
està ni justificat l’interès públic de l’operació. O sigui, jo no li detallaré tot el que aquí posa
que a més, és complex, algunes coses s’entenen, d’altres has de fer que te les expliquin,
però senyor Garcia Albiol, és un tema molt important, miri-se’l amb cura, llegeixi’s la
resolució de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, i no posaré la mà al foc perquè no sóc
cap expert en gestió urbanística, però llegint la resolució a mi em sembla en aquests
moments de molt difícil començar de nou això.
SENYOR ALCALDE: El que passa senyor Mañas és que això és un altre debat, això és un
altre debat, és el que he dit al senyor Serra, que aquest és un altre debat que jo crec que
hem de començar a plantejar a partir de demà. Però escoltin tots plegats, quan vam tirar
endavant aquest projecte sabíem que era una decisió que tenia un contingut important
polític amb una clara voluntat, i aquesta voluntat hi era per part de l’Ajuntament de
Badalona, i també li puc garantir que hi era per part de la Generalitat de Catalunya, i crec
que encara hi segueix sent per part de la Generalitat de Catalunya, ho dic sincerament,
perquè ahir va haver-hi una reunió a nivell tècnics, ahir a la tarda, i em sembla que és així.
Però aquest és un debat que plantejarem a partir de demà i veurem quin és el camí més
encertat per al Joventut, evidentment, però per sobre de qualsevol altra qüestió per a la
ciutat de Badalona. Per tant, entenc que s’aprova per unanimitat i passaríem al següent
punt.
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Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
14 Proposicions urgents.
No se’n va presentar cap.
SENYOR ALCALDE: En el torn de paraules hi ha una paraula relacionada amb una moció
que la passem després, i per tant, comencem amb les paraules que no tenen relació amb
les mocions. Comencem pel senyor Valentín Mayoral com a soci del Casal del Raval.
Després hi ha una altra paraula també sobre la mateixa qüestió i per tant, intentaríem a
veure si en temps ens ajustem una mica tots plegats.
15 Torn obert de paraules
AP-2013/2558 Senyor Valentín Mayoral Lizana, com soci del Casal del Raval.
Assumpte: La sala de ball del Raval no disposa de llicència municipal.
SENYOR VALENTÍN MAYORAL: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors. Senyor
alcalde, vostè té ja sobrat coneixement de la problemàtica que existeix en el casal referent
a les molèsties i sorolls que cada diumenge els originen amb el ball que solen realitzar.
Nosaltres aquest tema ja el tenim molta avançat, l’únic que necessitem senyor alcalde, i
més vostè com a representant municipal, com a alcalde i a més a més, responsable del
departament d’Urbanisme, que ens faciliti un informe tècnic d’una inspecció de si aquest
local reuneix els requisits. Jo el dia 24, i d’això suposo que en tindrà vostè coneixement,
vaig estar parlant amb l’arquitecte, el senyor Xavier Salvà i em va comentar que al dia
següent havia de despatxar amb vostè, el senyor alcalde, i li comentaré això. És un tema
una mica complicat, i al seu dia als senyors del casal se’ls va donar una solució negociada.
El problema dels senyors del casal és que ells el volen realitzar diumenge, per un interès
econòmic, no per una altra cosa. I llavors és on xoquen els interessos dels veïns, dels
problemes i dels molèsties. Em presta atenció senyor alcalde?
SENYOR ALCALDE: Sóc capaç de fer dues coses.
SENYOR MAYORAL: D’acord, veig que té vostè una intel·ligència sobradíssima, jo no la
tinc.
SENYOR ALCALDE: No, no, però dues coses, fins ara som capaces de fer-les.
SENYOR MAYORAL: Llavors el que necessitem és, o una solució o haver de resoldre-ho
via judicial. S’havia parlat la possibilitat que deien que insonoritzarien, hi ha una
problemàtica aquí, vostè en sap ja d’aquests temes, hi ha un títol constitutiu que no es pot
canviar, no es pot canviar el títol constitutiu. A través de la Llei hipotecària el propietari,
INCASOL, ja va inscriure el títol constitutiu, i ja determina els elements, la utilitat que ha de
tenir cada element del total del bloc, i són locals comercials, i el que es pretén és fer una
sala de ball, que té una altra història. I el senyor Salvà em va dir, -no, no, jo no em
complicaré en aquest tema-. Algú s’hi haurà de complicar, algú haurà de signar el vistiplau
d’això i parlar amb INCASOL a veure si INCASOL entraria en aquesta història. Per tant,
més aviat crec que aquí s’ha de buscar una solució negociada per ambdues parts, aquesta
és la meva opinió, que arribar als tribunals. Jo li sol·licitaré com a alcalde i responsable
d’urbanisme, que o bé em dona vostè ja la solució enviant-me l’informe de la inspecció de si
aquest local reuneix les condicions necessàries perquè es realitzi cada diumenge una sala
de ball, o conseqüentment aquest tema l’haurem de resoldre en un altre lloc. No crec que
m’hagi d’estendre perquè és un tema que vostè ja el domina bastant bé. Llavors, la solució
la té vostè, o busquem una solució que cadascú resolgui el seu problema com millor pugui i
que els tribunals decideixin en favor de la justícia i dels interessos que per llei li
correspongui. Nosaltres apliquem aquí el que per llei es correspon. Primer, perquè està el
títol constitutiu, i segon, perquè la llei de la propietat horitzontal, i en aquest cas ens hem de
dirigir al propietari que és l’Ajuntament, a l’article 7è diu que quan hi ha una problemàtica de
sorolls i molèsties se’ls ha de comunicar a l propietari, i en aquest cas el propietari és
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l’Ajuntament, i en aquests moments és vostè el màxim responsable. Per tant, s’ha de donar
a conèixer com està la situació. Si veritablement hi ha un interès en buscar una solució
negociada fins la setmana que ve, el dimecres o dijous de la setmana que ve, perquè
nosaltres ja hem de prendre una determinació, si vostè no em vol contestar, perquè tindrà
aquest dret, ho farem a través del Defensor del Pueblo i més, que vegi el jutge que hem
esgotat la via administrativa. No tinc res més a dir en aquest assumpte.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Mayoral. Ara sobre la mateixa qüestió tenia la paraula
el senyor Edmundo López, però s’ha postat malalt i en el seu lloc ve el senyor Antonio
Rodríguez Moreno.
AP-2013/2559 Senyor Edmundo López Molinero, representant Casal d'Avis Raval.
Assumpte: Casal del Raval.
SENYOR ANTONIO RODRÍGUEZ: Hola bona tarda. Vinc en nom del Casal del Raval
perquè aquest senyor està intentant per tots els mitjans de tancar el casal perquè allà hi
anem una colla de senyors que hi anem a ballar els diumenges i ens fa la vida impossible.
Li demanaria senyor alcalde que intentés al màxim possible de treure aquest senyor del mig
perquè ens està complicant la vida. Ens està complicant la vida cada diumenge, fins i tot la
policia ve a complicar-nos. Arriba un moment que hem de baixar la música, cada moment
està fent el possible per complicar-li la vida tant a la presidenta com a tots els que anem al
ball. Mirin, el diumenge em van agafar per sorpresa perquè vingués aquí, i jo la veritat és
que és la primera vegada que vinc aquí, perquè a vostè l’he vist moltes vegades pel carrer
Mariscal Cabanas i tot allò, que hi ha bastants problemes per allà. Però aquest senyor, de
veritat, és un ós dur de rosegar, és una persona que tots els dies, tots els dies, crec que
porta ja cinc anys lluitant sobre aquest tema.
SENYOR ALCALDE: Jo li demanaria que exposi la seva opinió però que no es dirigeixi al
senyor Mayoral.
SENYOR RODRÍGUEZ: No, no, jo li dic que intenti això perquè ja d’una vegada per sempre
que aquest senyor s’oblidi d’aquest tema, res més, no tinc res contra ell, només per tota la
gent gran que hi ha allà que ho està intentant passar el millor possible i aquest home els
està amargant la vida. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. No hi ha cap paraula? A veure, sobre aquest tema jo el que
els diria és que jo crec que la voluntat de l’alcalde, perquè el senyor Mayoral s’ha dirigit a mi
en primera persona i a la resta de partits polítics, és intentar fer compatible el descans dels
veïns, el respecte a les ordenances i el gaudi per part de persones jubilades que van al
casal a passar-s’ho bé. Aquest és un conflicte que dura des de fa molt temps, cinc anys em
diuen. Jo vaig estar al Casal fa qüestió d’un mes aproximadament, reunit amb tots els socis
i jo crec que hi havia una coincidència generalitzada, i és la voluntat de no molestar en les
activitats als veïns, i jo crec que ho aconseguirem entre tots, prenent mesures, dins dels
pressupostos que puguem tenir de l’Ajuntament per si s’ha de fer algun ajust. Jo crec que
ho aconseguirem. Ara, senyor Mayoral, jo li he dit alguna vegada i li ho torno a dir amb tot
el respecte, a mi em costa molt posar un guàrdia a la porta un diumenge a la tarda perquè
60 o 70 jubilats no puguin anar a passar-s’ho bé i que no puguin entrar, a mi em costa. I
això ho hem de fer compatible, evidentment que sí, amb el descans i amb el respecte a la
normativa i a les ordenances, faltaria més, i jo crec que els que estem aquí tots coincidim.
Però home, anem a intentar tenir una mica de cintura tots plegats. Aquest és un conflicte
que tenim aquí, i que en algun altre casal tenim algun problema de sorolls, per què?
Perquè els locals o alguns locals on hi ha els casals no estan insonoritzats, aquesta és la
realitat. Insonoritzar un local val molts, molts diners, i en aquests moments insonoritzar
locals és impossible des d’un punt de vista pressupostari. Que es poden prendre mesures i
que les prendrem per intentar mitigar els efectes, evidentment que sí. I que la música ha
d’estar a un volum raonable, evidentment que sí. Però també tenen dret a ballar aquestes
persones, m’explico? Doncs aleshores anem a aconseguir que el veí de dalt pugui dormir,
descansar o fer la migdiada, i que la gent que va al casal pugui passar-s’ho bé. És la
filosofia que jo tinc. Per tant, ho estem mirant, ho estem treballant, i jo crec que trobarem
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 4 / 2-01-13 pag. 100
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Regidoria de Govern
Secretaria General

Unitat d'Actes

una solució. Ara bé, hi ha qüestions que són complicades, que són complicades. I miri, jo fa
dues setmanes vaig estar en un altre casal en un altre barri, perquè els recorro tots, en
aquest cas en el districte primer, no diré més dades, i allà també ballaven, i tenen alguna
activitat allà, i tot el món intenta passar-s’ho raonablement bé sense crear problema. I jo
amb sinceritat i parlant concretament del Casal del Raval, jo crec que hi ha la voluntat
d’intentar arribar a un punt de trobada perquè els dos drets, el seu i el dels socis del casal,
sigui compatible. Jo crec que ho podem deixar aquí, li sembla? Vostè té dret a prendre la
paraula una rèplica breu, però jo crec que he intentat buscar un equilibri, el que jo no vull és
que se’n vagi amb la impressió que jo no el deixo parlar. Doncs parli, dos minuts.
SENYOR MAYORAL: Anem a veure si explico les coses d’una manera que ens entenguem.
Quan es va obrir el casal de la Morera, on vostè ha viscut molts anys i allà és la seva mare
sòcia, els veïns de dalt es van queixar, sap vostè? I el Lluís el president, que és una gran
persona, va arribar a un acord i va dir, -entenem que teniu el dret de descansar- i els
diumenges van tanca i sap vostè que ho fan entre setmana, el ball el realitzen entre
setmana. Concretament al començament ho feien el divendres i ara ho fan dissabte, i això
va passar també a Juan Valera, a Juan Valera al començament es feia, els veïns es van
queixar i la Generalitat els va comunicar que no es podia fer, i això passa també a Bufalà,
que el ball el fan el dijous. Quin problema hi ha perquè el facin entre setmana? Quin
problema hi ha? No n’hi ha cap, si ho fan en d’altres barris. Què passa, que el Raval és
més que altres barris? O és que té un interès econòmic de recaptar més diners? Que
potser és per on ho plantegen. Compte, s’haurà de començar a pensar en això, que es
constitueix una associació sense ànim de lucre i el que interessa és fe un lucre, això
s’haurà d’explicar. Per què els demés tanquen els diumenges per descansar i nosaltres no?
Per què no busquem un acord en aquest sentit? Aquí està la clau, a veure si busquem un
acord en aquest sentit.
SENYOR ALCALDE: Vostè també vol? Però molt breu, és la segona paraula i ja està.
SENYOR RODRÍGUEZ: Miri, aquest senyor ja me n’adono que sap parlar estupendament,
es veu que ve un munt de vegades aquí pel que es veu, perquè es veu que el coneixen
més vostès que a l’alcalde que hi havia antigament, el senyor Blanch. Jo li dic a aquest
senyor que l’únic que pot fer és reunir-se allà al casal i que ajudi, que sap tocar la guitarra i
que se’n va a altes llocs a tocar, que es posi allà a cantar i a ballar, com tots nosaltres, és
l’única forma que pot coincidir amb tots nosaltres, i no fer-nos la punyeta cada dia. No li puc
dir una altra cosa.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies i a veure si entre tots ho aconseguim. Jo crec que ha
quedat clar i intentarem la setmana que ve a veure si som capaços d’arribar a un acord,
que és un tema que ja dura bastant. Gràcies als dos. Ara hi ha dues paraules lligades a la
moció, començaríem per la moció que presenten els grups d’Iniciativa per Catalunya, Partit
Socialista i Convergència i Unió, llegim la part dispositiva i aleshores donarem les paraules
als veïns i als grups polítics.
En aquest moment el regidor David Gómez surt del Saló de Sessions.
AP-2013/2556 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, PSC i CiU de suport
a la socialització i reutilització de llibres de text i material didàctic i pedagògic.
Atès que tal com diu el 4at estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja, de
gener del 2013:
En l’actual context de crisi, l’escola ha esdevingut, a més, un espai des d´on s’intenten
pal·liar situacions d’extrema necessitat de les famílies gràcies al treball i a la coordinació
dels professionals de l’educació amb els serveis socials de les administracions competents i
amb les entitats socials. En un moment en què la pobresa infantil al nostre país arriba ja al
26,4% (Idescat, desembre de 2012), els nens i nenes més vulnerables tornen a ser,
malauradament, els principals protagonistes de l’estudi. Nenes i nens que tenen garantit el
dret universal a l’educació, però als quals cal oferir també unes mateixes condicions de
partida per a crear una societat més justa, equitativa i digna. Infants que han de poder anar
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a l’escola amb la màxima dignitat i sense cap altra preocupació que aprendre i compartir
experiències amb els seus companys. Persones que demà seran adultes i, que si no s’hi
posa remei, patiran també en el futur les conseqüències de les carències del present. La
lluita contra l’exclusió social, fent especial incidència en la població infantil, ha de ser una
prioritat i una responsabilitat compartida que han d’exercir tots els agents socials implicats:
els poders públics, les entitats socials, la comunitat educativa, les famílies i la societat en
general. Només així, conjuntament, es pot construir una societat mes igualitària on es
garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tothom en un moment de dificultat social.
Atès que la despesa en llibres de text i material didàctic i pedagògic, és encara, amb major
o menor grau, present en l’educació dels nens i nenes.
Atès que garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació requereix mesures compensadores
de les diferències i desavantatges socials i culturals dels que parteixen determinats
alumnes, per tal que no acabin esdevenint desigualtats educatives.
Atès que a la nostra ciutat ja fa més de 10 anys que alguns centres educatius apliquen
projectes de socialització i reutilització i que en aquests moments en són ja més de 30 els
que ho fan.
Atès que aquests projectes són molt més que un estalvi per les famílies: són una manera
d’entendre, i fer entendre als fills i filles, que els recursos són limitats, i que han d’aprendre
a reutilitzar-los i compartir-los.
Atès que el model d’ajut en el que es basen aquests projectes, ha demostrat el seu bon
funcionament i te l’aval dels equips directius i de les organitzacions de mares i pares que el
gestionen i l’han de gestionar, que cal aprofitar l’experiència acumulada reconeixent i
valorant la socialització com a únic camí per tal de garantir la gratuïtat dels llibres i material
didàctic i pedagògic.
Atès que existeixen diversos nivells d’aplicació dels esmentats projectes, que encara hi ha
centres que no els han iniciat i que cal tenir en compte les particularitats dels sectors
educatius i de la titularitat dels centres concertats.
Atès que cal fomentar la possibilitat que qualsevol centre pugui iniciar el seu projecte i que
els que ja el tenen avancin de forma progressiva cap els seus objectius, tot garantint-ne la
continuïtat.
Atès que les conseqüències de la crisi econòmica agreugen dia a dia les economies
d’àmplies capes de la població, de manera que la despesa en educació ha passat a ser
una càrrega per a moltes famílies.
Atès que els diferents marcs jurídics, generals i educatius, parlen de l’obligació de
l’administració de garantir la igualtat d’oportunitats i fomentar mesures compensadores per
corregir les diferències socials.
Atès que el govern del Partit Popular ha estat incapaç de complir amb la seva promesa de
“libros gratis para todos” i d’arribar a cap tipus de consens,ni amb altres forces polítiques ni
amb la comunitat educativa dels sectors públic i concertat.
Atès que el 25 de juny del 2009, el Ple Municipal va aprovar per unanimitat una moció que,
entre altres aspectes, afirmava que l’ educació és un dret fonamental de la societat
democràtica (...) que ha de gaudir de la màxima qualitat i garantir l’accés a l’educació, en
pla d’igualtat, a tots els sectors socials. La gratuïtat dels llibres de text i el material escolar
és un aspecte que encara no s’ha assolit de forma plena, i pel qual cal esmerçar-hi més
recursos. Existeix un programa de socialització i reutilització dels llibres de text, que a part
del finançament porta implícita una tasca pedagògica imprescindible, de donar el valor i
respecte pels materials i el seu us social. La socialització aprofundeix en el dret de la
gratuïtat total de l’educació, en ser l’escola la que ofereix una proposta global, sense
dependre d’aportacions indiscriminades i puntuals de xecs a les famílies. El Consell Escolar
Municipal, on hi ha representada tota la comunitat educativa, ha creat una comissió que
treballa en favor d’aquesta línia d’actuació. D’altra banda, l’aportació econòmica municipal
requereix una revisió a l’alça, però no un abús de recursos econòmics que es poden
destinar a d’altres partides imprescindibles per aquesta ciutat.
Els Grups Municipals del PSC, CiU i ICV-EUiA proposen al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS
1. Incrementar en 450.000 euros la partida corresponent al programa de socialització i/o
reutilització de llibres de text i material didàctic i pedagògic d’us habitual a l’aula.
2. Encarregar a la regidoria d’educació que en un termini no superior als 15 dies, elabori
una proposta marc que seguint el model que fins ara ha aplicat la Generalitat, reculli el que
s’expressa en aquesta moció i per tant ofereixi als centres sostinguts amb fons públics, la
possibilitat d’iniciar projectes de socialització i/o reutilització i permeti integrar-hi els
diferents nivells dels ja existents.
3. La proposta que ha d’incloure procediments, quantitats econòmiques i les diferents
particularitats a tenir en compte, es presentarà a tots els grups polítics representats al Ple i,
amb el consens d’aquests, s’iniciarà de forma immediata, el procés de debat amb la
comunitat educativa de les escoles sostingudes amb fons públics. Alhora de fixar el procés
de debat i reflexió, es tindrà en compte el calendari per garantir que el pla sigui d’aplicació
el proper curs 2013-14.
4. La proposta serà compatible amb qualsevol altre tipus d’ajut individual o col·lectiu, extern
o del propi Ajuntament, al que es pugui optar.
5. Enviar la present moció a la Federació d’Associacions de mares i pares, a les
associacions de mares i pares de les escoles públiques i concertades, a la Junta de
directors i directores dels centres públics, als consells escolars, als titulars dels centres
concertats, , als sindicats més representatius, a la Federació d’associacions de veïns i als
membres del Consell Escolar Municipal no inclosos en els sectors anteriors.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, aleshores començaríem per les paraules. El senyor
Juan Manuel Dorado Vaz, en representació de l’AMPA de l’Escola Ítaca.
AP-2013/2561 Senyor Juan Manuel Dorado Vaz, en rep. AMPA Escola Ítaca. Assumpte
Subvenció llibres text.
SENYOR JUAN MANUEL DORADO: Hola bona tarda. L’altre dia vaig llegir en una pàgina,
en la qual deia alguna cosa així que s’afirmava que l’alcalde vol ajudar a les famílies de
Badalona i que aquesta era una afirmació falsa, que hi ha molta gent que treballa per ajudar
a les famílies: els que treballen a les escoles, les AMPAs, etc. Em dic Manuel Dorado Vaz,
president de l’AMPA de l’Escola Ítaca, porto una mica més de 15 anys en aquest càrrec, i la
meva opinió personal és que aquesta afirmació és incorrecta, vull pensar que qualsevol qui
sigui, l’alcalde, tots els partits de l’oposició, les institucions i resta d’organismes volen i
pretenen ajudar a les famílies de Badalona. Vull pensar que tots els que ens representen en
aquest Ple i que prenen totes les decisions gràcies al que decidim tots els ciutadans de
Badalona en el seu dia en les eleccions passades, ens agradi més o ens agradi menys,
però els que ens esteu aquí representant-nos teniu una obligació cap a nosaltres, la ciutat
de Badalona. Com a representant d’una escola pública, havent demanat la paraula en
aquest Ple i a títol personal, no m’agradaria que se’m pogués arribar a titllar de quelcom
que no vull, no té res a veure amb les manifestacions que com a membres que sóc, puc fer
a través de FAMPAS o bé que se’m pugui titllar d’alguna ideologia política de la qual
tampoc en faré menció, ja que considero que pel que represento no és políticament
correcte. També he de dir que em sembla lamentable que algun dels organismes que no té
res a veure amb la política al final es polititzin tant. Com he dit anteriorment, porto cinc anys
treballant per un col·lectiu de nens i nenes lluitant per, per a i amb els pares i mares de
l’escola, proveïdors, direccions, resta d’AMPAs, etc., garantint que any rere any tinguin el
material escolar, llibres, ajudes de gestió i facilitats de pagament, organitzant-ho tot. I tot
això és per aconseguir tenir un curs amb el que els nens puguin avançar cap endavant
igual que els seus pares i les seves mares. Tinc la sort o la desgràcia, com a president de
l’escola, de conèixer molts casos i veure la necessitat de moltes famílies, dels moments tan
difícils que estan passant. Ja m’agradaria que hi hagués una educació completament
gratuïta, però no és així. I el que no hauria de ser tampoc és que sigui una càrrega el
pagament de llibres i de material escolar. Per estar on estic conec un munt de famílies,
moltes d’elles s’han quedat a l’atur, temes de risc d’exclusió social, i altres motius diversos.
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Famílies que davant les premisses que l’Ajuntament havia marcat se les han arreglat per fer
un gran esforç i liquidar tot el seu deute, no tots per desgràcia. I ara que arriba l’hora de la
veritat sento vergonya aliena de dir-los que tot l’esforç que els ha suposat, la llum del final
del camí no és clara, sinó que més aviat està apagada. Les famílies de la meva escola i la
resta, no ens enganyem, estan esperant aquests diners que es va comprometre l’alcalde
des de començament de curs, i que no ha estat així. Pel que he de dir també que la seva
possible mala gestió també hauria de ser motiu de justificació. Però aquestes famílies
tampoc en tenen la culpa que la resta de partits no vegin bé que ara, sigui a meitat de curs,
ja que el projecte de reutilització de llibre ara no es podia posar en marxa, o és massa tard,
o no es veu clar. I les meves preguntes són les següents: és per culpa de l’alcalde? No ho
sé. Ara diu que té els diners. És per una mala gestió? Potser es va anticipar massa al tema
dels llibres gratuïts sense tenir els diners llavors. Va ser una promesa electoral. Potser. Son
els partits de l’oposició els responsables? Crec que tampoc, suposo que tots volen el millor
per a les famílies de Badalona, que potser aquesta possible mala gestió no es vegi tan
clara, no ho sé. És molt tard per posar en pràctica a meitat del curs la reutilització i
socialització dels llibres? Penso que el centre que ja sabia el que ens havia de venir a
sobre, i del que es pretenia, el que ha hagut de fer és posar-ho en marxa ja. Llevat que com
que nosaltres estem adherits a programes de socialització de la Generalitat, en el nostres
cas, des del curs 2005-2006, i seguim amb el projecte. El que no puc arribar a entendre és
que si l’alcalde té els diners i l’oposició i la resta de partits volen ajudar també a aquestes
famílies, crec que el que hauria de ser políticament correcte és plantejar-se de nou aprovar
l’ajuda per als llibres a les famílies i que pugin cobrar aquest any. I cara a l’any que ve,
preparar un nou projecte, tenint en compte que ja funciona el que tenim, es podria intentar
millorar les condicions del mateix, i potser amb menys diners i amb el consens de tots,
segurament serà possible. No vull que es malgasti els diners, i sí que pretenc que hi hagi
un bon projecte de reutilització i socialització de llibres, persones que com jo estem en el
dia a dia amb aquest tema, segurament que hi podem posar el nostra granet de sorra per
poder ajudar a qui pertoqui, en realitzar un projecte de continuïtat com el que tenim, perquè
al final totes les famílies de Badalona en surtin beneficiades i tinguin una càrrega menys
feixuga. M’agradaria pensar que tot això no és només una promesa electoral, el que es
replantegi o s’aprovi una ajuda, sinó que el verdader sentit de tot hauria de ser que fem tots
un examen de consciència, mirem dins el nostre cor, i pensem en els moment tant difícils
que estan passant moltes famílies de Badalona. Des de la meva modesta opinió vinc a
demanar-los que reconsiderin la decisió de l’anterior Ple extraordinari, el de no aprovar
l’ajuda dels llibres i material escolar per a aquest curs, i que al seu torn pugui ser possible.
Crec que totes les famílies esperen i necessiten d’aquesta ajuda, i siguem realistes, moltes
de les famílies de la resta de Badalona també, que no ens càpiga el menor dubte, ajuda
que és petita, però que serà benvinguda, i així pal·liar aquesta càrrega que tots portem.
Com em va dir fa poc una bona amiga, tot el que jo he dit en aquest ple és el que jo sento,
he parlat amb el cor i amb el cap, i espero que la meva veritat, la que defenso, no ofengui a
cap dels presents, ja que aquesta no és la meva intenció.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies senyor Dorado en representació de l’AMPA Escola
Ítaca. I ara hi ha una segona paraula de la senyora Eulàlia Martín López també sobre el
tema dels llibres de text.
AP-2013/2560 Senyora Mª Dolores Campanya Sánchez, mare d'un alumne del col·legi
Feliu Vegués. Assumpte: Ajudes llibres de text per a famílies i socialitzar-los.
En lloc seu intervé la senyora Eulàlia Martín López
SENYORA EULÀLIA MARTÍN: Hola bona tarda. Senyor alcalde. A veure, jo tinc poc o molt
a dir. Sóc mare dels alumnes del Feliu i Begués, varem rebre la carta, varem guardar els
rebuts, hem tingut dels llibres i ara ens diuen que els diners hi són però no ens els donen.
Com jo, hi ha molta gent que necessita els diners, si el problema és ajudar per recollir els
llibres, guardar-los o el que sigui, les famílies s’oferiran a tenir-ne cura i a protegir-los i
s’organitzaran. Val la pena fer una cua o presentar alguns documents per 60 euros o 105?
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Pregunto. Deixin que les famílies que volen i ho necessiten puguin demanar-ho aquest any,
no ens fallin. A on està el problema. Vostès han estat parlant però al final les famílies
seguim sense tenir l’ajuda i sense entendre el perquè. Les famílies som part de la comunitat
educativa i volem que se’ns doni una oportunitat de demanar l’ajuda. Si hi ha els diners
perquè no els donen? Per favor, reflexionin i pensin en les famílies de Badalona. Moltes
gràcies per escoltar-me.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies senyora Martín. Són les dues paraules que hi havia,
ara començarem amb el debat de la proposta que han presentat els grups. Fan una
intervenció conjunta o cadascú diu la seva? Comença el senyor Sagués?
SENYOR SAGUÉS: Molt bé, avui presentem, portem aquí una proposta d’acord que el
podríem qualificar de la continuïtat del Ple extraordinari que vam tenir fa pocs dies quan
vam debatre una proposta que feia el govern sobre finançament de llibres de text. En aquell
moment es tractava d’un Ple extraordinari i per tant, no hi cabia la possibilitat de presentar
cap alternativa, tal sols el que es podia fer era debatre i posicionar-se d’una o altra manera.
Avui han passat uns quants dies i posem a sobre de la taula ja precisament una proposta,
una proposta que el que pretén és desencallar aquest atzucac en el que es troba la ciutat
de Badalona des que en el seu dia, ja fa uns anys, el senyor alcalde va prometre libros de
texto gratis para todos. En aquests moments des d’aquella declaració, des d’aquella
campanya, des d’aquella insistència com hem pogut veure i ara mateix s’ha pogut
comprovar aquí també, va crear unes expectatives que el govern no ha estat capaç de
complir, i no ha estat capaç de complir perquè realment no es podien complir, es tractava
d’una proposta absolutament fora de lloc. El que sí que es podia fer i es pot fer ara i avui, i
esperem que aquesta moció l’aprovem entre tots, govern i oposició, per tal de poder
desencallar aquesta situació tirar endavant amb una proposta que sigui realitzable i que de
veritat no significaria libros de texto gratis para todos com tampoc ho significava la proposta
que ens feia el govern fa pocs dies, però que sí que significaria un gran avanç per a tothom
de cara a l’abaratiment de la despesa que signifiquen els llibres de text i significa el material
escolar. Avui presentem una proposta que significa aprofundir moltíssim, aprofundir en la
línia que porten moltes escoles de la ciutat, més de trenta, socialitzant i reutilitzant llibres.
Un pas endavant molt important dotant-lo de 450.000 llibres que s’afegirien als que ja s’hi
estaven destinant ara. Seguint un model que és el model que la comunitat educativa que
està socialitzant i reutilitzant ens diu que és bo, que és fàcil i que s’hi poden afegir. Seguint
un model que estaria obert a qualsevol matís que hi pugui haver en diferents escoles. Obert
a les escoles que en aquests moments estan ja per dir-ho d’alguna manera, al final de la
seva socialització, que estan ja a pocs diners de poder parlar de gratuïtat absoluta, amb
tots els esglaons que hi hagi pel mig, i fins i tot, obrir-lo a totes aquelles escoles que
actualment no socialitzen que puguin iniciar els seus projectes i els puguin iniciar segons
les seves situacions i les seves particularitats, però de manera que, tots els alumnes i les
alumnes de totes les escoles sostingudes amb fons públics, fins i tot les d’educació
especial, han de saber que les saber que les seves escoles tenen l’opció de poder
participar en un projecte de socialització i reutilització que els significaria un gran benefici
per a l’escola en general i un benefici també per a les persones interessades que d’aquesta
manera aconseguirien tenir una rebaixa important amb les seves despeses. Insisteixo que
en aquests moments el debat, el debat que hi ha a sobre de la taula ja no és gratuïtat
absoluta, o no, estem parlant de dues propostes, que una va ser rebutjada i que una altra
està avui a sobre de la taula, que les dues, les dues incideixen en abaratir i per tant, en
facilitar l’accés a l’ensenyament per part de la majoria de la població de la ciutat. Una, que
és la rebutjada, anava directament amb uns ajuts a les famílies, d’una gestió molt i molt
difícil, molt i molt complicada. I una altra, molt més econòmica, significa ajudar de forma
directa a les escoles, tal i com s’està fent fins ara, de manera que el dret a la gratuïtat es
garanteixi amb independència de les persones, vagin a l’escola, un cop apuntats a l’escola
saben que en aquella escola existeixen uns projectes que es financen i que signifiquen una
reducció important de les seves despeses. En aquests moments ens trobem, ja ho he dit
abans, casuístiques diverses, gent que en aquests moments els llibres li estan costant una
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quinze euros a l’any, altres que els costen 35, altres que els costen 60, diverses modalitat, i
altres en les que no hi ha cap procés de socialització i reutilització i el que porta la proposta
que avui portem a aprovació és posar-ho, facilitar-ho, obrir-ho al màxim, perquè qualsevol
escola s’hi pugui afegir. Però a més a més i per acabar, m’agradaria, primer agrair molt les
dues paraules que han participat avui aquí en nom de les escoles Ítaca i Feliu Vegués, i dirlos una cosa que han plantejat tant un com l’altra que és la voluntat d’ajudar a les famílies,
o d’ajudar a la ciutadania que ho necessiten, hi ha moltes maneres d’ajudar a la ciutadania.
Quan es tenen molts diners i no hi ha cap problema econòmic a l’administració i només hi
ha problemes a les persones, es pot fer de tot, quan hi ha moltes dificultats el que s’ha de
saber és utilitzar amb el màxim rendiment, els pocs diners dels que es disposa. En aquests
moments la proposta que hi havia sobre la taula era destinar 1.800.000 euros a un projecte
determinat que des del nostre punt de vista era, entre moltes altres coses que ja vam dir
l’altre dia i per tant no hi insistiré, era injust, injust socialment perquè no ajudava més a
aquell que més ho necessita. I també era injust perquè significava gastar una quantitat de
diners molt important senzillament amb un tipus d’ajuts com he dit ara, injustos, i a la
vegada estava deixant sense cobrir necessitats que també suposo que tant una persona
com l’altre, les que han parlat, també deuen considerar que són importants de cobrir, com
són per exemple les beques menjador, que recordin que s’han retallat al 50 % de les que hi
havia, com son també plans d’ocupació, com és també el manteniment dels plans
socioeducatius que col·laboren amb la formació completa dels i les alumnes de les nostres
escoles i instituts, com són els casals de joves. Tot això és ajudar a les persones, i per tant,
nosaltres apostem per un model que permet avançar amb la gratuïtat de llibres de text, a
partir d’un model que ja existeix, que és el de la socialització i reutilització, aportant els
diners, molts més diners, 450.000 euros, eh, són molts diners, aportar tots aquests diners
per avançar amb aquesta gratuïtat, però a la vegada no volem deixar de banda altres
necessitats molt importants també. Creiem que el model que avui aprovarem aquí és un
model just, és un model correcte, és un model que les famílies en sortiran molt beneficiades
i que a la vegada ens permet també beneficiar a molta gent de la ciutat amb altres
projectes, amb altres propostes com he dit abans, que també són necessàries. Per tant, jo
crido o em dirigeixo molt personalment a les dues persones que han intervingut aquí per
dir-los que en aquest moment, quan aprovem això, si el govern fent cas al que diu la
majoria del Ple i espero que s’hi sumin en aquesta aprovació, encomana tècnicament que
s’elabori la proposta que aquí es reclama, serà una gran proposta que garantirà la
continuïtat d’aquests processos i que garantirà que curs rere curs, es vagi reduint la
despesa de les persones que porten els seus fills i filles a les escoles. I això és l’important, i
crec que és, si parlem d’ajudar, aquest és l’objectiu.
SENYOR ALCALDE: Molt bé senyor Sagués. Alguna paraula més sobre aquesta qüestió?
El senyor Serra.
SENYOR SERRA: A veure, jo cerc que avui, si estem en una segona volta del Ple
extraordinari de fa quinze dies en el qual va haver-hi aquesta proposta, i en aquell moment,
donat que era un Ple extraordinari, nosaltres no podíem presentar una alternativa, s’havia
de votar sí o no al que es presentava i no es podia en aquell moment una alternativa com
avui sí que es pot fer. Per tant, d’alguna manera molts dels arguments que ja es van dir o
que ja vam dir nosaltres fa quinze dies no els repetiré. Sí que voldria dir-li a l’escola Ítaca
que han parlat avui aquí, que aquesta proposta el que fa és incrementar la seva
experiència, vull dir d’alguna manera quan vostè diu que estan fent socialització des de
l’any 2005 el que estem fent aquí és el que vostès estan fent des de l’any 2005 es pot
ampliar si s’aprova i s’aplica, perquè aprovar-se s’aprovarà, una altra cosa és que després
s’apliqui o vulgui aplicar el govern una proposta que no és la seva, es faci un projecte de
socialització una mica a gust de totes les escoles, no només de les 30 que ja ho estan fent i
que estan fent socialització i que per tant, poden ampliar-ho, sinó que totes aquelles que no
ho fan s’hi puguin acollir, amb un 10 %, amb un 20 % o fins arribar al 100 % de la seva
capacitat de socialitzar, i aquesta és la proposta. Una cosa que no consisteix amb una
transferència bancària que fa l’alcalde a cada un dels nens, que és el que fins aquí es
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posava, sinó una proposta que fan, administren i gestionen les escoles. Els que volen el
100 el 100 % de socialització i els que volen el 10 el 10, i qui només vulgui material
escolar, material escolar. Es tracta de fer que el model d’èxit, basat també en part amb el
que feia la Generalitat, i que ara una mica ha deixat de fer, que el model d’èxit que estava
funcionant funcioni encara millor i tingui més recursos dels que tenia, pràcticament deu
vegades més de recursos dels que tenia. I tot i així, encara sobrarien fent-ho com ho fem,
d’aquest 1.800.000 que Diputació de Barcelona destina a l’Ajuntament per poder-ho fer,
sobraria 1.400.000 com a mínim pe poder-ho destinar a beques de menjador, a casals de
joves i a moltes altres coses que també preocupen a les famílies. Les tele assistències, les
persones soles, les persones que vien soles i que ara han de pagar les tele assistències,
les més de 3.000 que hi ha a la ciutat, també són famílies, no la que viu sola, els fills i les
filles que tenen cura de les persones que viuen soles i que quan cauen han de tocar el
botonet perquè la Creu Roja vingui, això també són famílies, no només els que tenen nens
en edat escolar, famílies ho som tots. I hi ha moltíssimes unitats familiars a la ciutat de
Badalona, separats, no separats, amb totes les casuístiques possibles, i tots tenen dret a
tenir un ajut. I estem parlant d’aquest tema de llibres de text perquè això va ser una gran
proposta electoral, va ser una proposta electoral, estem parlant de propaganda electoral,
sinó no parlaríem d’això. Enlloc on governa el PP està aquesta qüestió sobre la taula, està
aquí a Badalona perquè aquí tenim un govern que és presoner d’una proposta electoral que
era una mentida electoral, perquè libros gratis para todos, volia dir que si a Badalona hi ha
23.000 nens llibres gratis són com a mínim 300 euros per persona, no 60, 300 per nen. Per
tant, estem parlant d’una partida de 8.000 que no saben d’on sortia, d’on sortia? I estan
atrapats en aquest embolic, en aquesta nebulosa del llibre gratis per a tots, i ara al final
hem quedat amb 60 euros, enlloc dels 300. Però bé, és que es pot socialitzar i es pot fer
millor, i la gratuïtat d’alguna manera es pot aconseguir a base d’un programa, d’estendre el
programa de socialització per tot arreu i per totes les escoles, i a més a més, fer-ho any a
any, no només fer-ho un any i després s’ha acabat, sinó fer-ho i donar-li una continuïtat.
Aquesta és la nostra manera de veure les coses. Creiem que això es pot fer millor, creiem
que es pot optimitzar més aquests diners que vénen de la Diputació, i pensem que això
s’ha de fer de comú acord amb les escoles, amb la comunitat educativa i pensant no tant
amb donar sortida a la propaganda electoral i en fer propaganda electoral, sinó en fer-ho
amb un projecte educatiu i amb un projecte amb una mica de sentiment, no només “et faig
una transferència bancària”. I m’agradaria i suposo que com que hi haurà una altra
intervenció i ara aquí vull ser breu, si s’escau ho diré, i si s’escau ho tramitaré, tota la
tramitació infinita que s’havia d’arribar a fer, que aquí està, i no ho llegeixo perquè
m’acabaria els deu minuts i suposo que ja en dec portar uns quants, però sinó a la segona
parlarem de com arribar a cobrar aquests 60 euros i a veure si tens sort i t’envien el xec de
60 euros a casa teva en transferència bancària, perquè tot això està aquí i es pot explicar. I
l’altre dia en el debat vaig parlar de la declaració de la renda, però no, ben mirat és
infinitament més complicat que la declaració de la renda, perquè a més has de tenir sort,
has de tenir molta sort de poder complir tot això, la declaració de la renda com a mínim és
complicat però pagues o t’ho tornen, però aquí no, aquí no saps com et va, és molt
complicat. Per tant, jo penso que tot plegat portava que aquest és un mal sistema, i
nosaltres el que estem fent és plantejar un sistema que creiem, pensem, potser
equivocadament, però pensem que és millor, pensem que és millor, i que amb l’experiència,
l’acord i el consens de totes les escoles, dels pares i de les mares, podem arribar a fer un
sistema d’èxit per a Badalona que amplifiqui i millori tot això que fins ara ha funcionat.
Enlloc de a 30 escoles a totes, i això portat des de l’Ajuntament i portat des dels bons
serveis que hi ha d’educació aquí a la ciutat, que són bons i que ho han fet bé sempre, jo
crec que aquest és un model que pot fer que funcioni i que la socialització de Badalona
s’estengui i arribi al cent per cent de totes les persones que ho vulguin, i els col·legis que no
vulguin doncs no, però els que ho vulguin sí.
SENYOR FERNÁNDEZ: Gràcies alcalde. Miri senyor Serra, la tramitació és la que hi ha per
a tramitar una subvenció, i vostè que ha estat regidor d’Hisenda coneix perfectament o
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hauria de conèixer perfectament quin és el procediment administratiu per atorgar una
subvenció. Però en tot cas, era una tramitació que es facilitava molt a les famílies, però com
que vostès hi ha votat en contra i no es podrà dur a terme, doncs no ho podran veure. En
tot cas, vostè ha dit que era una arma electoral, que era una proposta electoral, però miri, al
país hi ha tres comunitats autònomes governades pel Partit Popular que aposten per la
reutilització de llibres de text i per les ajudes a les famílies en temes de libres de text, i són
València, Madrid i Múrcia, i són les que més inverteixen i són les que més part del seu
pressupost dediquen a aquests conceptes. Per tant, jo li aconsello que miri bé les notícies i
que ho vegi. En tot cas, jo m’he estat mirant durant molt de temps aquesta moció, li he
donat moltes voltes, fins i tot me l’he emportat aquest cap de setmana, me l’he tornat a
llegir. I veig que bàsicament vostès parlen aquí que si el programa que surti d’aquí o el
projecte que surti d’aquí..., això no és un projecte senyors, això són dos o tres precs que
vostès fan a la part dispositiva, perquè al final, la part expositiva és un còpia i enganya
d’informes de la Creu Roja i de diverses conclusions a les que ha arribat aquest Ple
municipal fa molts any, quan governaven vostès i no es van preocupar pels llibres de text
més que en 28.000 euros, que això ha de quedar clar a la gent. I m’ho he estat mirant
bastant, però aquí no hi ha cap projecte, aquí hi ha un encàrrec, i hi ha també una petició
d’incrementar una partida, que jo els pregunto, vostès parlen de 450.000 euros, en què es
basen per fixar aquesta quantitat? Quin estudi han fet vostès per fixar aquesta quantitat?
Quin estudi han fet? Jo els aconsellaria una mica de rigor, de vostès, d’Iniciativa, ja m’ho
figuro, perquè vostè senyor Sagués ha parlat moltes vegades d’imports, ha parlat de
300.000 euros, ha parlat de 350.000 euros, ara parla de 450.000 euros. Jo els pregunto, els
faig una pregunta oberta, d’on treuen aquesta quantitat? A quina conclusió arriben vostès
per dedicar aquesta quantitat? Quin estudi han fet? Perquè nosaltres, per arribar a la
conclusió que hem de dedicar un 1.800.000 vam fer un estudi d’investigació en tots els
centres educatius d’aquesta ciutat. Es va fer un estudi del cost que representava per a totes
les famílies el cost dels llibres, però vostès, quin estudi han fet per arribar a la conclusió que
han de dedicar 450.000 euros? Una mica de rigor per favor, una mica de rigor. Després,
parlen d’encarregar a la regidoria un projecte en quinze dies. I mirin, aquest govern ha
treballat durant molts mesos, durant molts mesos, per treure endavant una proposta, un
programa, que si vostès han llegit té més de dues pàgines. I al final, dir-los alt tècnics que
han de dedicar només quinze dies per fer un projecte de tal envergadura, jo crec que és un
menyspreu de cara als professionals que s’han dedicat a elaborar aquest projecte, és un
menyspreu dir-los que dediquin quinze dies a fer-ho quan aquest projecte necessita mesos
d’elaboració i mesos d’estudiar la situació. Vostès aquí no presenten cap alternativa, i mirin,
de la moció que vostès pretenen hi ha una diferència mol clara, i és que nosaltres tenim la
prioritat, la prioritat, la intenció i la voluntat d’ajudar aquest primera any directament a les
famílies perquè jo crec que ho necessiten, i crec que les dues paraules que hi ha hagut avui
aquí, per cert de centres públics, dues AMPAs que són les de l’Escola Ítaca i la del Feliu
Vegués, ho han deixat molt clar, o a cas no és la comunitat educativa una mare? I perquè
quedi clar que la comunitat educativa no és només la Federació d’Ampes i la Junta de
Directors, que ho és i és una part molt important, però també ho són aquelles AMPAS que
no estan d’acord amb les conclusions a les que s’arriba a la Federació, i avui aquí s’ha
demostrat això. Nosaltres tenim la voluntat d’ajudar aquest primer any a les famílies, i
queda molt clar en el programa que vam presentar. I queda també molt clar que hi ha una
segona fase d’implantació i de consolidació de programes de reutilització, i en el pressupost
que hem de presentar per a l’any 2013 ja prevèiem una partida pressupostària, no cal que
ens ho diguin vostès, és que ja es preveia una partida pressupostària per consolidar el
programa que nosaltres els vam presentar l’altre dia. Miri, vostès avui presenten aquesta
moció i el primer que vull dir-los és que vostès presenten un prec, un prec que tindrem en
consideració. I les mocions tenen una funció de control de l’actuació d’aquest govern, i és
aquesta finalitat amb la que vostès poden fer ús d’aquesta eina de moció. Vostès poden
presentar també propostes de resolució amb el format que té qualsevol proposta que es
presenta normalment aquí en el Ple, però aquestes saben vostès que han de passar per
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una comissió informativa, que han de ser fiscalitzades de forma prèvia per l’interventor, si
tenen una proposta econòmica com és la moció que vostès presenten avui, però ten tot
cas, tant les mocions com les propostes de resolució que presentin perquè puguin tenir
efectes han de ser sobre qüestions de les que en tingui la competència el Ple municipal,
perquè al final, l’alcalde és el que té, segons la llei, segons la normativa vigent, la potestat
de dirigir i organitzar els serveis de l’administració municipal, i com vostès saben cada
òrgan de l’Ajuntament té atribuïdes unes competències en concret, el Ple en té unes, la
Junta en té unes altres i l’alcalde en té unes altres. I a través d’una moció no es pot intentar
exercir les competències d’un altre òrgan. I bé, el que no poden fer vostès a través d’una
moció és intentar defraudar aquesta llei, i decidir sobre una qüestió que únicament és
competència de l’alcalde. Nosaltres, no obstant, com que estem d’acord amb una part
important d’aquesta moció, però que ha de quedar clar que hi ha una diferència molt gran, i
és que la nostra prioritat és ajudar a les famílies, ens abstindrem en aquesta moció.
SENYOR ALCALDE: Bé, hi ha un segon torn i acabo tancant jo amb la meva intervenció, si
les persones que han pres la paraula volen fer un segon torn una mica més breu estan en
el seu dret. Endavant.
SENYOR DORADO: No es tractava de muntar una guerra entre partits, que no era aquesta
la meva intenció, ni molt menys. La meva idea és ajudar a les famílies. Com he dit abans,
porto cinc anys lluitant amb tot aquest tema. I sobre temes de reutilització i socialització si
voleu us dono una mica de classes perquè duc molts anys ja amb el tema. Jo si voleu us
explico una mica que per exemple a sisè tinc 7 llibres socialitzats, tres són gratuït i paguen
15 euros. Jo amb això ho dic tot, i si voleu us explico el programa, i no fa falta, no sé com
va aquest tema de la moció, encara que em va arribar l’altre dia quan vaig fer la petició de
paraula sí que em van arribar correus a casa de la moció de tot això que es va presentar,
em va semblar curiós que després durant la resta de temps durant el curs no m’arriba cap
missatge, però bé. El tema de la reutilització, jo entenc això del senyor Serra que em diu
que hi ha moltes famílies també, doncs ajudem aquestes famílies que tenen el tema. Per a
mi, avui el tema era el tema dels llibres, tan de bo hi pogués haver diners per a totes
aquestes coses. Però el tema dels llibres per a les famílies que jo tinc a la meva escola és
el que em preocupa, i són les famílies que cada dia he d’estar aguantant allà i veient el
panorama com el porten. Sense ànim de menysprear a cap dels partits, que entenc la
postura de tothom, només em preocupen les famílies, el que els partits polítics digueu o
deixeu de fer, sincerament, m’importa poc. Em preocupen les famílies, aquestes són les
que he d’ajudar, i sobretot les de la meva escola.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, intentem ara ser més breus.
SENYOR SAGUÉS: Primer de tots és que del que ha dit el senyor Fernández bé, no val la
pena que ens hi dediquem gaire estona perquè realment tot aquest batibull del que és una
moció i del que és una proposta i un dictamen i un d’allò, deixem-ho estar, nosaltres estem
a l’oposició ens agradaria molt haver pogut portar un dictamen i haver-lo aprovat i haver
exercit el que tocava, però com que no és la nostra situació en aquests moments, fem el
que podem fer, i el que podem fer és portar una proposta d’acord que vagi en la línia de
poder ajudar a les persones responsables que han vingut aquí, representants de pares i
mares de dues escoles, que jo penso que és l’important en aquests moments, perquè està
clar, per la intervenció Fernàndez, està clar que no té voluntat de poder aplicar un model
que és el que té el suport majoritari, però que no és el seu, i per tant, es neguen a fer això.
Només dir una cosa, ens ha parlat el senyor Fernández que estàvem fent un menyspreu al
personal municipal. Al contrari, al contrari, el valorem que fa mesos, fa mesos, com ell ens
ha dit, fa mesos que estan treballant en aquest tema, fa mesos que estan recopilant
informació, fa mesos que tenen moltes dades i números i que saben moltes escoles de la
ciutat quines són les problemàtiques pel que fa a aquest aspecte de la socialització i la
reutilització de llibres. Per tant, amb totes aquestes dades que tenen, amb tot aquest treball
que han fet, quinze dies són suficient per preparar un projecte. El senyor Fernández ens diu
també que ens falta el projecte, és clar que ens falta el projecte, nosaltres el que demanem
és que els tècnics, que són els que en saben d’això, l’elaborin a partir de les dades que
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tenen, l’elaborin, el puguem veure entre tots i després l’anem a parlar amb el senyor de
l’Ítaca, amb la senyora del Feliu Vegués, i amb tota la resta d’AMPAs i de juntes de
directors i de titulars de les escoles concertades i d’educació especial. Això és el que volem
fer, perquè hi puguem introduir tots els matisos necessaris perquè sigui una proposta que
de veritat doni cabuda a totes les necessitats que hi ha en aquests moments. I tinguin clar, i
m’agradaria, i crec que han marxat unes persones, però el senyor Dorado sí que segueix
aquí, per tant, a mi de veritat, més que sé que el Partit Popular, per la resposta que ens han
donat no ens entendrem, però m’agradaria dir-li a ell que a nosaltres el que ens preocupa,
lògicament, jo crec que a tots, cadascú després ho fa a la seva manera, és intentar ajudar a
la ciutadania de Badalona que visqui millor i que Badalona sigui una millor ciutat. I tenim
l’obligació de poder pensar en tota la ciutat, i haver-nos de mirar totes les situacions que hi
ha a la ciutat en aquests moments. I que s’ha fet un gran esforç, estem parlant que tres
grups municipals s’han posat d’acord per fer això, no és allò que cada partit només mira per
ell, no, de quatre grups municipals que hi ha aquí tres ens hem posat d’acord i hem pensat
que aquest és un projecte bo perquè garanteix avançar cap a la gratuïtat, facilitar que
moltes persones que tenen dificultats en tinguin menys, i a més a més, garanteix la
continuïtat en el temps, no és flor d’un dia, que ara m’arriba un 1.800.000 euros i el dedico
a fer això, i va, ja està fet i l’any que ve ja en parlarem, no, nosaltres pensem que s’ha
d’anar pas a pas, curs a curs, i aconseguir arribar cada escola des d’on parteix en aquests
moments, poder arribar de veritat, que els llibres pugin ser, i el material escolar puguin ser
d’accés gratuït per a tothom. Aquest és senzillament el que volem, però és que a més a
més volem és coses, no els podem quedar tan tranquils acceptant que s’han retallat el 50
% de les beques menjador, i dir, és igual, nosaltres no ho podem fer això, no ho podem fer
de cap manera, ni podem veure que es perden d’ocupació que generarien llocs de treball i
gent que se’ls acompanyaria per poder formar-se i poder accedir al mercat laboral, i digui, és que no hi ha diners per fer això- i ho deixem estar. Nosaltres no ens podem quedar tant
tranquils i és igual, ens ho gastem tot amb llibres, i a més a més gastem tant en llibres que
ja ho hem dit però vull tornar-hi a insistir, amb uns diners que arribarien a persones que
realment no els necessiten, arribarien a persones que no els necessiten i altres que
necessiten poder menjar els ho neguem. Jo, de veritat, jo penso que pel que he sentit que
parlaven aquí tan la senyora com el senyor, crec que això ho han d’entendre igual que
nosaltres, encara que la seva problemàtica sigui molt directa, jo és que sóc d’una AMPA i la
meva cosa és l’AMPA, sobretot, és normal, cadascú tenim els nostres sectors, però a la
vegada hem de tenir, nosaltres tenim l’obligació de deixar de banda una cosa que ens
pugui fer més o menys preocupació perquè és molt directe nostres, i pensar amb la
ciutadania en general, i si pensem amb la ciutadania en general no ho podem fer això, no
ho podríem permetre que es fes això. Per què no? Perquè el que volem és ajudar a les
famílies, a les persones, a la ciutadania, volem que la ciutat de Badalona millori, i l’escola,
l’educació, és una peça clar i volem que millor, i volem que pugui ser gratuïta i de qualitat, i
la gent no depengui que ara ens han arribat uns diners o no ens han arribat, no, garantimho pressupost rere pressupost, fem-ho ben fet, anem avançant de mica en mica i
aconseguim-ho. I això senzillament és el que avui plantegem i que si el govern vol demà
mateix pot encomanar-ho als tècnics que treballen a educació de l’Ajuntament, els pot dir comenceu a preparar això que és el que ha demanat la majoria del Ple-, el que s’ha aprovat
democràticament pel Ple, poseu-ho en marxa, d’aquí a quinze dies ho tenim i d’aquí a
quinze dies convoquem a tota la comunitat educativa, els ensenyem el projecte, en parlem i
el retoquem el que faci falta, perquè hi pugui tenir cabuda tothom. I aquest és el projecte,
aquesta és la manera i és la fórmula i les altres que ens puguin dir, aquell ibros gratis para
todos, que valia milions d’euros, allò era senzillament una mentida electoral, una mentida
electoral que avui ha estat a punt de provocar que l’Ajuntament de Badalona malgastés
aquest 1.800.000 euros en fer una cosa mal feta, i el senyor Serra ensenyava abans uns
papers aquí que és tot el procediment de gestió de la proposta que hi havia a sobre de la
taula. Un procediment de gestió que hagués col·lapsat l’Ajunatment i que hagués deixat a
moltes persones necessitades a fora del projecte senzillament per no poder complir amb
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tots els requisits i amb tots els ets i uts que es demanaven. Per tant, l’aposta que
presentem avui aquí aquest projecte és el viable i és el que demanem que faci un exercici
de responsabilitat el senyor alcalde i el seu govern, votin a favor d’aquesta moció i sobretot
la posin en marxa i l’apliquin a partir demà.
SENYORA RIUS: Gràcies senyor alcalde. Jo volia fer una intervenció en el sentit que aquí
sembla que tothom s’estigui posant la medalla que és qui ajuda és a les famílies. A mi em
sembla que tots els grups que estem asseguts aquí, els del govern i els de l’oposició, en
aquests moments som molt conscients de les dificultats que tenen, ja no només les
famílies, sinó les persones de Badalona, i el que hem d’intentar és que els recursos que té
l’Ajuntament s’utilitzin de la millor manera possible i no es malbaratin. Per tant, crec que
aquest és l’interès de tothom, i com a mínim per part nostra, és on es fonamenta la moció.
És a dir, estem d’acord en ajudar a les famílies però ho hem de fer de la millor manera
possible i aprofitant al màxim els recursos. Aleshores, quan el senyor Fernández parla que
s’ha estat molts mesos treballant i s’ha fet un molt bon projecte, i parla d’un pressupost, a
veure senyor Fernández, al final el pressupost que surt és el que quadra amb la subvenció
que vostès han pogut treure de la Diputació, no ens vingui aquí que han estat fent molts
números, i si han trigat tants mesos a elaborar-ho és perquè no disposaven dels diners i ho
han estat allargant fins l’últim moment. I quan estem parlant de quinze dies, és que hi ha
una cosa que és tan fàcil com agafar les bases de subvenció que ja té aquest Ajuntament,
que tenia, i que es van aprovar pet tot el Ple, i agafar això i introduir algunes millores no
costa tant. Per exemple, aquelles bases i vostès ho van dir, no contemplaven els llibres
d’educació especial, i això és una cosa que vostès proposen i amb la qual em sembla que
tots els grups hi estem d’acord. Per tant, modificar aquestes bases això es pot fer i es pot
fer d’una manera relativament ràpida, i com que els equips tècnics hi han estat treballant si
agafem part del que han elaborat i el que ja teníem a això hi arribem ràpid, i a més hi
arribem amb molts menys recursos, perquè estem parlant de tramitar una subvenció per
escola, no una subvenció per família. Per tant, els recursos que hi posem arriben d’una
manera molt més eficient, podríem dir.
SENYOR SERRA: Procuraré fer-ho amb brevetat, però dues coses i ara sí que explicaré
una mica per sobre el que es demana a les persones per demostrar una mica el que hem
dit abans. Però bé, quan el senyor Ferández parla d’un estudi d’investigació i que han fet un
estudi d’investigació per arribar a la quantitat aquesta necessària d’1.800.000, ha dit vostè
un estudi d’investigació, jo crec que val la pena que expliquem la veritat de la vida. La
investigació és fer-ho al revés, el 1.800.000.- euros d’on surt? Doncs surt del programa
Xarxa de Diputació que es dóna cada quatre anys, per aquests quatre anys s’ha permès
destinar, perquè tots els ajuntaments van així, abans no es feia, abans tot era per a
inversions, doncs aquest mandat s’ha pogut fer que aquest 30 % vagi a inversió ordinària.
El 30 % del que li correspon a l’Ajuntament de Badalona és exactament 1.800.000. En el
mandat passat es va poder destinar el 15 % i només en tel assistències, i van ser 900.000,
d’acord. Aquest any és el 30 %, són un 1.800.000, la investigació és i surt de dividir
1.800.000 per 23.000 nens que hi ha, si ho divideixo la gran investigació aquesta em dóna
78, clar, com que no quadra igual entre els de primària, els de secundària i els d’especial,
doncs surten tres variables diferents, 60, 105 i 40. Però el promig si fos per a tots igual
donaria 78, aquesta és la gran investigació que s’ha donat per arribar a la quantitat
d’1.800.000, quan és exactament al revés. Però torno a dir que el que hi havia aquí era
llibres gratis per a tots, que es pagués i que es tornava el que s’havia gastat cada pare i
cada mare, i això era entre 300 i 400 euros, aquesta és la propaganda electoral que es va
fer del dret i del revés des de l’any 2009, i no és això el que es volia portar aquí. Què es
volia portar aquí? Una subvenció per cobrar aquests 60, 105 o 40. Com fer-ho? Breument
els ho diré i saltant-me infinitat de tràmits i de detalls que hi ha aquí. Primer, uns justificants,
òbviament uns justificants d’allò que t’havies gastat. Segon, beneficiaris i requisits:
beneficiari de la subvenció el representant legal de l’alumne. Aquest beneficiari,
representant legal de l’alumne, ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries, davant de
l’agència tributària, de l’Ajuntament de Badalona, així com de les obligacions davant de la
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Seguretat Social, i ja em salto l’apartat b i c del tema. Acreditació dels requisits: certificat de
la direcció del centre escolar conforme l’alumne està matriculat. A continuació l’Ajuntament
ha de verificar que sigui veritat que l’alumne estigui empadronat a Badalona i en aquest
centre. Presentació de sol·licituds, formalitzar l’imprès específic normalitzat, a saber, que
tindrà el següent contingut, me’ls salto perquè en tenen 11, 11 continguts diferents aquest
imprès normalitzat que no sé quin devia ser. Documentació complementària, a destacar
només 2 de les moltes variables que hi ha de documentació complementària, en cas de
separació, divorci o cessament de la convivència, que és el cas de moltes famílies
monoparentals, el sol·licitants, en aquest cas la majoria de vegades serà la sol·licitant,
haurà de presentar l’acord sentència que acrediti, l’acord sentència que acrediti en cas de
separació, a part de fulls de dades bancàries l’original, etc. etc. Vaig a un altre punt, tot això
en deu dies, tot això en deu dies, vaig a un altre punt, s’ha de fer un ús adequat dels llibres i
reintegrar-los al centre, però tenen 10 dies, i això no deixa de ser important perquè ara ve
una altra cosa. Tot això comporta que l’Ajuntament ha de, segons totes aquestes dades i
tots aquests tràmits ha de fer 22.000 expedients, 22 o 23.000, un per nen no? Demanant
aquesta subvenció amb 20 dies hàbils, per tant, vint dies. Amb posterioritat s’ha de fer un
informe tècnic, un informe jurídic, un informe de la Intervenció Municipal, una resolució
administrativa del regidor i un comunicat a l’interessat. En cas que algun de tots aquest
infinits tràmits no tingui èxit, la persona, l’ajuntament li ha d’enviar un requeriment i aquesta
persona ha de contestar o desistir, i té deu dies més per fer-ho. Vostès pensen que 23.000
persones, famílies compliran tot això en vint dies o deu? Jo crec que no, jo crec que no. Per
tant, aquí estem davant també d’una certa bombolla, ajudes per a tots, home, que han de
complir tot això, no serà per a tothom, hi ha molta gent que no ho complirà, i molts dels que
ho compliran ho rebran i serà injust que ho rebin, perquè moltes de les persones aquestes
que han de fer la separació i que estan separats, i que tot és correcte i que tenen aquí i allà,
i empadronats aquí i allà, aquest que potser són els que més ho necessiten potser aquest
no jo cobren perquè els falta un d’aquests infinits papers. I en canvi, gent que no ho
necessita, els seus fills, els meus, els del Ferran, els del Sagués, si és que encara anessin i
encara fossin suficientment petits com per poder-ho rebre, els hem de pagar els 60 euros o
els 100 euros? A tothom, guanyi el que guanyi la seva família, siguin quines siguin les
seves necessitats, i en paral·lel a àvies i persones que viuen soles els cobrem per tenir una
tele assistència, això és just? Nosaltres estem en contra d’aquesta proposta sobretot
perquè és injusta, i perquè al final se n’acabaran beneficiant no els 23.000, jo crec que si
fessin i tiressin tot això endavant la meitat, però d’aquesta meitat, una altra meitat d’aquesta
meitat no tindria cap necessitat de cobrar aquests 60 o 100 euros perquè s’ho poden
permetre pagar i gastar-se els 400 euros que costen els llibres. Aquest és el tema, i per
això, perquè no és justa, per això vam votar en contra, i perquè una proposta millor i més
justa és la que han presentat avui, que espero que es pugui dur a terme.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies a tots. Jo puc fer diferents puntualitzacions de
coses que s’han dic aquí que jo no puc compartir. La primera: és cert que jo em vaig
comprometre a l’any 2009 de què si era alcalde els pares no pagarien els llibres de text. És
cert. La situació econòmica s’ha anat deteriorant com s’ha anat deteriorant i jo podia fer
dues coses: una, dir que com la situació econòmica està molt malament, no pago res i
‘donde dije digo, digo Diego’ o l’altre, entre donar el 100% que és el que a mi m’hagués
agradat o no donar res, que és el que estava succeint en aquests moments a Badalona,
doncs, un terme mig, donar un ajut de 60 euros pels de primària, 105 pels de secundària i
40 per els ensenyaments especials. Aquesta era la nostra opció, és veritat, i a nosaltres en
hagués agradat poder cobrir el 100% dels llibres? Sí. Què la situació econòmica no ho
permet? No. I que per això, doncs entre zero i cent, cent cinc euros, jo crec que la gent
prefereix cent cinc euros. Perquè saben el que passa, que en termes generals els veïns de
Badalona ho estan passant molt malament, ho estan passant molt malament. I que hi haurà
una minoria que segurament que aquests diners no els hi faci falta? doncs hi haurà una
minoria que potser aquests diners no els hi faci falta, però al 95% estic segur que sí. I jo
conec a moltes famílies i les podria portar aquí, que els llibres els estan pagant a terminis, i
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 4 / 2-01-13 pag. 112
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Regidoria de Govern
Secretaria General

Unitat d'Actes

jo conec a moltes famílies que no tenen els diners per pagar els llibres. I amb aquestes
famílies, amb totes, però especialment amb aquestes famílies, aquesta mesura era una
ajuda. Com era una ajuda a aquelles famílies que van pagar els llibres però que van
escanyades fins aquí i que aquests diners els haguessin fet servir doncs per pagar material
escolar o per pagar activitats escolars dels seus fills. Que vostès diuen, i vostè ha dit,
senyor Serra, quatre vegades, és que vostè diu una gran mentida perquè va prometre el
100%. Sí, vaig prometre el 100%, però com que no puc pagar el 100%, tinc dues opcions, o
no pagar res, que és el que vostès feien quan han estat governant durant 32 anys... no, és
veritat senyor Duran, es veritat, pagaven un euro per família, un euro per família, 28.000
euros, o intentar.... si us plau, jo els hi he escoltat amb atenció... o intentar pagar, ajudar
amb 60, 105 i 40 euros a cadascun dels alumnes. Miri, amb relació als trams, diu, és que
vostès no discriminen.... la moció que vostès presenten tampoc no discrimina en funció dels
trams, de les rendes, perdonin. Aquí estem parlant en general. Jo no he llegit res aquí de
què vagi en funció de les rendes, per tant, no facin discursos demagògics. Que hi ha moltes
mesures per ajudar a les famílies? deien el govern socialista i el senyor Sagués, és veritat. I
que els diners es poden destinar a moltes coses? És veritat. Però, escoltin, al final governar
és marcar prioritats i la nostra prioritat, la d’aquest govern, era que uns diners que des del
primer dia, i així està recollit en el pressupost del 2012, quedava clar que venien en base a
una subvenció, això està recollit en el pressupost. Quan hem rebut aquesta subvenció
doncs la nostra prioritat era ajudar a les famílies, a els pares dels alumnes, era la nostra,
com la seva, del grup Socialista va ser en el seu dia, treure un milió d’euros que hi havia
per la Biblioteca de Canyadó i destinar-lo a plantes i arbres de la Plaça Pompeu Fabra. Era
la seva prioritat i jo ho respecto, per cert, uns diners que també venien de la Diputació. Uns
diners que venien de la Diputació i que inicialment anaven a la Biblioteca de Canyadó i que
vostès van dir, els traiem de la biblioteca, no hi ha biblioteca i els destinarem a comprar
plantes i flors i arbres per la plaça Pompeu Fabra. És la seva prioritat, la nostra era els
diners de la Diputació, agafar-los i ajudar a les famílies. Era la nostra prioritat. No podíem
cobrir el 100% però ajudar. Escolti’m, puc seguir? Vale. Escolti’m una cosa, aquí han dit, és
que la gestió hagués estat, no se què no se quantos, escolti, permeti’ns que puguem fer la
gestió i quan la fem, si la fem malament ens critiquen. Vostès haurien de saber que quan es
dona una subvenció has de complir uns requisits i tindrien que ser una mica escrupolosos
perquè vostè han governat 32 anys i tu no pots posar-te a la porta de l’Ajuntament a repartir
diners. O sigui, ha d’anar en base a una documentació i una justificació... a una
documentació i una justificació. I les mesures que havíem pres i els treballs que havíem
pres d’acord amb l’àrea d’Ensenyament i de Serveis Socials és que aquelles persones que
tinguessin problemes econòmics des d’un punt de vista de tenir alguns deutes amb
l’Ajuntament, es vincularien els ajuts a través dels Serveis Socials. Per tant, d’aquesta
manera, quedaven coberts el 100% de les famílies de Badalona, via Departament
d’Ensenyament o via Departament de Serveis Socials. I aquesta era la nostra proposta i
aquesta era la nostra prioritat. És veritat, és la nostra, escolti’m i és un projecte i jo no
anava a dir res, però com que al final ha intervingut la representant de Convergència i Unió
era un projecte que teníem acordat amb el grup de Convergència i Unió i Convergència i
Unió amb la seva llibertat va decidir canviar el criteri. No em digui senyora Rius que no, no
em digui que no, faci el favor. Vostès tenen el legítim dret a canviar d’opinió, però no em
digui que no. Aleshores, escolti, ha estat la seva opció i jo l’haig de respectar, evidentment
que no la comparteixo, però al final, aquí del que es tracta és que hi ha milers, i milers, i
milers de famílies d’aquesta ciutat que estaven esperant aquest ajut, que l’estaven esperant
perquè el necessitaven i perquè ha hagut aquí una decisió política, una prioritat diferent de
dir, escolta, això no pot ser, i ho fem d’una altra manera que no arriba a les famílies.
Nosaltres contemplaven en el pressupost la partida, em sembla que eren cinc o sis-cents
mil euros, si no m’equivoco o vuit-cents mil euros per seguir amb el procés, en aquest cas,
de socialització, però sí que el nostre compromís era el d’ajudar a les famílies quan
tinguéssim els diners, i tant de bo, i vostè ho deia en la seva intervenció, ha arribat tard, sí,
però ho hem fet quan ens han arribat els diners, perquè no els teníem, però quan han
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arribat els diners aquesta ha estat la nostra prioritat i no hem deixat passat ni una setmana.
Les circumstàncies polítiques ens han portat al resultat que ha estat, però nosaltres
seguirem treballant. Jo he encarregat a l’àrea d’Educació que busqui, a veure si hi ha
alguna fórmula per intentar ajudar a les famílies, una fórmula legal, evidentment, però que
eviti passar pel Ple, perquè jo estic convençut que aquesta proposta, per molt que la
presentem en el Ple en aquests moments la voluntat de la resta de grups polítics és de què
no avanci, per tant, a veure si buscant alguna fórmula som capaços de poder ajudar a les
famílies d’una altra forma que no ens obligui a passar pel bloqueig dels tres partits polítics. I
una cosa, i quan aquest govern diu que donarà ajudes, les ajudes es fan d’acord amb el
que marca el procediment i això vostès que han estat governant 32 anys ho haurien de
saber, per tant, aquesta és la nostra voluntat, com ha dit el regidor ens abstindrem en
aquesta proposta. Quedarà aprovada, entenc, amb la resta de grups polítics, la proposta
que presenten vostès i per tant, seguim treballant.
Votació.
La moció precedent s’aprova per majoria absoluta
Vots a favor: 15, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Abstencions: 10, del grup municipal del Partit Popular.
SENYOR ALCALDE: Següent moció. La moció ara és la de les dones, si no m’equivoco?
No? Quina? Ah, val. Doncs, si els hi sembla, llegim la part dispositiva i el grup de
Convergència i Unió que ho expliqui.
16 Mocions dels grups municipals
AP-2013/2553 Moció que presenta el grup municipal de CIU, d'adhesió a la declaració
de sobirania i el dret de decidir del poble de Catalunya. (RETIRADA)
AP-2013/2554 Moció que presenta el grup municipal de CIU, per reclamar a l'Estat
espanyol que no centrifugui el seu dèficit a Catalunya.
Atès que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2012, ha
fet un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d’austeritat per tal de
donar compliment a les exigències europees.
Atès que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de dèficit del
0,7% del PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les competències que
es presten i la situació de les finances de la Generalitat i, per una altra banda, és totalment
injust, per recaure la major part del pes de la reducció a les Comunitats Autònomes, a les
quals els hi pertocaria com a mínim l’assumpció d’una tercera part del que Europa exigeix a
l’Estat espanyol (per ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el conseller d’Economia,
Andreu-Mas Colell, ha reivindicat al Govern de Rajoy que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit
imposat per al 2013, passant del 0,m7% del PIB a l’1,15%, distribució raonable i justat
atenent a les despeses de cada administració.
Atès l’informe aprovat al 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, que recull propostes
del diputat Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, en el qual es posa de manifest que la
càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de forma justa entre totes les administracions que
realment presten servies a les persones en educació, sanitat, serveis socials, com són la
Generalitat i els municipis, posant en greu perill el nostre estat del benestar.
Atès que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un conjunt de
mesures encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat pressupostària. Si bé és cert
que el context econòmic actual obliga a adoptar mesures d’austeritat i d’ajust pressupostari
a tots els ajuntaments, també és cert que la imposició de mesures generalitzades de
reducció de la despesa repercuteixen de manera injustificada sobre l’activitat i les
retribucions del personal d’aquells ajuntaments que han fet els deures i han gestionat els
recursos públics amb rigor i austeritat.
Per tot això, els grups sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 4 / 2-01-13 pag. 114
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Regidoria de Govern
Secretaria General

Unitat d'Actes

ACORDS
Primer.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit
imposat a Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual suposa una
tercera par de l’objectiu global del 4,5% del PIB. El que no és admissible és que l’Estat
centrifugui les exigències i la responsabilitat d’assolir els objectius marcats per Europa cap
a les Comunitats Autònomes i les administracions locals.
Segon.- Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les competències
dels quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple, ensenyament, sanitat i
cultura, així com també retalli la despesa militar i, concretament, en la compra de nou
armament, i deixi d’asfixiar les administracions que com la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments catalans són els veritables prestadors de serveis a les persones.
Tercer.- Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la normativa
d’estabilitat pressupostària als afectes de permetre que els ajuntaments sanejats no vegin
limitada la seva capacitat de gestió ordinària, presentada pel Grup parlamentari de
Convergència i Unió, el 28 de novembre de 2012.
Quart.- Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat,
als Grups Parlamentaris de Congrés dels Diputats i al President del Govern espanyol.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, no hi ha cap intervenció. Jo crec que ha quedat clar el
posicionament. Per tant passaríem a la votació. A favor Convergència i Unió, Iniciativa
abstenció, a favor socialistes i vots en contra del Partit Popular. Per tant entenc que els
quatre vots de Convergència i Unió més el vuit del Partit Socialista són dotze, queda
aprovada amb l’abstenció d’Iniciativa Esquerra Unida i el vot en contra del Partit Popular.
Votació.
La moció precedent s'aprova per majoria simple.
Vots a favor: 12, dels grups municipals Socialista i Convergència i Unió.
Vots en contra: 10, del grup municipal del Partit Popular.
Abstencions: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
AP-2013/2557 Moció que presenta el grup municipal PSC, sobre el dret a decidir del
poble de Catalunya. (RETIRADA)
SENYOR ALCALDE: Passaríem a la darrera moció que fa referència, ara sí, al tema de les
dones. La part dispositiva, també.
AP-2013/2555 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, en motiu del 8 de
març, dia internacional de les dones.
Atès que les dones ja estàvem en crisi abans que comencés. Lluny d’avançar en
l’eradicació de les desigualtats, en els últims anys estem assistint al retrocés, l’espoli i el
desmantellament dels nostres drets.
Atès que la constància, la intensitat i el compromís expressat en les lluites de les dones en
la conquesta d’un major benestar col·lectiu, ens han permès assolir progressos on l’horitzó
de l’equitat de gènere estava orientat amb millor encert que ara. La crisi, el patriarcat
globalitzat, les polítiques d’austeritat salvatge, volen retornar-nos al passat en una ofensiva
sense precedents vers els drets socials i civils i vers els drets de les dones.
Atès que les dones hem posat a l’agenda política la denúncia i la lluita contra la barbàrie
que suposa la violència masclista, hem aconseguit millorar les bretxes de gènere en la
formació, la presència a la vida pública i als espais de decisió; hem guanyat en llibertat i
dret a decidir sobre el propi cos... Malgrat tot, existeix un enorme perill a perdre les
conquestes assolides, si el capitalisme ferotge, de la mà del patriarcat global, continua
exercint la força hegemònica.
Atès que no hi haurà futur sense llibertat, justícia i equitat per a les dones. Cal treballar per
una sortida justa de la crisi i fer-ho, amb especial emergència, en el camp dels treballs
productius i reproductius, en el mercat de treball i en l’àmbit de la cura i el benestar.
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Atès que les dones patim una desigualtat en el mercat laboral: menys taxes d’ocupació,
salaris més baixos, ocupacions en professions pitjor remunerades i valorades. Les dones
tenim menys contractes a temps complert i som les majors beneficiàries de pensions més
baixes. Som la immensa majoria de les ocupades a temps parcial i majoria entre les
persones que no cobren cap tipus de prestació. Tenim més subocupació i més presència a
l’economia submergida.
Atès que d’altra banda, les dones ja estàvem en crisi en l’àmbit dels treballs no remunerats,
les tasques domèstiques i de cura. La divisió sexual del treball explota les dones en l’àmbit
domèstic i això afecta totes les altres esferes com en el món laboral, la participació social i
la cura personal. Afecta més dones joves, dones migrades i llars monomarentals. Les
dones són les que demanen, en la seva immensa majoria, les excedències i permisos per
tenir cura de persones i són les que renuncien a millors condicions laborals per càrregues
familiars, en haver d’assumir dobles i triples càrregues de feina. Afecta, a més, les
prestacions socials, que en el nostre país deriven de les relacions laborals.
Atès que la crisi no ha fet replantejar aquests problemes estructurals de la nostra societat,
sinó que, contràriament, ha fet que s’aposti per un model socialment i ecològicament
insostenible, que empitjora els drets de les persones, fa patir els sectors més vulnerables i
invisibilitza les desigualtats de gènere.
Atès que les retallades en drets i en l’Estat de Benestar colpegen les classes més
vulnerables, entre elles les dones, que són triplement castigades en tant que ciutadanes
perceptores de serveis i en tant que beneficiàries indirectes atès que l’assumpció pública de
les tasques de cura lliure temps a les dones. Les reformes laborals, l’eliminació de
prestacions, el pas enrere en polítiques de conciliació, entre d’altres, afecten greument les
condicions de vida digna. Cada dia són més les persones en situació de precarietat i
d’exclusió social.
Atès que d’altra banda, s’han eliminat o paralitzat les minses polítiques públiques que
s’estaven començant a desenvolupar per fomentar la igualtat i la coresponsabilitat, tant en
l’àmbit públic com privat. S’amenaça amb una involució retrògrada sobre la Llei de
l’avortament, es dediquen menys recursos per a programes i serveis d’atenció a les
víctimes de violència masclista, s’eliminen organismes d’igualtat, programes i actuacions en
matèria d’igualtat i s’amenaça amb suprimir competències municipals.
Atès que les dones vivim el retorn al passat, se’ns tornen a carregar feines que l’Estat de
Benestar havia començat a assumir. La situació d’atur i la manca d’oportunitats laborals ens
tornen a relegar a l’àmbit domèstic i se’ns reserva un paper secundari i de subsidiarietat en
el treball remunerat, en el millor dels casos.
Atès que sota les excuses de crisi econòmica, els drets de les dones han patit un
abandonament institucional. I no només això, sinó que les retallades i canvis en els drets
socials i laborals estan fent que aquesta desigualtat es faci més gran. La desigualtat és un
problema social. Una societat desigual no és ni democràtica ni justa.
Atès que davant de totes aquestes desigualtats, injustícies i retallades les dones diem prou.
Es precís mantenir la lluita i l’esperit del 8 de març cada dia.
Per tot això el Grup municipal d'ICV-EUIA de Badalona proposa el següents acords:
ACORDS
Primer.- Posar fi a les polítiques d’austeritat salvatge i de retallades de l’Estat de Benestar,
actuar sobre les desigualtats existents en la nostra societat i fer una aposta clara i decidida
per propiciar un nou model de prosperitat ecològica i compartida, que ens permeti assolir la
plena igualtat real de drets entre dones i homes.
Segon.- Exigir el compromís governamental per impulsar mesures per a l’ocupació de
qualitat femenina i que fer una aposta, des de les administracions públiques, per reconèixer
el valor de la cura i dels treballs domèstics invisibilitzats però, alhora, indispensables per a
la vida.
Tercer.- Crear els serveis i les polítiques públiques necessàries perquè els treballs
reproductius siguin valorats, reconeguts i deixin de recaure majoritàriament sobre les
dones, tot aturant les retallades en els serveis públics de benestar i les polítiques socials.
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Quart.- Defensar i mantenir les regidories de Dones i programes d’igualtat de gènere amb
professionals expertes i recursos suficients. Garantir el compromís pressupostari per a
l’execució dels plans d’igualtat. Reconèixer i ampliar les competències locals en matèria de
polítiques d’igualtat de gènere.
Cinquè.- Reconèixer i fer una aposta clara i decidida pels drets sexuals i reproductius de les
dones, inclòs el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs, i exigir el compromís
governamental per protegir-los.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Fa falta alguna intervenció. Jo crec que queda clar. Val.
Nosaltres, el grup del Partit Popular votarem en contra perquè en el darrer punt, quan parla
de l’avortament absolutament lliure nosaltres no compartim aquest aspecte. Nosaltres
defensem els tres supòsits que són avortament en cas de violació, malformació del fetus o
perill per a la mare o per al fetus i és el que nosaltres defensem. El que vostès plantegen en
el quart punt és absolutament lliure i sense control i per tant... encara que en alguns
aspectes podríem coincidir, però en aquest en concret, la nostra defensa són els tres
supòsits, per tant, votarem en contra. Convergència i Unió que fa?
SENYOR SUBIRANA: Sí, tres vots d’abstenció i el meu vot en contra.
SENYOR ALCALDE: Val, per tant, tres d’abstenció i un en contra. El partit dels Socialistes?
SENYOR SERRANO: A favor.
SENYOR ALCALDE: Per tant, a veure, deixeu-me, són vuit socialistes, més tres d’Iniciativa,
onze. Convergència i Unió s’absté més onze, onze a onze, quedem empatats, utilitzo el
meu vot de qualitat i per tant rebutjo la moció.
SENYORA GARCIA: Jo puc fer el segon torn, encara que sigui rebutjada pel seu vot de
qualitat, vull dir que fa mesos era en primera persona, jo mateixa, que per malaltia no podia,
ara és per una cosa més alegre, és una regidora del grup Socialista que falta i lamento que
s’argumenti de tot el argumentari que hi ha en aquesta moció, que és veritat que es
presenta per una data molt especial com és la commemoració del vuit de març que
celebrarem dintre d’uns dies i què és una celebració que és una commemoració
reivindicativa per totes les dones. Ho era fa més de cent anys i ho continua sent, perquè
encara la igualtat en drets socials, polítics i laborals no els tenim...
SENYOR ALCALDE: A pillado la indirecta? és broma, eh?
SENYORA GARCIA: No, no, no, lamento que aquestes bromes es facin sobretot quan es
parla de temes que jo crec que són tant importants com que afecten a més de la meitat de
la ciutadania, li accepto la broma, però, des del respecte, i tenint en compte que
representem la meitat de la ciutadania. Com deia, fa més de cent anys que lluitem per uns
drets que encara no hem aconseguit no m’estendré en cap d’ells però sí però en el que ha
fet menció vostè, senyor alcalde. Crec que el dret a la decisió sobre el propi cos és un dret
de la dona que ha costat molt i que espero que mantindrem i que les polítiques de retrocés
socials en drets no afecti a aquests perquè és un dret que totes les dones podem exercir i
podem dir sí o no, però que el tenim, i el volem tenir i continuar tenint i per això lluitarem
com lluitarem per tenir un mateix salari igual que els homes, per tenir el mateix dret socials i
perquè se’ns reconegui com a dones aquell treball més invisible que no es veu i que
nosaltres anomenem no doble, sinó triple jornada que fem. Per tant, encara ens queda molt
a les dones per aconseguir, però allò que tenim lluitarem perquè no se’ns tregui.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies. Em sembla que amb un portaveu n’han tingut prou.
Sí, digui’m.
SENYOR MAÑAS: Jo sóc regidor des del 2003, per tant, al juny farà deu anys que sóc
regidor. Sempre, fins que vostè ha estat alcalde, quan hi ha hagut una absència en aquest
Ple, que dissortadament n’hem tingut algunes, per regidors amb greus problemes de salut,
llargues, no s’alterava la composició d’una votació. Si la senyora Dessirée Garcia estigués
aquí em sembla que la moció es guanyaria.
SENYOR ALCALDE: Però com que, feliçment per a ella, no està aquí perquè ha tingut un
nen i estem parlant d’un tema, senyor Mañas, estem parlant d’un tema de consciència....
SENYOR MAÑAS: No, no, estem parlant d’un tema de drets de dones i vostè fa perdre la
votació perquè una regidora està absent, si, si, si...
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SENYOR ALCALDE: No, senyor Mañas ha quedat clar el seu posicionament. Jo crec que el
nostre també, tot el respecte i celebrar...
SENYORA RIUS: Un tema d’ordre. No heu llegit el que hi ha a la preacta.
SENYOR ALCALDE: Perdoni?
SENYORA RIUS: Que no heu llegit el que hi ha a la preacta. No. És que precisament....
SENYOR ALCALDE: A veure, però quin problema hi ha?
SENYORA RIUS: És que varem fer modificacions hi ha hagut un canvi en el nostre sentit
del vot, precisament per una cosa que s’ha llegit
SENYOR ALCALDE: Anem a veure, la moció, perdonin una cosa, la moció que avui ha
anat sobre la taula i s’ha comentat a la Junta de Portaveus, i especialment s’ha comentat el
punt quart, és la que ha llegit el Secretari.
SENYORA RIUS: Sí, si, però és que...
SENYOR ALCALDE: I s’ha comentat a la Junta de Portaveus. La moció en el seu punt
quart diu el que diu, en altres aspectes doncs, commemorar i reforçar el paper de la dona
evidentment que sí, per la igualtat i per seguir lluitant en aquesta línia, però els punts, la
part dispositiva.....
SENYORA RIUS: El problema el tenim en el primer punt, no en el quart.
SENYOR ALCALDE: Escolti’m, anem a veure. El secretari té el que té, els posicionaments,
jo és que crec...
SENYORA RIUS: Perdoni, però és que a la preacta que ens han fet arribar a nosaltres i
que era la que en el seu moment van acordar amb el grup d’Iniciativa no correspon amb el
que ha llegit el secretari i en la preacta que tenim nosaltres el primer punt comença d’una
manera diferent.
SENYOR ALCALDE: El que passa, senyora Rius, com vostè sap, el que val és el que ha
llegit el secretari i, per tant, és un tema que s’ha comentat a portaveus avui, vostè com és,
escolti’m una cosa...
SENYOR SERRANO: A veure, una d’ordre. Nosaltres la que hem considerat que valia és la
que està signada pels portaveus.
SENYOR ALCALDE: Escolti’m. És la que han portat a portaveus.
SENYOR SERRANO: S’ha transcrit erròniament....
SENYOR ALCALDE: Escolti’m, Secretaria General té la moció que té...
SENYOR SERRANO: Val, val, si vol aprofitar l’avantatja, doncs endavant.
SENYOR ALCALDE: No, i no té una altra, i per tant, jo crec que ja ha quedat prou clar i la
votació, utilitzant el vot de qualitat amb aquest tema de consciència especialment, ha estat
rebutjada. Hauríem acabat el torn de mocions i passaríem a precs i preguntes.
Votació.
Vots a favor: 11, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
Vots en contra: 11, 10 del grup municipal del Partit Popular i 1 del regidor Jordi Subirana i
Ortells del grup municipal de Convergència i Unió.
Abstencions: 3, del grup municipal de Convergència i Unió.
Un cop efectuada la votació de la moció de referència es produeix un empat, i per tant,
dirimeix el vot de qualitat de l’alcalde, i en conseqüència la moció no s’aprova.
SENYOR ALCALDE: Hauríem acabat el torn de mocions i passaríem a precs i preguntes.
21 Precs i preguntes.
SENYOR ALCALDE: Ja hem acabat el torn de mocions i passaríem a precs i preguntes
SENYOR ALCALDE: Endavant senyor Mañas
SENYOR MAÑAS: Sí un tema de conciencia també, que és una pregunta prec en relació a
una moció que varem presentar el mes passat, varem presentar una moció pel foment de
l’ocupació, en contra de l’atur a la ciutat, amb un seguit de mesures que es va aprovar per
unanimitat, i tots els que varem parlar en aquella moció incloent-hi vostè senyor alcalde,
quan va tancar ens vam omplir de la boca del què ens preocupava el fenomen i de per què
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li donaven suport a la moció. Per tant, li faig algunes preguntes, en aquest cas crec que la
regidora responsable és la senyora Rosa Bertrán sobre els aspectes de compliment de la
moció. El primer punt del que varem acordar deia, una gestió transparent dels plans
d’ocupació, convidant expressament els agents socials de la ciutat i a l’assemblea d’aturats
i aturades de Badalona a poder participar de l’IMPO, no sé si s’ha fet algun pas endavant
en aquest tema o no. El dijous a dos quarts de cinc hi ha convocatòria del Consell
d’Administració de l’IMPO, no sé si s’ha convidat aquesta part social o no en el Consell
d’Administració, tal i com deia a la moció. Instar la Generalitat que els plans d’ocupació
poguessin ser de 4 hores la jornada i no de 8 hores la jornada, pregunta, entenc que aquest
govern, que la seva regidoria donant compliment a la moció ha enviat ja una carta a la
Generalitat amb aquesta petició. Li pregaríem que ens fes arribar còpia d’aquesta petició
que han fet a la Generalitat. Un altre punt que l’Ajuntament destinés una partida
pressupostàries pròpies per a polítiques actives d’ocupació. Suposo que el senyor Ramon
Riera ja hi deu estar treballant per portar una modificació del pressupost vigent, que és el
del 2012 perquè hi hagi una partida pròpia per a polítiques d’ocupació. Un altre punt, una
campanya informativa, que havia d’informar al aturats i aturades d’aquesta ciutat, que
tenien dret a una subvenció pel que fa al rebut de l’IBI, que em consti com a regidor i al
meu grup, no s’ha fet cap campanya informativa en aquest aspecte. Últim punt de la moció,
convocatòria urgent i creació urgent del Consell Econòmic i Social de la ciutat, es veu que
el concepte d’urgent vostès i jo l’entenem de forma diferent. Conclusió, no podem aprovar
mocions en el Ple de temes tan greus com l’atur i després no fer seguiment i no donar
compliment a les mateixes. Un punt que sí que han complert el tema de les naus
industrials i com ja vaig dir, agraeixo la bona predisposició que des de fa mesos té el gerent
d’Engestur, el senyor Vizcaíno en aquest tema, però informaven també a la seva nota de
premsa, que pactarien amb la Federació d’Empresaris els requisits per aquest viver.
Perfecte, la Federació d’empresaris hi ha de ser perquè en saben, d’emprendre els
empresaris, en saben, però també s’ha de parlar amb l’IMPO, s’ha de parlar també amb els
agents socials. Per tant, dels sis punts que tenia la moció n’han complert un, el 80%, el
tema de l’atur és molt greu, ens hi varem comprometre tots i els urgim a donar compliment
a tots i cadascun dels punts de la moció, que tots els que estem aquí varem aprovar i hi
varem donar suport.
SENYOR ALCALDE: En sembla que sobre el tema volia fer vostè alguna altra qüestió,
senyor Riera vol dir alguna cosa o la senyora Bertrán, o si no puc contestar-ho jo mateix, li
sembla. Escolti una cosa, anem a veure, varem aprovar la moció en el darrer Ple, ja hi
estem treballant en aquesta direcció, però és difícil que nosaltres puguem exigir unes
condicions als plans d’ocupació perquè no hi ha de convocats de Plans d’ocupació, no n’hi
ha, senyor Mañas, no n’hi ha. Aleshores nosaltres podem demanar i no hi ha cap tipus de
problemes, però no hi ha plans d’ocupació de la Generalitat de Catalunya, ni està previst
que n’hi hagi, tant de bo m’equivoqui, però no està previst. Aleshores en aquesta línia dir-li
això, que en el moment que tinguem notícia que la Generalitat disposa de recursos per fer
plans d’ocupació, anirem en aquesta línia, com una altra proposta que es recollia , que era
el tema de mirar de fer mitja jornada, per poder donar més opció a persones que estan
aturades puguin treballar, en aquesta direcció anirem, però primer s’han de convocar
aquestes places. Vostè ha fet referència ara si no m’equivoco al Consell Econòmic i Social,
senyor Mañas, em podria equivocar, crec que no, el Consell Econòmic i Social de Badalona
no s’ha convocat des de l’any 91, o sigui, m’està demanant la convocatòria d’un Consell
Econòmic i Social que fa 22 anys que no s’ha convocat. El primer que haurem de fer, jo
estic disposat agafar i tornar-ho a mirar de nou, però no em demani que en un mes jo
convoqui un organisme que fa, que és real, 22 anys que no s’ha convocat, és que
possiblement algú d’aquesta Sala no havia nascut, no ho sé. Aleshores anem a fer-ho,
coincidim que evidentment i tots coincidim, que el principal problema que tenim és l’atur,
anem a prendre les mesures adequades, algunes de les qüestions que també m’ha
plantejat, si fa falta ja li contestarem per escrit, perquè no ho tinc a la memòria, però crec
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que està més que demostrat la voluntat de treballar amb la direcció que s’apuntava. Si el
senyor Riera vol matisar alguna cosa.
SENYOR RIERA: Només dir-li al senyor Mañas que efectivament, diu el senyor Mañas si
m’hi he posat a treballar, treballo des dels 14 anys senyor Mañas i estem treballant amb el
tema dels impostos aquests. El que sí que li volia comentar, és que fa un parell o tres de
setmanes vaig traspassar, vaig passar-li tota la documentació a l’IMPO perquè posés en
marxa tot el que li corresponia del que havíem acordat aquí. Per tant, els que són
consellers de l’IMPO ho tindran i ho seguirem i ho complirem amb totes aquestes mesures
que puguem complir-ho, amb les que no, doncs no. I pel que fa al Consell ja ho ha
contestat l’alcalde, però volia fer esment al que fa referència a l’IMPO, que sí que té ja la
documentació per posar-ho en marxa.
SENYOR ALCALDE: Alguna pregunta més, el senyor Falcó, endavant.
SENYOR FALCÓ: Sí, ràpidament són quatre qüestions que les agruparia en una sola
intervenció si l’alcalde em permet, perquè són totes ràpides i totes són peticions
d’informació que m’agradaria que m’agradaria poder tenir i alguna proposta. Hi ha un tema
que em fascina des de fa anys, que és descobrir qui paga i qui no paga per a l’ús dels
equipaments esportius a la ciutat i demanaria si és possible tenir una llista exhaustiva de
les entitats que utilitzen equipaments esportius municipals i la relació diguem del què
liquiden per l’ús dels mateixos, els que el liquiden i els que no els liquiden, perquè és un
tema que fa temps diguem, que no he aconseguit mai, malauradament treure’n l’entrellat i
estic segur que l’alcalde m’ajudarà a acabar-ho saben. Hi ha una segona qüestió que volia
preguntar, però que en tot cas em poden respondre per escrit, és la situació del bar famós
del camp de futbol de Montigalà en quina situació està, des d’un punt de vista
administratiu. També en relació al que no és un contenciós, però utilitzaré aquesta paraula
entre l’antic diguem, l’antiga persona que utilitzava aquest bar i la nova i en tot cas,
no sé si també serviria d’alguna cosa que oferís una possible mediació o solució. No ho sé,
però en tot cas, se’n pot parlar, que és que em sembla que hi ha un altre camp de futbol en
aquest cas a Sant Roc, que quedarà sense el bar amb ús i potser podria ser una solució
per mirar de resoldre aquest problema que fa temps que s’arrossega. Però sí que
m’interessaria saber bàsicament, més per escrit, que ara mateix perquè és tard, en quina
situació està aquest tema perquè la persona que està afectada en aquest cas, havia
demanat la paraula i no ha pogut ser perquè n’hi havia massa. Però en tot cas, poder-nos
posar al dia en tot això. Finalment, també m’agradaria tenir una relació per escrit de tota la
qüestió relativa a les places d’aparcament d’Engestur, que fan servir els regidors
municipals del govern, de l’oposició, els coordinadors, càrrecs de confiança. Amb quins
criteris s’han repartit, qui en té a cada lloc, si hi ha més gent, diguem, vinculada
familiarment a alguns dels regidors o coordinadors que pugui utilitzar aquests aparcaments,
com s’ha pres la decisió, si es va informar al Consell d’Administració d’Engestur, si això
només afecta els regidors o coordinadors que formen part del govern, si és ampliable als
regidors de l’oposició, si no és ampliable ni als uns, ni als altres i es tracta d’una qüestió
puntual. En tot cas, tenir aquesta informació, i finalment un tema relacionat amb una antiga
aspiració, que era intentar que el bici park de Badalona, que es va fer amb diners del FEIL,
doncs es pogués mantenir amb un projecte d’autoocupació i fer un prec perquè l’IMPO
pugui estudiar si hi hauria la manera que aquest bici park pogués ser gestionat per algú de
Badalona, que estigués a l’atur, que pogués capitalitzar aquest atur i que pogués fer-se
càrrec d’aquesta instal·lació vist com estem veient l’estat de degradació en què
malauradament es troba i que en part, doncs entenc, perquè tenim moltes altres prioritats i
aquesta és diguem un afegitó. Res més, gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, les preguntés més concretes que ens ha demanat les hi
farem arribar per escrit i aleshores una qüestió, la primera que ens ha plantejat de la relació
d’entitats i que abonen en concepte d’utilització d’equipaments municipals, suposo que fa
referència a esport i cultura o només esport, d’acord’ doncs contesta.
SENYOR FERNÁNDEZ: La referència de qui paga i qui no paga, paga qui utilitza una
instal·lació de gestió directa de l’Ajuntament, a dia d’avui hi ha dues instal·lacions de gestió
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directa, que és el camp municipal de Montigalà i el complex esportiu de Sistrells. Per tant, la
resta, bé, i les pistes poliesportives de bàsquet i els poliesportius coberts de bàsquet, la
resta de camps de futbol tenen una gestió indirecta que està donada a les entitats.
SENYOR ALCALCALDE: Expliquem-ho bé perquè ens entengui tothom, o sigui qui gestioni
directe el club, les instal·lacions que són gestionades pels clubs, ho fan ells automàticament
i les que gestiona l’Ajuntament directament...
SENYOR FERNÁNDEZ: Han de pagar unes taxes d’utilització, igual que vull dir...
SENYOR ALCALDE: I per tant, paguen totes les entitats que utilitzen aquestes
instal·lacions.
SENYOR FERNÁNDEZ: Exacte, vull dir, qui utilitza el poliesportiu de Casagemes, totes les
entitats que el vulguin utilitzar, han de pagar unes taxes. En el cas del futbol són 2 camps
els que tenen gestió directa per parlar l’Ajuntament. Per tant, són només dues entitats les
que han de pagar les taxes en els camps de futbol, que és el de Sistrells i el de Montigalà.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, alguna pregunta més, algun prec, senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Fa uns dies va sortir, es va fer públic la denúncia d’un sindicat de la
Guàrdia Urbana, que feia saber que coneixien d’un informe intern de la pròpia Guàrdia
Urbana de Recursos Humans, dirigit al màxim responsable d’aquesta Guàrdia, en el qual
s’informava de la presència en un acte fora d’horari laboral, en una determinada, en un
sopar, en una festa, de tota una sèrie de membres d’aquest cos i amb noms i cognoms,
etc...fins i tot fent referència a l’antic superintendent que en aquests moments està en
excedència, etc... Davant de tot això que ha estat publicat a les xarxes socials i que s’ha
editat en forma de denúncia pública per part d’aquest sindicat de la Guàrdia Urbana,
nosaltres varem fer unes declaracions i varem demanar explicacions i m’agradaria que el
senyor Jurado i la senyora Hervàs, que és la que va respondre públicament aquelles
declaracions, perquè nosaltres no ho varem fer de forma satisfactòria, ens poguessin dir
ara si acosts informes, si aquestes investigacions que es puguin fer de la vida privada de
les persones i es pugui escriure i informar doncs, que fan determinades persones, siguin
del cos de la Guàrdia Urbana o siguin altres treballadors de l’Ajuntament, si considerem que
això és correcte, si és pràctica habitual i en tot cas, si no n’és, quines mesures s’han pres
per saber on està l’origen d’aquests informes i d’aquestes investigacions.
SENYORA HERVÀS: Senyor Sagués tal i com li vaig respondre públicament avui ho torno
a dir, que és que des de Recursos Humans tant de l’Ajuntament com de Guàrdia Urbana
per l’afer que en aquest cas ens ocupa, vull dir, fan les esbrinacions normals i corrents en
aquell personal que està en situació de baixa per incapacitat temporal, ja està i això té una
sèrie de mecanismes. És igual que tingui la seva incidència a Guàrdia Urbana que a
Atenció a les Persones, que a l’Àrea de Govern, que a l’Àrea d’Urbanisme, que a l’Àrea
d’Hisenda. Vull dir és absolutament amb independència d’allà on ocorre la persona on
estigui amb baixa d’incapacitat per malaltia comuna, vull dir, es fa un seguiment habitual a
les persones que estan de baixa, vull dir, fins i tot, en el seu cas, vull dir, el seu propi grup
municipal, la regidora que l’acompanya al seu costat ha estat de baixa i el seguiment, ha
tingut un seguiment, metge per part de l’empresa, de la mútua que té contractada
l’Ajuntament i ja està. Trobo que no hi ha cap mena de problema, senyor Sagués.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, un segon senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: A veure, llavors vol dir, per si ho he entès bé, que tota aquesta llista de
persones que sortien estaven de baixa i se’ls feia el seguiment, totes les persones citades
en aquest informe, fins i tot el fet d’una persona que ara està en excedència, tots aquests
estaven de baixa o seria normal que em fes un informe, tenint el cas de la meva companya
dient amb qui estava sopant i que posessin a la llista tota la gent que un dia estaven sopant
amb ella. Bé, a mi em sembla que això és absolutament irregular i m’agrada molt que ho
hagin dit aquí i que consti en Acta tot el que han dit, perquè em sembla que la situació que
ens ha descrit, la resposta per a mi no, jo no la veig justificada, crec, modestament que no
crec que s’ajusti a la llei i a més a més, no només està parlant de les persones que estaven
de baixa, si no que aquí s’han citat a molta altra gent que n té perquè sortir en un informe.
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SENYORA HERVÀS: Que jo sàpiga senyor Sagués, a aquesters alçades, que jo sàpiga a
hores d’ara no hi ha cap informe de les característiques que vostè comenta, el que sí que
es fa, és el seguiment habitual de control de les baixes per incapacitat, això entenc que sí
que es faci, no? no? doncs sí, doncs s’ha de fer.
SENYOR SAGUÉS: O sigui que l’informe no existeix, aquest informe que faig referència i
que feia referència el sindicat de policia FSP, ara em diu, que no existeix potser aquest
informe.
SENYOR ALCALDE: No entrem...
SENYOR SAGUÉS: El tema és aquest, jo crec, perquè una altra cosa és que des del punt
de vista del drets laborals, el tema del seguiment de la baixa, si es fa bé o no es fa bé, però
el més greu és l’altre. Si existeix o no l’informe.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués Recursos Humans de l’Ajuntament li acaba de dir que
no consta aquest informe i ja està i tampoc no hem de buscar petroli on no n’hi ha. Digui
senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Jo, aquest tema em suggereix demanar-li a la senyora Hervàs, que no
defensi el que és indefensable, perquè em sembla que ens posem en un jardí, una cosa és
que el servei metge faci un control de les baixes i l’altra és que un sergent faci un control de
qui va a Titus, no és exactament el mateix. En tot cas, jo no sé si això és el normal que s’ha
fet tota la vida i ens hem dedicat a fer informes d’un sergent de la Guàrdia Urbana explicant
que fan els agents de la Guàrdia Urbana fora de servei, alguns poden estar de baixa,
d’altres no, però en tot cas informes que des d’un punt de vista de seguiment de la seva
baixa, no tenen per on agafar-se. En tot cas, suposo que vostès saben que hi ha un escrit
entrat per un advocat que vostès coneixen molt bé perquè es diu Angel Escolano, que els
demana tota una sèrie d’informació i els pregunta i jo aprofito per preguntar-los-ho quines
mesures pensen prendre davant d’aquesta reclamació. En tot cas, que la FSP fa a través
del seu advocat, o si realment creuen que ho han fet molt bé i que no cal fer absolutament
res en relació a aquesta qüestió.
SENYOR ALCALDE. Molt bé senyor Falcó, els escrits que entren s’intenten contestar i jo
reiterar el que li ha apuntat la regidora, que sembla que aquest informe que teòricament és
del mes de juliol, de quan és aquest informe? de fa un temps, no estem parlant d’ara,
teòricament aquest informe no ha entrat o no hi ha constància en el Departament de
Recursos Humans. Per tant, a partir d’aquí estem discutint sobre una qüestió bastant
relativa, del què podia haver estat i no ha estat. Molt bé, doncs, no, el senyor Lara diu que
no, que se’n va a veure el futbol. Bona nit.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint hores i cinquanta minuts, de la qual
com secretari general acc., dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Albert Müller i Valentí
SECRETARI GENERAL ACC.
(p.d. res. 24-09-12)
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